
Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Finanzgericht München — Artykuł 11 część A lit. c) szóstej
dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru
podatku (Dz.U. L 145, str. 1) — Podstawa opodatkowania
świadczenia usług polegającego na wykorzystywaniu na
prywatne potrzeby części budynku zaliczonego w całości przez
podatnika do aktywów jego przedsiębiorstwa — Pojęcie sumy
wydatków poniesionych przez podatnika na wykonanie usług

Sentencja

Artykuł 11 część A lit. c) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z
dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru
podatku (Dz.U. L 145, str. 1), zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE
z dnia 10 kwietnia 1995 r., należy interpretować w ten sposób, że
nie sprzeciwia się on temu, by podstawa opodatkowania podatkiem
VAT wykorzystywania na prywatne potrzeby części budynku zaliczo-
nego w całości przez podatnika do aktywów jego przedsiębiorstwa
została określona w postaci ułamka kosztów nabycia lub budowy
budynku, ustalonego z uwzględnieniem okresu na dokonanie korekty
odliczeń podatku VAT przyjętego zgodnie z art. 20 tej dyrektywy.

Podstawa opodatkowania powinna obejmować koszty nabycia gruntu,
na którym budynek został wybudowany, gdy nabycie to podlegało
opodatkowaniu podatkiem VAT, a podatnik dokonał jego odliczenia.

(1) Dz.U. C 93 z 16.04.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września
2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Greckiej

(Sprawa C-82/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Swobodny przepływ towarów — Artykuł 28 WE — Ograni-
czenia ilościowe — Środki o skutku równoważnym — Wpro-

wadzanie do obrotu mrożonych produktów piekarskich)

(2006/C 281/20)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
M. Patakia, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: N. Dafniou i
M. Apessos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 28 WE — Ustawodawstwo krajowe uznające proces
„bake-off” (rozmrożenie i odgrzanie częściowo upieczonego i
zamrożonego chleba) za proces produkcji chleba i zastrzegające
piekarniom prawo sprzedaży chleba wyprodukowanego
zgodnie z tą metodą

Sentencja

1) Zrównując proces końcowego pieczenia i odgrzewania produktów
„bake-off” z pełnym procesem produkcji chleba jak też podporząd-
kowując go warunkom ustanowionym w ustawodawstwie
krajowym z zakresu piekarnictwa, Republika Grecka uchybiła
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 28 WE.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz. U. C 93 z 16.04.2005

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven
-Niderlandy) — Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselk-

waliteit

(Sprawa C-138/05) (1)

(Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu środków ochrony
roślin i produktów biobójczych — Dyrektywa 91/414/EWG
— Artykuł 8 — Dyrektywa 98/8/WE — Artykuł 16 —
Uprawnienia państw członkowskich w okresie przejściowym)

(2006/C 281/21)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

College van Beroep voor het bedrijfsleven
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