
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Conseil d'État, Francja — Société thermale
d'Eugénie-les-Bains przeciwko Ministère de l'Économie, des

Finances et de l'Industrie

(Sprawa C-277/05) (1)

(Podatek VAT — Zakres zastosowania — Zadatki płacone w
ramach umów dotyczących świadczenia usług podlegających
podatkowi VAT, zatrzymywane przez usługodawcę w przy-

padku odwołania rezerwacji — Kwalifikacja)

(2007/C 211/07)

Język postępowania:francuski

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Société thermale d'Eugénie-les-Bains

Strona pozwana: Ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Conseil d'État, Francja — Wykładnia art. 2 ust. 1 szóstej dyrek-
tywy 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) — Zakres zastosowania — Zadatki
płacone w ramach umów dotyczących świadczenia usług podle-
gających podatkowi VAT, zatrzymywane przez usługodawcę w
przypadku odwołania rezerwacji — Klasyfikacja jako wynagro-
dzenie za usługę rezerwacji lub jako odszkodowanie z tytułu
odstąpienia

Sentencja

Artykuły 2 ust. 1 i 6 ust. 1 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 powinny być interpretowane w ten sposób, że kwoty
zapłacone tytułem zadatku w ramach umów dotyczących świadczenia
usług hotelarskich podlegających podatkowi VAT, w przypadku, gdy
klient skorzysta z uprawnienia do odwołania rezerwacji, a kwoty te są
zatrzymywane przez przedsiębiorstwo hotelarskie, należy uznać za
odszkodowanie ryczałtowe płacone w celu naprawienia szkody ponie-
sionej w następstwie niewykonania umowy przez klienta, bez bezpo-

średniego związku z jakąkolwiek odpłatnie świadczoną usługą, które
jako takie nie podlega opodatkowaniu.

(1) Dz.U. C 229 z 17.9.2005.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-399/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 93/38/EWG — Zamówienia publiczne w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji
— Budowa i oddanie do użytku elektrowni cieplnej —

Warunki dopuszczenia do udziału w przetargu)

(2007/C 211/08)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Patakia i X. Lewis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (Przedstawiciele: D. Tsagkaraki
i V. Christianos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia
14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamó-
wień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospo-
darki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.
U. L 199, str. 84) — Dopuszczenie do przetargu dwóch spółek
niespełniających ani wymogów ogłoszenia o zamówieniu, ani
specyfikacji — Budowa i uruchomienie elektrociepłowni w
Lavrio.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 22 z 28.1.2006.
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