
Sentencja 

Artykuł 47 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, 
zmienionej dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. 
należy interpretować w ten sposób, że kompleksowe usługi w zakresie 
magazynowania, obejmujące przyjmowanie towarów do magazynu, ich 
umieszczanie na odpowiednich półkach magazynowych, przechowywa
nie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek są objęte tym 
artykułem jedynie wówczas, gdy magazynowanie stanowi świadczenie 
główne czynności jednolitej i usługobiorcom jest przyznane prawo 
używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości. 

( 1 ) Dz.U. C 184 z 23.6.2012. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 16 maja 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny — Polska) — 
TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. przeciwko 

Ministrowi Finansów 

(Sprawa C-169/12) ( 1 ) 

(Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — 
Artykuł 66 lit. a)–c) — Świadczenie usług transportowych i 
spedycyjnych — Wymagalność — Dzień otrzymania zapłaty, 
nie później niż 30. dnia po wykonaniu usługi — Wcześniejsze 

wystawienie faktury) 

(2013/C 225/51) 

Język postępowania: polski 

Sąd odsyłający 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. 

Strona pozwana: Minister Finansów 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) — Wykładnia art. 66 
dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347, s. 1), ze zmianami — Uregulowania krajowe 
określające moment wymagalności podatku VAT od usług 
transportowych na dzień otrzymania zapłaty, najpóźniej 30 
dni po wykonaniu usługi, nawet w razie wcześniejszego wysta
wienia faktury 

Sentencja 

Artykuł 66 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, 
zmienionej dyrektywą Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 
2008 r., należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie 
unormowaniu prawa krajowego, zgodnie z którym podatek od wartości 
dodanej w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych staje się 
wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie 
później niż po upływie 30 dni od dnia świadczenia usługi, nawet jeżeli 
faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin 
zapłaty. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 14.7.2012. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 czerwca 2013 r. 
— Chafiq Ayadi przeciwko Komisji Europejskiej, Radzie 

Unii Europejskiej 

(Sprawa C-183/12 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeń
stwa (WPZiB) — Środki ograniczające skierowane przeciwko 
niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin 
Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami — Rozporządzenie 
(WE) nr 881/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — 
Wykreślenie zainteresowanego z wykazu osób i podmiotów — 

Interes prawny) 

(2013/C 225/52) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Chafiq Ayadi (przedstawiciele: P. Moser, QC, 
E. Grieves, barrister, upoważnieni przez H. Millera, solicitor) 

Druga strona postępowania: Komisjs Europejska (przedstawiciele: 
M. Konstantinidis, T. Scharf i E. Paasivirta, pełnomocnicy), Rada 
Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. Finnegan et G. Étienne, 
pełnomocnicy) 

Interwenient popierający Komisję: Irlandia (przedstawiciele: E. 
Creedon, pełnomocnik, wspierana przez E. Regana, SC, i N. 
Travers, BL) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) z dnia 
31 stycznia 2012 r. w sprawie T-527/09 Chafiq Ayadi prze
ciwko Komisji Europejskiej, którym Sąd umorzył postępowanie 
w przedmiocie skargi mającej na celu stwierdzenie częściowej 
nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr 954/2009 z dnia 
13 października 2009 r. zmieniającego po raz 114. rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wpro
wadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane 
przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z 
Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (Dz.U. L 269, 
s. 20) — Wykreślenie zainteresowanego z wykazu osób i 
podmiotów
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Sentencja 

1) Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z dnia 31 stycznia 2012 r. 
w sprawie T-527/09 Chafiq Ayadi przeciwko Komisji zostaje 
uchylone w zakresie, w jakim postanowiono w nim o umorzeniu 
postępowania w przedmiocie skargi o stwierdzenie nieważności 
wniesionej do Sądu przez Chafiqa Ayadiego 

2) Sprawa zostaje przekazana do Sądu Unii Europejskiej w celu 
ponownego rozpoznania skargi o stwierdzenie nieważności wnie
sionej przez Chafiqa Ayadiego. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie 

( 1 ) Dz.U. C 194 z 30.6.2012. 

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 czerwca 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial de Braga 
— Portugalia) — Impacto Azul, Lda przeciwko BPSA 9 
— Promoção e Desenvolvimento de Investimentos 
Imobiliários, SA, Bouygues Imobiliária, SGPS, Lda, 
Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, 

Óscar Cabanez Rodriguez 

(Sprawa C-186/12) ( 1 ) 

(Swoboda przedsiębiorczości — Ograniczenia — Odpowie
dzialność solidarna spółek dominujących wobec wierzycieli 
ich spółek zależnych — Wyłączenie spółek dominujących 
mających siedzibę w innym państwie członkowskim — 

Ograniczenie — Brak) 

(2013/C 225/53) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd odsyłający 

Tribunal Judicial de Braga 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Impacto Azul, Lda 

Strony pozwane: BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de 
Investimentos Imobiliários, SA, Bouygues Imobiliária, SGPS, 
Lda, Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, 
Óscar Cabanez Rodriguez 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Judicial de Braga — Wykładnia art. 49 TFUE — Ogra
niczenia swobody przedsiębiorczości — Przepisy krajowe wyłą
czające odpowiedzialność solidarną spółek dominujących wobec 
wierzycieli ich spółek zależnych w odniesieniu do spółek domi
nujących mających siedzibę w innym państwie członkowskim 

Sentencja 

Artykuł 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwia 
się on przepisom krajowym tego rodzaju, jak te sporne w postępowaniu 
głównym, które wyłączają zastosowanie zasady odpowiedzialności soli
darnej spółek dominujących wobec wierzycieli ich spółek zależnych do 
spółek dominujących mających siedzibę na terytorium innego państwa 
członkowskiego. 

( 1 ) Dz.U. C 217 z 21.7.2012. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 maja 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Kúria — Węgry) — Alakor Gabonatermelő 
és Forgalmazó Kft przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 

(Sprawa C-191/12) ( 1 ) 

(Brak zwrotu całego nienależnie zapłaconego podatku od 
wartości dodanej — Prawo krajowe wyłączające zwrot 
podatku VAT z powodu jego przerzucenia na osobę 
trzecią — Kompensata w formie pomocy pokrywającej część 
niepodlegającego odliczeniu podatku VAT — Bezpodstawne 

wzbogacenie) 

(2013/C 225/54) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd odsyłający 

Kúria 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft 

Strona pozwana: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi 
Regionális Adó Főigazgatósága 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Kúria Budapest — Wykładnia prawa Unii dotyczącego wspól
nego systemu podatku od wartości dodanej — Odliczenie nali
czonego podatku VAT — Subwencje z funduszy publicznych 
na nabycie towarów finansujące również podatek VAT niepo
dlegający odliczeniu przy nabyciu — Prawo krajowe wyłącza
jące możliwość zwrotu podatku z powodu jego przerzucenia na 
osoby trzecie 

Sentencja 

Zasada zwrotu podatków pobranych w państwie członkowskim z naru
szeniem zasad prawa Unii powinna być interpretowana w ten sposób, 
że nie stoi ona na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie 
odmawiało zwrotu części podatku od wartości dodanej, którego odli
czenia zakazywał przepis krajowy sprzeczny z prawem Unii Europej
skiej, na tej podstawie, że owa część podatku była subwencjonowana
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