
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Commissione tributaria regionale di Milano — Wykładnia art. 
2, 4 i art. 8 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 
23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 
mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, 
wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek 
różnych państw członkowskich (Dz.U. L 225, s. 1) — Wnie
sienie aktywów — Przepisy krajowe ustanawiające opodatko
wanie zysku kapitałowego zrealizowanego w związku z wnie
sieniem aktywów, odpowiadającego różnicy pomiędzy pierwo
tnym kosztem nabycia dóbr w zamian za wyemitowane akcje 
lub udziały a ich wartością rynkową — Zwolnienie w wypadku 
ujęcia w bilansie podatkowym spółki przekazującej funduszu 
rezerwowego odpowiadającego osiągniętemu zyskowi kapitało
wemu 

Sentencja 

Artykuły 2, 4 i 9 dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 
1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zasto
sowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i 
wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich 
należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one — w 
sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym — aby skutkiem wnie
sienia aktywów w odniesieniu do spółki przekazującej było opodatko
wanie zysku kapitałowego z tytułu rzeczonego wniesienia aktywów, z 
zastrzeżeniem przypadku ujęcia przez spółkę przekazującą w jej bilansie 
odpowiedniego funduszu rezerwowego odpowiadającego zyskowi kapi
tałowemu wynikającemu z rzeczonego wniesienia aktywów. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 16.7.2011. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 grudnia 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-279/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena oddziaływania przedsięw
zięcia na środowisko naturalne — Nieprawidłowa trans
pozycja — Załącznik II — Punkt 1 lit. a)-c) — Wyrok Trybu
nału — Stwierdzenie uchybienia — Artykuł 260 TFUE — 
Kary pieniężne — Ryczałt — Możliwości finansowe państwa 
członkowskiego — Kryzys gospodarczy — Ocena na 

podstawie aktualnych danych gospodarczych) 

(2013/C 46/08) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Oliver i 
K. Mifsud-Bonnici, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciel: E. Creedon i D. O'Ha
gen, pełnomocnicy, wspierani przez E. Regana, SC i C. Tolanda, 
BL) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewy
konanie wyroku Trybunału z dnia 20 listopada 2008 r. w 
sprawie C-66/06 Komisja przeciwko Irlandii dotyczącego naru
szenia art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2–4 dyrektywy Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175, s. 40), 
zmienionej dyrektywą 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. 
(Dz.U. L 73, s. 5) — Żądanie nałożenia okresowej kary 
pieniężnej oraz ryczałtu 

Sentencja 

1) Nie podejmując środków koniecznych do dostosowania się do 
wyroku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie C-66/06 Komisja 
przeciwko Irlandii, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej 
ciążą na mocy art. 260 ust. 1 TFUE. 

2) Irlandia zostaje zobowiązana do wpłacenia na rzecz Komisji Euro
pejskiej na rachunek „Zasoby własne Unii Europejskiej” ryczałtowej 
kwoty 1 500 000 EUR. 

3) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 226 z 30.7.2011. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 grudnia 2012 r. — 
Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle 
GmbH przeciwko Komisji Europejskiej, przy udziale 
Republiki Federalnej Niemiec, Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) 

(Sprawa C-288/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc państwa — Pojęcie przedsiębiorstwa — 
Działalność gospodarcza — Budowa infrastruktury lotni

skowej — Pas startowy) 

(2013/C 46/09) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen 
Leipzig/Halle GmbH (przedstawiciele: M. Núñez Müller i J. 
Dammann, Rechtsanwälte) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
B. Martenczuk i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy), Republika 
Federalna Niemiec, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflug
häfen eV (ADV) (przedstawiciele: L. Giesberts i G. Kleve, Rech
tsawälte)
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Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 24 marca 
2011 r. w sprawach połączonych T-443/08 i T-455/08 Freistaat 
Sachsen i in. przeciwko Komisji, w którym Sąd częściowo 
oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
2008/948/WE z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie środków 
przyjętych przez Niemcy na rzecz firmy DHL i portu lotniczego 
Lipsk/Halle (Dz.U. L 346, s. 1) — Możliwość zastosowania 
przepisów prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa do 
pomocy przyznanej na budowę infrastruktury lotniskowej — 
Pojęcie „przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE 
— Zastosowanie wytycznych Komisji w czasie 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Mitteldeutsche Flughafen AG i Flughafen Leipzig-Halle GmbH 
pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję 
Europejską. 

3) Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) 
pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 252 z 27.8.2011. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 grudnia 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) — 
Zjednoczone Królestwo) – Grattan plc przeciwko The 

Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs 

(Sprawa C-310/11) ( 1 ) 

(Podatki — Podatek VAT — Druga dyrektywa 67/228/EWG 
— Artykuł 8 lit. a) — Szósta dyrektywa 77/388/EWG — 
Dostawa towarów — Podstawa opodatkowania — Prowizje 
wypłacane przez przedsiębiorstwo sprzedaży wysyłkowej 
swoim agentom — Zakupy dokonywane przez osoby trzecie 
— Obniżenie ceny po nastąpieniu zdarzenia powodującego 
powstanie obowiązku podatkowego — Bezpośrednia 

skuteczność) 

(2013/C 46/10) 

Język postępowania: angielski 

Sąd odsyłający 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Grattan plc 

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

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – First- 
tier Tribunal (Tax Chamber) – Wykładnia art. 8 lit. a) drugiej 
dyrektywy Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych – struktura i zasady 
stosowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. 71, s. 1303) – Podstawa opodatkowania – Dostawa 
towarów – Prowizja wypłacana przez przedsiębiorstwo sprze
daży wysyłkowej agentowi występującemu w roli pośrednika w 
dostawie towarów konsumentom – Prowizja w formie zapłaty 
w gotówce lub zaliczki na poczet kwot należnych przedsiębior
stwu z tytułu towarów nabytych przez agenta na własne 
potrzeby – Obniżenie ze skutkiem retroaktywnym podstawy 
opodatkowania dostaw towarów dokonanych przed dniem 1 
stycznia 1978 r. na podstawie bezpośredniego skutku art. 8 
lit. a) dyrektywy albo na podstawie zasady neutralności podat
kowej lub równego traktowania 

Sentencja 

Artykuł 8 lit. a) drugiej dyrektywy Rady 67/228/EWG z dnia 11 
kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – struktura i 
procedury wdrożenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
należy interpretować w ten sposób, że nie uprawnia on podatnika do 
uznania a posteriori podstawy opodatkowania dostawy towarów za 
obniżoną, jeżeli po dokonaniu owej dostawy agent otrzymał od 
dostawcy kredyt, który postanowił pobrać w pieniądzu lub zaliczyć 
na poczet swoich należności na rzecz dostawcy za dokonane już 
dostawy. 

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 grudnia 
2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Planet AE 

(Sprawa C-314/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Ochrona interesów finansowych Unii Europej
skiej — Określenie poziomu ryzyka w odniesieniu do danego 
podmiotu — System wczesnego ostrzegania — Dochodzenie 
OLAFu — Decyzje — Wnioski o aktywację ostrzeżeń W1a i 

W1b — Zaskarżone akty — Dopuszczalność) 

(2013/C 46/11) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. 
Triantafyllou i F. Dintilhac, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Planet AE (przedstawiciel: V. Christia
nos, dikigoros)
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