
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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Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) z dnia 
13 kwietnia 2011 r. w sprawie T-320/09 Planet przeciwko 
Komisji, w którym Sąd oddalił zarzut niedopuszczalności 
podniesiony przez Komisję Europejską w ramach skargi o 
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji przyjętych w wyniku 
dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) o aktywacji w Systemie wczesnego ostrze
gania (SWO) ostrzeżenia „W1a”, a następnie ostrzeżenia „W1b”, 
określającego poziom ryzyka związanego ze skarżącą jako 
podmiotem, któremu udzielono zamówienia publicznego na 
usługi dotyczące projektu modernizacji instytucjonalnej i sekto
rowej w Syrii, finansowanego w ramach programu MEDA 
(Dz.U. 2005 S 203-199730). 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 238 z 13.8.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 grudnia 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w 
Koszalinie — Polska) — Krystyna Alder, Ewald Alder 
przeciwko Sabinie Orłowskiej, Czesławowi Orłowskiemu 

(Sprawa C-325/11) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 — Doręczanie doku
mentów — Strona mająca miejsce zamieszkania na terytorium 
innego państwa członkowskiego — Pełnomocnik zamieszkały 
na terytorium krajowym — Brak — Dokumenty procesowe 

złożone do akt postępowania — Domniemanie znajomości) 

(2013/C 46/12) 

Język postępowania: polski 

Sąd odsyłający 

Sąd Rejonowy w Koszalinie 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Krystyna Alder, Ewald Alder 

Strona pozwana: Sabina Orłowska, Czesław Orłowski 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia trybie prejudycjalnym — Sąd 
Rejonowy w Koszalinie (Rzeczpospolita Polska) — Wykładnia 
art. 18 TFUE i art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1393/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. 
dotyczącego doręczania w państwach członkowskich doku
mentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i 

handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz.U. L 324 z 
10.12.2007, s. 79) — Uregulowanie krajowe ustanawiające 
dla strony zamieszkującej na terytorium innego państwa człon
kowskiego, która nie wskazała pełnomocnika do doręczeń 
mieszkającego w państwie członkowskim, w którym toczy się 
proces, domniemanie znajomości pism sądowych pozostawio
nych w aktach 

Sentencja 

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego dorę
czania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasą
dowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumen
tów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 
należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu 
państwa członkowskiego, takiemu jak będące przedmiotem postępo
wania głównego, które przewiduje, że dokumenty sądowe przeznaczone 
dla strony, której miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu znajduje 
się w innym państwie członkowskim, są złożone do akt postępowania 
ze skutkiem doręczenia, gdy strona ta nie ustanowiła pełnomocnika do 
doręczeń zamieszkałego w owym pierwszym państwie członkowskim, 
gdzie toczy się postępowanie sądowe. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.9.2011. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 grudnia 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Elegktiko Synedrio — Grecja) — Epitropos 
tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai 
Tourismou przeciwko Ypourgeio Politismou kai 

Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou 

(Sprawa C-363/11) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Pojęcie „sądu jednego z 
państw członkowskich” w rozumieniu art. 267 TFUE — 
Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze 
sądowym — Krajowy trybunał obrachunkowy orzekający w 
przedmiocie zezwolenia a priori na wydatek publiczny — 

Niedopuszczalność) 

(2013/C 46/13) 

Język postępowania: grecki 

Sąd odsyłający 

Elegktiko Synedrio 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypour
geio Politsmou kai Tourismou 

Strona pozwana: Ypourgeio Politismou kai Tourismou — 
Ypiresia Dimosionomikou Elenchou
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