
Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 5 de 
julho de 2012 (pedido de decisão prejudicial do Tribunal de 
grande instance de Chartres — França) — Michel Bourges- 
-Maunoury, Marie-Louise Heintz, mulher de Bourges- 

-Maunoury/Direction des services fiscaux d’Eure-et-Loir 

(Processo C-558/10) ( 1 ) 

(«Privilégios e imunidades das Comunidades Europeias — 
Isenção de impostos nacionais sobre os rendimentos pagos 
pela União — Tomada em consideração dos rendimentos 
pagos pela União no cálculo do limite máximo do imposto 

de solidariedade sobre a fortuna») 

(2012/C 287/07) 

Língua do processo: francês 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Tribunal de grande instance de Chartres 

Partes no processo principal 

Demandantes: Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, 
mulher de Bourges-Maunoury 

Demandada: Direction des services fiscaux d’Eure-et-Loir 

Objeto 

Pedido de decisão prejudicial — Tribunal de grande instance de 
Chartres — Interpretação do artigo 13. o , segundo parágrafo, do 
Capítulo V do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades 
das Comunidades Europeias (JO 1967, 152, p. 13) — Admis
sibilidade de uma legislação nacional que prevê a tomada em 
conta da totalidade dos rendimentos de um contribuinte, in
cluindo de origem comunitária, no cálculo do limite máximo 
para efeitos do imposto sobre a fortuna («impôt de solidarité sur 
la fortune») — Isenção de impostos nacionais sobre as remune
rações pagas pelas Comunidades — Antigos funcionários das 
Comunidades Europeias 

Dispositivo 

O artigo 13. o , segundo parágrafo, do Protocolo relativo aos Privilégios 
e Imunidades das Comunidades Europeias, anexo inicialmente ao Tra
tado que institui um Conselho único e uma Comissão única das 
Comunidades Europeias, e posteriormente, por força do Tratado de 
Amesterdão, ao Tratado CE, deve ser interpretado no sentido de que 
se opõe a uma legislação nacional, como a que está em causa no 
processo principal, que, para efeitos da fixação do limite máximo de 
um imposto como o imposto de solidariedade sobre a fortuna, toma 
em consideração os rendimentos, incluindo pensões e prestações por 

cessação definitiva de funções, pagos pela União aos seus funcionários 
e aos seus agentes ou aos seus antigos funcionários e aos seus antigos 
agentes. 

( 1 ) JO C 46, de 12.2.2011. 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 12 de 
julho de 2012 — Comissão Europeia/República Federal da 

Alemanha 

(Processo C-562/10) ( 1 ) 

(Ação por incumprimento — Artigo 56. o TFUE — Regula
mentação alemã em matéria de seguro de dependência — 
Prestações em espécie de assistência ao domicílio excluídas 
em caso de estada noutro Estado-Membro — Nível inferior 
das prestações pecuniárias exportáveis — Não reembolso das 
despesas ligadas à locação de equipamento de assistência 

noutros Estados-Membros) 

(2012/C 287/08) 

Língua do processo: alemão 

Partes 

Demandante: Comissão Europeia (representantes: F. W. Bulst e I. 
Rogalski, agentes) 

Demandada: República Federal da Alemanha (representantes: T. 
Henze e J. Möller, agentes) 

Objeto 

Incumprimento de Estado — Violação do artigo 56. o TFUE — 
Regime nacional em matéria de seguro de dependência que 
limita a seis semanas, em caso de uma estadia temporária do 
segurado noutro Estado-Membro, o direito ao subsídio por de
pendência, excluindo o reembolso dos custos decorrentes da 
locação dos materiais de assistência e que prevê que as presta
ções de assistência em espécie fornecidas no Estado-Membro de 
estadia não beneficiam da mesma percentagem de reembolso 
aplicada quando são fornecidas na Alemanha 

Dispositivo 

1. A ação é julgada improcedente. 

2. A Comissão Europeia é condenada nas despesas 

( 1 ) JO C 63 de 26.2.2011
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