
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Förvaltningsrätten i Falun (Szwecja) w dniu 

27 czerwca 2011 r. — Daimler przeciwko Skatteverket 

(Sprawa C-318/11) 

(2011/C 269/54) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd krajowy 

Förvaltningsrätten i Falun 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Daimler AG 

Strona pozwana: Skatteverket 

Pytania prejudycjalne 

1) Jak należy w niniejszej sprawie interpretować pojęcie 
„stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z 
którego dokonywano transakcji gospodarczych” w świetle 
istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej ( 1 )? 

2) Czy podatnika mającego siedzibę działalności gospodarczej 
w innym państwie członkowskim, którego działalność 
polega głównie na produkcji i sprzedaży samochodów, i 
który przeprowadzał testy poszczególnych modeli samo
chodów w warunkach zimowych w ośrodkach położonych 
w Szwecji, należy uznać za mającego w Szwecji stałe 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego 
dokonywano transakcji gospodarczych, w sytuacji, gdy 
nabywał on towary i usługi otrzymane i wykorzystane w 
ośrodkach testowych w Szwecji, nie mając własnego perso
nelu stale przebywającego w tym państwie i przy założeniu, 
że działalność w zakresie przeprowadzania testów samocho
dowych jest niezbędna dla prowadzenia przez tego podat
nika działalności gospodarczej w innym państwie członkow
skim? 

3) Czy na odpowiedź na pytanie drugie ma wpływ okolicz
ność, że podatnik ma w Szwecji spółkę zależną, której jest 
jedynym właścicielem, i której działalność polega prawie 
wyłącznie na świadczeniu na rzecz podatnika różnych 
usług, związanych ze wspomnianą działalnością w zakresie 
testów samochodowych? 

( 1 ) Artykuły 170 i 171 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz.U. L 347, s. 1), art. 1 i 2 ósmej dyrektywy Rady 
79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków 
obrotowych — warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podat
nikom niemającym siedziby na terytorium kraju (Dz.U. L 331, s. 
11), a także art. 2, 3 i 5 dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 
lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od 
wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, 
podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, 
lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. 
L 44, s. 23). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Förvaltningsrätten i Falun w dniu 27 

czerwca 2011 r. — Widex przeciwko Skatteverket 

(Sprawa C-319/11) 

(2011/C 269/55) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd krajowy 

Förvaltningsrätten i Falun 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Widex A/S 

Strona pozwana: Skatteverket 

Pytania prejudycjalne 

1) Jak należy w niniejszej sprawie interpretować pojęcie 
„stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z 
którego dokonywano transakcji gospodarczych” w świetle 
istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej ( 1 )? 

2) Czy podatnika mającego siedzibę działalności gospodarczej 
w innym państwie członkowskim, którego działalność 
polega między innymi na produkcji i sprzedaży aparatów 
do korekty słuchu, należy — ze względu na fakt przepro
wadzania badań w dziedzinie audiologii w centrum badaw
czym w Szwecji — uznać za mającego w Szwecji stałe 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego 
dokonywano transakcji gospodarczych, w sytuacji, gdy 
nabywał on towary i usługi otrzymane i wykorzystane w 
tym centrum badawczym w Szwecji? 

( 1 ) Artykuły 170 i 171 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) oraz art. 1 i 2 ósmej dyrektywy Rady 
79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków 
obrotowych — warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podat
nikom niemającym siedziby na terytorium kraju (Dz.U. L 331, 
s. 11). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Sąd Rejonowy w Koszalinie 
(Rzeczpospolita Polska) w dniu 28 czerwca 2011 r. — 
Krystyna Alder i Ewald Alder przeciwko Sabinie 

Orłowskiej i Czesławowi Orłowskiemu 

(Sprawa C-325/11) 

(2011/C 269/56) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Sąd Rejonowy w Koszalinie 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Krystyna Alder, Ewald Alder 

Strona pozwana: Sabina Orłowska, Czesław Orłowski
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