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Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 6 martie 2017 –
Angela Irmgard Diedrich și alții/Société Air France SA
(Cauza C-112/17)
(2017/C 213/20)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Amtsgericht Hamburg

Părțile din procedura principală
Reclamanți: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich
Pârâtă: Société Air France SA
Cauza a fost radiată din registrul Curții prin Ordonanța Curții din 6 aprilie 2017.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) la
10 martie 2017 – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma
(Cauza C-125/17)
(2017/C 213/21)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Commissione tributaria provinciale di Roma

Părțile din procedura principală
Reclamant: Luigi Bisignani
Pârâtă: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

Întrebarea preliminară
Articolul 64 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu articolul 63 și cu articolul 65 din
același tratat, precum și Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 (1), care permit menținerea în dreptul
intern a restricțiilor în vigoare la 31 decembrie 1993, adoptate cu privire la circulația capitalurilor având ca destinație țări
terțe sau provenind din țări terțe, în scopul de a preveni pierderile potențiale de venituri pentru statele membre și de a
strânge elemente probatorii privind caracterul neregulamentar sau ilegal al operațiunilor care par să contravină legislației
fiscale sau să constituie o încălcare a acesteia, și, respectiv, în temeiul principiilor subsidiarității și proporționalității în sensul
articolului 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, distingând între contribuabilii care nu se găsesc în aceeași situație în
ceea ce privește reședința lor sau locul unde capitalurile lor au fost investite, se opun unei reglementări naționale care,
conform articolului 9 alineatul 1 literele c) și d) din Legea nr. 97 din 6 august 2013 (Legea europeană 2013), cel puțin
potrivit interpretării acestuia propuse de ambele părți, ar fi abrogat în mod definitiv (iar nu ar fi reformulat) contravenția
fiscală prevăzută și sancționată la articolele 4 și 5 din Decretul-lege nr. 167 din 28 iunie 1990, aprobat cu modificări prin
Legea nr. 227 din 4 august 1990, în plus fără a face distincție în cadrul diferitor ipoteze de circulație a capitalurilor între
statele membre ale Uniunii și între acestea și state sau teritorii cu regim fiscal privilegiat?
(1)

Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a
Directivei 77/799/CEE (JO L 64, p. 1).

