
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) 
(Zjednoczone Królestwo) w dniu 8 listopada 2010 r. — 
Lebara LTD przeciwko Commissionners for Her 

Majesty's Revenue & Customs 

(Sprawa C-520/10) 

(2011/C 30/29) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lebara LTD 

Strona pozwana: Commissionners for Her Majesty's Revenue & 
Customs 

Pytania prejudycjalne 

1) Gdy podatnik („przedsiębiorca A”) prowadzi sprzedaż kart 
telefonicznych uprawniających do uzyskania usług teleko
munikacyjnych od tego podmiotu, czy art. 2 ust. 1 szóstej 
dyrektywy VAT ( 1 ) należy interpretować w ten sposób, że 
przedsiębiorca A dokonuje dwóch dostaw dla celów 
podatku VAT: jednej w chwili pierwszej sprzedaży karty 
telefonicznej przez przedsiębiorcę A innemu podatnikowi 
(„przedsiębiorcy B”), a drugiej w momencie jej umorzenia 
(czyli wykorzystania przez daną osobę — użytkownika 
końcowego — w celu wykonania przez niego rozmów tele
fonicznych)? 

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w jaki sposób 
(zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym podatku VAT) 
należy stosować podatek VAT w ramach łańcucha sprze
daży, gdy przedsiębiorca A sprzedaje kartę telefoniczną 
przedsiębiorcy B, przedsiębiorca B odsprzedaje kartę telefo
niczną w państwie członkowskim B, a ostatecznie nabywa ją 
użytkownik końcowy w państwie członkowskim B, przy 
czym użytkownik końcowy wykorzystuje tę kartę do 
prowadzenia rozmów telefonicznych? 

( 1 ) Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, 
s. 1) 

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego 
w dniu 24 sierpnia 2010 r. w sprawie T-386/09 Gruas 
Abril Asistencia, S.L. przeciwko Komisji Europejskiej, 
wniesione w dniu 8 listopada 2010 r. przez Grúas Abril 

Asistencia, S.L. 

(Sprawa C-521/10 P) 

(2011/C 30/30) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Grúas Abril Asistencia, S.L. (przedstawiciel: 
adwokat R. García García) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Uwzględnienie przedstawionych argumentów i — po dopeł
nieniu niezbędnych wymogów prawnych — uchylenie zaska
rżonego postanowienia o niedopuszczalności, dopuszczenie 
skargi o stwierdzenie nieważności ze względu na to, że strona 
wnosząca odwołanie ma legitymację procesową do wniesienia 
powyższej skargi, oraz rozstrzygnięcie co do istoty sprawy 
zgodnie z żądaniami skargi. 

Zarzuty i główne argumenty 

Odwołanie dotyczy postanowienia wydanego przez Sąd, który 
orzekł niedopuszczalność skargi o stwierdzenie nieważności 
decyzji Komisji Europejskiej o niewszczęciu postępowania w 
sprawie naprawienia naruszeń, na które skarżyła się wnosząca 
odwołanie. Sąd podniósł, iż tego rodzaju odmowa nie podlega 
zaskarżeniu przez jednostki. 

Wnosząca odwołanie jest zdania, że jednostki, jako osoby 
będące adresatami decyzji, które to decyzje dotyczą ich bezpo 
średnio i indywidualnie, mają legitymację procesową do wnie
sienia skargi o stwierdzenie nieważności zgodnie z postanowie
niami art. 230 WE i art. III-365 Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy oraz zgodnie z orzecznictwem. Żąda 
uchylenia stwierdzenia niedopuszczalności i tym samym 
dopuszczenia wniesionej skargi o stwierdzenie nieważności. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Sozialgerichts Würzburg (Niemcy) w dniu 9 
listopada 2010 r. — Doris Reichel-Albert przeciwko 

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 

(Sprawa C-522/10) 

(2011/C 30/31) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Sozialgerichts Würzburg
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