
Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 1 marca 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — 
Republika Czeska) — Star Coaches s. r. o przeciwko 

Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu 

(Sprawa C-220/11) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Dyrektywa o podatku VAT — Szczególna procedura 
opodatkowania biur podróży — Wykonywanie usługi prze
wozu autokarowego na rzecz biur podróży z wykluczeniem 

wszelkich innych usług) 

(2012/C 235/05) 

Język postępowania: czeski 

Sąd krajowy 

Nejvyšší správní soud 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Star Coaches s. r. o. 

Strona pozwana: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Nejvyšší správní soud — Wykładnia art. 306 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) 
— Stosowanie procedury szczególnej dla biur podróży w 
stosunku do podmiotu gospodarczego, który nie będąc biurem 
podróży świadczy na rzecz biur podróży usługi przewozu 
autokarowego, nie świadcząc przy tym żadnych innych usług 
turystycznych 

Sentencja 

Przedsiębiorstwo przewozowe, które ogranicza się do zapewniania 
przewozu osób poprzez świadczenie usług przewozu autokarowego na 
rzecz biur podróży i które nie świadczy żadnych innych usług, takich 
jak zakwaterowanie, przewodnictwo turystyczne czy poradnictwo, nie 
dokonuje transakcji objętych procedurą szczególną dla biur podróży 
określoną w art. 306 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej. 

( 1 ) Dz.U. C 219 z 23.7.2011. 

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 23 marca 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance de 
Paris — Francja) — Thomson Sales Europe SA przeciwko 
Administration des douanes (Direction Nationale du 

Renseignement et des Enquêtes douanières) 

(Sprawa C-348/11) ( 1 ) 

(Artykuł 92 § 1 i art. 103 § 1 regulaminu postępowania — 
Oczywista niedopuszczalność — Artykuł 104 § 3 akapit drugi 
regulaminu postępowania — Odpowiedź niepozostawiająca 
żadnych uzasadnionych wątpliwości — Odesłanie prejudy
cjalne — Ocena ważności — Wspólna polityka handlowa 
— Dumping — Przywóz odbiorników telewizyjnych wyprodu
kowanych w Tajlandii — Ważność dochodzenia Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) — 

Ważność rozporządzeń (WE) nr 710/95 i nr 2584/98) 

(2012/C 235/06) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal d'instance de Paris 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Thomson Sales Europe SA 

Strona pozwana: Administration des douanes (Direction 
Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal d'instance de Paris — Ważność rozporządzenia Rady 
(WE) nr 710/95 z dnia 27 marca 1995 r. nakładającego osta
teczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji 
kolorowej pochodzących z Malezji, Chińskiej Republiki Ludo
wej, Republiki Korei, Singapuru i Tajlandii i stanowiącego o 
ostatecznym pobraniu cła tymczasowego (Dz.U. L 73, s. 3) — 
Ważność rozporządzenia Rady (WE) nr 2584/98 z dnia 27 
listopada 1998 r. zmieniającego przytoczone rozporządzenie 
(WE) nr 710/95 (Dz.U. L 324, s. 1) — Rozporządzenia stosu
jące, w celu ustalenia średniego ważonego marginesu dumpingu, 
metodę obniżenia do stawki zero — Ważność dochodzenia 
przeprowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) w przedmiocie pochodzenia 
odbiorników telewizyjnych 

Sentencja 

Analiza pytań czwartego i piątego nie wykazała istnienia jakiegokol
wiek elementu mogącego wpłynąć na ważność rozporządzeń (WE) 
nr 710/95 z dnia 27 marca 1995 r. nakładającego ostateczne cło 
antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pocho
dzących z Malezji, Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, 
Singapuru i Tajlandii i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła 
tymczasowego oraz nr 2584/98 z dnia 27 listopada 1998 r. zmie
niającego rozporządzenie nr 710/95. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011.
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