
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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