
Sentencja 

Artykuły 306–310 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej należy interpretować w ten sposób, że własne usługi przewozu 
stanowiące element składowy usługi turystycznej świadczonej 
podróżnym przez biuro podróży za cenę ryczałtową, opodatkowanej 
zgodnie ze wskazanymi przepisami, podlegają ogólnym zasadom 
opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, w szczególności w 
odniesieniu do stawki podatku, a nie szczególnej procedurze opodatko
wania transakcji dokonywanych przez biura podróży. Zgodnie z art. 
98 tej dyrektywy, jeżeli państwo członkowskie wprowadziło obniżoną 
stawkę podatku od wartości dodanej dla usług przewozu, stawka ta 
znajduje zastosowanie do omawianych usług własnych biura podróży. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 października 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — 

Finlandia) — Anssi Ketelä 

(Sprawa C-592/11) ( 1 ) 

(Rolnictwo — Rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i 
nr 1974/2006 — Wsparcie na podjęcie działalności przez 
młodych rolników — Warunki przyznania — Podjęcie dzia 
łalności po raz pierwszy w gospodarstwie rolnym jako kieru
jący gospodarstwem — Przesłanki zastosowania w przypadku 

podjęcia działalności poprzez osobę prawną) 

(2012/C 399/12) 

Język postępowania: fiński 

Sąd odsyłający 

Korkein hallinto-oikeus 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Anssi Ketelä 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Korkein hallinto-oikeus — Wykładnia art. 22 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
skich (EFRROW) (Dz.U. L 277, s. 1) oraz art. 13 ust. 4 i 6 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 368, s. 15) — 
Warunki przyznania wsparcia na podjęcie działalności przez 
młodych rolników — Podjęcie działalności po raz pierwszy w 
gospodarstwie rolnym jako kierujący gospodarstwem — 
Wsparcie na podjęcie działalności przyznane osobie fizycznej 

w związku z nabyciem rodzinnego gospodarstwa rolnego — 
Przerwanie wypłaty wsparcia ze względu na to, że jego benefi
cjent był wcześniej udziałowcem mniejszościowym i prezesem 
spółki akcyjnej prowadzącej przede wszystkim hodowlę trzody 
chlewnej 

Sentencja 

Artykuł 22 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 
dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) należy interpretować w ten sposób, że ustano
wiony w tym przepisie wymóg, by zainteresowana osoba podjęła dzia 
łalność po raz pierwszy w gospodarstwie rolnym „jako kierujący gospo
darstwem”, oznacza w sytuacji, w której zainteresowany podejmuje 
działalność, posługując się spółką akcyjną, że sprawuje on faktyczną 
i trwałą kontrolę zarówno nad gospodarstwem rolnym, jak i nad jego 
zarządem. 

O ile państwa członkowskie mogą określić konkretnie warunki, w 
których można przyjąć, że kandydat do pomocy posiada ten przymiot 
„kierującego gospodarstwem”, jest to jednak poddane zastrzeżeniu, że 
warunki te nie będą wykraczać poza ramy, które mają one określać, i 
że w zgodzie z celami rozporządzenia nr 1698/2005 zapewnią tym 
samym, by ów kandydat posiadał faktyczną i trwałą kontrolę zarówno 
nad gospodarstwem rolnym, jak i nad jego zarządem. Wymogi takie 
spełniają przepisy krajowe takie jak przepisy, których dotyczy sprawa 
przed sądem odsyłającym, przewidujące, że jeżeli młody rolnik podej
muje działalność, posługując się osobą prawną, uzyskanie wsparcia jest 
w szczególności uzależnione od tego, czy przysługują mu uprawnienia 
decyzyjne w tej osobie prawnej, co wymaga, by posiadał on ponad 
połowę udziałów w tej osobie prawnej i by udziały te dawały ponad 
połowę głosów. 

( 1 ) Dz.U. C 49 z 18.02.2012. 

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego 
w dniu 16 grudnia 2011 r. w sprawie T-532/11 Stefan 
Städter przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
wniesione w dniu 27 lutego 2012 r. przez Stefana Städtera 

(Sprawa C-102/12 P) 

(2012/C 399/13) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Stefan Städter (przedstawiciel: M.C. Kerber, 
Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny 

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2012 r. Trybunał Spra
wiedliwości Unii Europejskiej (szósta izba) oddalił odwołanie i 
orzekł, że wnoszący odwołanie pokrywa własne koszty.

PL C 399/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.12.2012
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