
W okolicznościach takich jak rozpatrywane przez sąd krajowy, w 
których pierwszy nabywca, który uzyskał prawo do rozporządzania 
towarem jak właściciel na terytorium państwa członkowskiego pierwszej 
dostawy, wskazuje na zamiar przetransportowania tego towaru do 
innego państwa członkowskiego i przedstawia swój numer identyfika
cyjny nadany do celów podatku od wartości dodanej przez to ostatnie 
państwo, transport wewnątrzwspólnotowy powinien zostać przypisany 
pierwszej dostawie, pod warunkiem że prawo do rozporządzania 
towarem jak właściciel zostało przeniesione na drugiego nabywcę w 
państwie członkowskim przeznaczenia transportu wewnątrzwspólnoto
wego. Do sądu krajowego należy ustalenie, czy warunek ten jest speł
niony w rozpatrywanym przezeń sporze. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii 

(Sprawa C-433/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek VAT — 
Podstawa opodatkowania — Podatek pobierany przy dostawie 
uprzednio niezarejestrowanych pojazdów w danym państwie 
członkowskim wedle ich wartości i średniego zużycia paliwa 

— „Normverbrauchsabgabe”) 

(2011/C 55/24) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: D. Trianta
fyllou, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciele: E. Riedl i C. 
Pesendorfer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 78 i art. 79 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Sprzedaż pojazdu 
mechanicznego — Włączenie do podstawy opodatkowania 
podatku pobieranego przy dostawie uprzednio niezarejestrowa
nych pojazdów w danym państwie członkowskim wedle ich 
wartości i średniego zużycia paliwa (Normverbrauchsabgabe) 

Sentencja 

1) Włączając podatek od zużycia paliwa typu „Normverbrauchsab
gabe” do podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej 
pobieranym w Austrii przy dostawie pojazdu samochodowego 
Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 78 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska i Republika Austrii ponoszą swoje własne 
koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożone przez Juzgado Contencioso Administrativo de la 
Coruña i Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de 
Pontevedra (Hiszpania) — Rosa María Gavieiro Gavieiro 
(sprawa C-444/09), Ana María Iglesias Torres (sprawa 
C-456/09) przeciwko Consejería de Educación e 

Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia 

(Sprawy połączone C-444/09 i C-456/09) ( 1 ) 

(Polityka społeczna — Dyrektywa 1990/70/WE — Klauzula 4 
Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, 
zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Zasada niedys
kryminacji — Zastosowanie porozumienia ramowego 
względem pracowników tymczasowych wspólnoty autono
micznej — Uregulowanie krajowe ustanawiające odmienne 
traktowanie w zakresie przyznawania dodatku za wysługę 
lat wyłącznie z uwagi na tymczasowy charakter stosunku 
zatrudnienia — Obowiązek uznania z mocą wsteczną prawa 

do dodatku za wysługę lat) 

(2011/C 55/25) 

Język postępowania: hiszpański 
Sądy krajowe 

Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado 
Contencioso Administrativo n o 3 de Pontevedra 

Strony w postępowaniach przed sądami krajowymi 

Strona skarżąca: Rosa María Gavieiro Gavieiro (sprawa 
C-444/09), Ana María Iglesias Torres (sprawa C-456/09) 

Strona pozwana: Consejería de Educación de la Junta de Galicia 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña — 
Wykładnia klauzuli 4 pkt 4 załącznika do dyrektywy Rady 
99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia 
ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez 
UNICE, CEEP i ETUC (Dz.U. L 175, s. 43) — Zasada niedys
kryminacji — Pojęcie „kryteria w zakresie długości okresu 
zatrudnienia” — Uregulowanie krajowe ustanawiające odmienne 
traktowanie w zakresie przyznawania dodatku za wysługę lat 
wyłącznie z uwagi na tymczasowy charakter zatrudnienia 

Sentencja 

1) Członek personelu tymczasowego wspólnoty autonomicznej Galicii, 
taki jak skarżąca w sporze zawisłym przed sądem krajowym, 
należy do podmiotowego zakresu zastosowania dyrektywy Rady 
1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozu
mienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego 
przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
(UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) 
oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) 
oraz do podmiotowego zakresu zastosowania zawartego w dniu 
18 marca 1999 r. porozumienia ramowego w sprawie pracy na 
czas określony, stanowiącego załącznik do tej dyrektywy.
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