
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 maja 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) — 
Zjednoczone Królestwo) — Lebara Ltd przeciwko The 

Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs 

(Sprawa C-520/10) ( 1 ) 

(Podatki — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 2 — Odpłatne 
świadczenie usług — Usługi telekomunikacyjne — Karty tele
foniczne typu pre-paid zawierające informacje umożliwiające 
wykonanie międzynarodowych połączeń telefonicznych — 

Sprzedaż za pośrednictwem sieci dystrybutorów) 

(2012/C 174/11) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lebara Ltd 

Strona pozwana: The Commissioners for Her Majesty's Revenue 
& Customs 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Wykładnia art. 2 ust. 1 
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) — Karty telefoniczne sprzedawane 
przez podatnika mającego siedzibę w jednym państwie człon
kowskim dystrybutorowi mającemu siedzibę w innym państwie 
członkowskim i odsprzedawane przez tego dystrybutora innym 
osobom, które wykorzystują te karty do wykonywania połączeń 
telefonicznych — Transakcja obejmująca kilka elementów — 
Zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej 

Sentencja 

Wykładni art. 2 pkt 1 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, zmienionej dyrektywą Rady 2003/92/WE z dnia 7 paździer
nika 2003 r. należy dokonywać w ten sposób, że operator telefonii 
oferujący usługi telekomunikacyjne obejmujące sprzedaż na rzecz 
dystrybutora kart telefonicznych zawierających wszystkie informacje 
konieczne do wykonania międzynarodowych połączeń telefonicznych z 
wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej przez wskazanego opera
tora, a które są odsprzedawane przez dystrybutora w jego własnym 
imieniu i na jego własny rachunek użytkownikom końcowym, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podatników — hurtow
ników lub detalistów — świadczy odpłatnie usługi telekomunikacyjne 

na rzecz dystrybutora. Natomiast wskazany operator nie świadczy 
odpłatnie drugiej usługi użytkownikowi końcowemu, jeżeli ten ostatni 
po nabyciu karty telefonicznej korzysta z prawa do wykonania połączeń 
telefonicznych, czerpiąc informacje zawarte na tej karcie. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale di Bolzano — Włochy) — Servet 
Kamberaj przeciwko Istituto per l'Edilizia Sociale della 
Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della 
Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di 

Bolzano 

(Sprawa C-571/10) ( 1 ) 

(Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — 
Artykuł 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — 
Dyrektywa 2003/109/WE — Status obywateli państw trze
cich będących rezydentami długoterminowymi — Prawo 
równego traktowania w zakresie zabezpieczenia społecznego, 
pomocy społecznej i ochrony socjalnej — Odstępstwo od 
zasady równości traktowania w odniesieniu do środków z 
zakresu pomocy społecznej i ochrony socjalnej — Wyłączenie 
„świadczeń podstawowych” z zakresu zastosowania tego 
odstępstwa — Uregulowanie krajowe przewidujące dodatki 
mieszkaniowe dla najuboższych lokatorów — Wysokość 
funduszy przeznaczonych dla obywateli państw trzecich okre 
ślana na podstawie średniej ważonej obliczanej w odmienny 
sposób — Oddalenie wniosku o dodatek mieszkaniowy z 
powodu wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych 

dla obywateli państw trzecich) 

(2012/C 174/12) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale di Bolzano 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Servet Kamberaj 

Strona pozwana: Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia 
autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma 
di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano 

przy udziale: Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human 
Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione 
Alexander Langer 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale di Bolzano — Ochrona mniejszości językowych — 
Uregulowanie prowincjonalne wykonujące podstawową zasadę
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