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W dniu 20 grudnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzge-
richt des Landes Brandenburg z dnia 23 listopada 2005 r. w
sprawie Volker Ludwig przeciwko Finanzamt Luckenwalde
Velvet

Finanzgericht des Landes Brandenburg zwrócił się do
Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy ma miejsce usługa pośrednictwa w rozumieniu art. 13
część B lit. d) pkt 1 dyrektywy 77/388/EWG (1) gdy
podatnik — ewentualnie reprezentowany przez subagenta
— oferuje pozyskanym przez siebie klientom kredyty udzie-
lane przez różnych kredytodawców, z którymi podatnik ten
wcześniej uzgodnił ogólne warunki mające zastosowanie do
jego klientów i od których otrzymuje prowizję za pośred-
nictwo dotyczące danego produktu, pomimo iż w transakcji
tej to podatnik był osobą, która badała i dokonywała analizy
sytuacji majątkowej klientów, a także ich potrzeb osobistych
i finansowych, czy też przeciwnie, jest to usługa zależna,
pomocnicza względem świadczenia głównego, którym jest
usługa finansowa nieobjęta zakresem zastosowania art. 13
część B lit. d) nr 1 dyrektywy 77/388/EWG?

2) Czy dla zwolnienia z podatku obrotowego pośrednictwa
kredytowego na podstawie art. 13 część B lit. d) pkt 1
dyrektywy 77/388/EWG wymagane jest, aby:

a) istniał bezpośredni stosunek umowny pomiędzy pośred-
nikiem a kredytobiorcą albo kredytodawcą oraz by

b) pośrednik kontaktował się nie tylko z kredytobiorcą, ale
także z kredytodawcą, z którym osobiście powinien
uzgodnić szczegóły umowy,

czy też przeciwnie, zwolnienie z podatku obejmuje również
prowizję uzyskaną przez podatnika od głównego agenta,
dla którego pracuje w charakterze subagenta i w imieniu
którego występuje wobec klientów, tytułem wynagrodzenia

za to, iż owi klienci podpiszą umowy ze wskazanymi przez
subagenta kredytodawcami, przy czym subagent nie kontak-
tuje się z kredytodawcą?

(1) Dz. U. L 145, str. 1

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich (czwarta izba) z dnia 5 października 2005 r.
w sprawach połączonych T-366/03 i T-235/04 wniesione

przez Republikę Austrii w dniu 7 grudnia 2005 r.

(Sprawa C-454/05 P)

(2006/C 60/40)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 22 grudnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie Republiki Austrii,
reprezentowanej przez adwokata Dr. Harald Dossi'ego, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, od wyroku Sądu Pierw-
szej Instancji (czwarta izba) z dnia 5 października 2005 r. w
sprawach połączonych T-366/03 i T-235/04.

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

1) uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro-
pejskich (czwarta izba) z dnia 5 października 2005 r. w
sprawach połączonych T-366/03 i T-235/04 Land Oberös-
terreich i Republika Austrii, strony skarżące, przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich, strona pozwana (1), w
sprawie skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
2003/653/WE z dnia 2 września 2003 r. w sprawie prze-
pisów krajowych dotyczących zakazu stosowania orga-
nizmów genetycznie zmodyfikowanych w kraju związ-
kowym Górna Austria, notyfikowanych przez Republikę
Austrii na podstawie art. 95 ust. 5 WE (2);

2) obciążenie Komisji kosztami całego postępowania;

3) stwierdzenie nieważności wspomnianej decyzji Komisji lub
ewentualnie skierowanie sprawy do ponownego rozpo-
znania przez Sąd Pierwszej Instancji.
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