
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Don Bosco Onroerend Goed BV

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 13 B lit. g) w związku z art. 4 ust. 3 lit. a) szóstej
dyrektywy (1) powinien być interpretowany w ten sposób, że
dostawa budynku, który został częściowo wyburzony z uwagi
na planowane zastąpienie go nowym budynkiem, który ma
zostać wybudowany, podlega podatkowi od wartości
dodanej?

2. Czy na udzielenie odpowiedzi na to pytanie ma wpływ
kwestia, czy to sprzedający czy też kupujący budynek zlecił
rozbiórkę i zostaje obciążony związanymi z tym kosztami,
rozumiejąc, że dostawa podlega podatkowi od wartości
dodanej tylko wtedy, gdy sprzedający zlecił rozbiórkę i zostaje
obciążony kosztami tej rozbiórki?

3. Czy na udzielenie odpowiedzi na pytanie pierwsze ma
wpływ kwestia, czy to sprzedający czy też kupujący budynek
sporządził plany nowego obiektu budowlanego, rozumiejąc,
że dostawa podlega podatkowi od wartości dodanej tylko
wtedy, gdy sprzedający sporządził plany nowego obiektu
budowlanego?

4. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie
pierwsze: czy podatkowi od wartości dodanej podlega każda
dostawa, która ma miejsce po momencie, w którym
faktycznie rozpoczęte zostały roboty rozbiórkowe bądź po
późniejszym momencie, w szczególności po momencie,
w którym rozbiórka jest znacznie zaawansowana?

(1) Szósta dyrektywa Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odnie-
sieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.
L 145, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-477/08)

(2009/C 69/30)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
H. Støvlbæk i M. Adam, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie ustanawiając wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych
do zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych (1), a w każdym razie
nie powiadamiając o nich Komisji, Republika Austrii uchy-
biła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrek-
tywy;

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
20 października 2007 r.

(1) Dz.U. L 255, s. 22.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego
w dniu 9 września 2008 r. w sprawie T-224/08 Fornaci
Laterizi Danesi SpA przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich, wniesione w dniu 18 listopada 2008 r. przez

Fornaci Laterizi Danesi SpA

(Sprawa C-498/08 P)

(2009/C 69/31)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Fornaci Laterizi Danesi SpA (przedstawi-
ciele: Fornaci Laterizi Danesi SpA, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września
2008 r. w sprawie T-224/08, notyfikowanego telefaksem w
dniu 12 września 2008 r. i przesłanie spraw do ponownego
rozpatrzenia przez Sąd Pierwszej Instancji;
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