
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 lipca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-582/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE 
— Artykuły 169 — 171 — Trzynasta dyrektywa 
86/560/EWG — Artykuł 2 — Zwrot — Podatnik niemający 
siedziby w Unii — Transakcje ubezpieczeniowe — Transakcje 

finansowe) 

(2010/C 246/05) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i M. 
Afonso, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (przedstawiciele: I. Rao, S. Hathaway, pełno
mocnicy, K. Lasok, QC) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 169, art. 170 i art. 171 dyrektywy Rady 
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) i 
art. 2 ust. 1 trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 
listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do podatków obroto
wych — warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podat
nikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz.U. L 
326, s. 40) — Ustawodawstwo krajowe niepozwalające na 
odzyskanie podatku naliczonego w zakresie pewnych transakcji 
ubezpieczeniowych i finansowych podatników mających 
siedzibę poza Wspólnotą 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 lipca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez VAT and Duties Tribunal, Manchester — 
Zjednoczone Królestwo) — Astra Zeneca UK Limited 
przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue and 

Customs 

(Sprawa C-40/09) ( 1 ) 

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 2 pkt 1 — Pojęcie 
„świadczenie usług dokonywane odpłatnie” — Bony towarowe 
wydawane przez spółkę swym pracownikom w ramach 

wynagrodzenia) 

(2010/C 246/06) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

VAT and Duties Tribunal, Manchester 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Astra Zeneca UK Limited 

Strona pozwana: Her Majesty's Commissioners of Revenue and 
Customs 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — VAT 
and Duties Tribunal, Manchester — Interpretacja art. 2 ust. 1, 
art. 6 ust. 2 lit. b) i art. 17 ust. 2 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, s. 1) — Pojęcie odpłatnego świadczenia usług — Bony 
towarowe wydawane pracownikowi zgodnie z umową o pracę, 
których część wartości odliczana jest z wynagrodzenia 

Sentencja 

Artykuł 2 pkt 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system 
podatki od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, 
w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 
kwietnia 1995 r., musi być interpretowany w ten sposób, że przeka
zanie bonów towarowych przez spółkę, która nabyła je ca cenę obej
mującą podatek od wartości dodanej, swym pracownikom w zamian za 
rezygnację przez nich z części wynagrodzenia w gotówce, stanowi 
odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu. 

( 1 ) Dz.U. C 90 z 18.4.2009.
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