
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Zjednoczone 
Królestwo — Wykładnia art. 132 ust. 1 lit. m), art. 133 lit. d) i 
art. 134 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Zwolnienia — Świad
czenie usług posiadających ścisły związek z uprawianiem sportu 
lub z wychowaniem fizycznym — Sprzedaż przez organizację 
nienastawioną na osiąganie zysku praw do korzystania z pola 
golfowego w danym okresie w celu uprawiania tego sportu 

Sentencja 

1) Artykuł 134 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie wyłącza 
on ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. m) tej 
dyrektywy świadczenia usług polegającego na przyznaniu przez 
organizację nienastawioną na osiąganie zysku, która zarządza 
polem golfowym i posiada strukturę członkowską, prawa do 
korzystania z tego pola golfowego graczom niebędącym członkami 
tej organizacji. 

2) Artykuł 133 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2006/112 należy 
interpretować w ten sposób, że nie pozwala on państwom człon
kowskim, w okolicznościach takich jak rozpatrywane w sprawie w 
postępowaniu głównym, na wyłączenie ze zwolnienia przewidzia
nego w art. 132 ust. 1 lit. m) tejże dyrektywy świadczenia usług 
polegających na przyznaniu prawa do korzystania z pola golfowego 
zarządzanego przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, 
która posiada strukturę członkowską, w przypadku gdy usługa ta 
jest świadczona na rzecz graczy niebędących członkami wspom
nianej organizacji. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 2.2.2013. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 19 grudnia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Kúria — Węgry) — BDV Hungary Trading 
Kft. (w stanie likwidacji) przeciwko Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága 

(Sprawa C-563/12) ( 1 ) 

(Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 146 
— Zwolnienia w eksporcie — Artykuł 131 — Warunki usta
nawiane przez państwa członkowskie — Przepisy krajowe 
wymagające, by towar przeznaczony na eksport opuścił obszar 
celny Unii Europejskiej w sztywnym terminie 90 dni od 

dostawy) 

(2014/C 52/35) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd odsyłający 

Kúria 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: BDV Hungary Trading Kft. (w stanie likwidacji) 

Strona pozwana: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyaror
szági Regionális Adó Főigazgatósága 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Kúria — Wykładnia art. 15 szóstej dyrektywy Rady 
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 
145, s. 1) i art. 131, 146 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Zwolnienia 
w eksporcie — Spółka prowadząca działalność w zakresie 
produkcji i sprzedaży konserw spożywczych, sprzedająca 
wyroby przeznaczone do sprzedaży przez nabywcę w 
państwach trzecich — Uregulowania krajowe uzależniające 
prawo do zwolnienia z podatku VAT sprzedaży towarów na 
eksport poza terytorium Unii od warunku, by termin upływa
jący od sprzedaży do dnia wywozu towarów z terytorium krajo
wego nie przekraczał 90 dni. 

Sentencja 

1) Artykuł 146 ust. 1 i art. 131 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprze
ciwiają się one istnieniu uregulowań krajowych, zgodnie z którymi 
w ramach dostawy na eksport towary przeznaczone na eksport 
poza Unię Europejską muszą opuścić terytorium Unii Europejskiej 
w sztywnym terminie wynoszącym trzy miesiące lub 90 dni nastę
pujących po dniu dostawy, jeżeli samo przekroczenie tego terminu 
skutkuje ostatecznym pozbawieniem podatnika prawa do zwol
nienia tej dostawy z podatku. 

( 1 ) Dz.U. C 114 z 20.4.2013. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 grudnia 
2013 r. — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-586/12 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Porozumienia — Niderlandzki rynek bitumu 
drogowego — Określenie ceny brutto za bitum drogowy — 
Określenie obniżki ceny dla przedsiębiorstw budujących drogi 
— Dowód — Zasada równego traktowania — Nieograniczone 
prawo orzekania — Proporcjonalność grzywny — Kontrola 

Trybunału) 

(2014/C 52/36) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (przed
stawiciel: E. Pijnacker Hordijk, advocaat)
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Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciel: F. 
Ronkes Agerbeek, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie T-357/06 Koninklijke Wegenbouw Stevin 
przeciwko Komisji, na mocy którego Sąd oddalił skargę, mającą 
za przedmiot, tytułem żądania głównego, żądanie stwierdzenia 
nieważności decyzji Komisji C(2006) 4090 wersja ostateczna z 
dnia 13 września 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 
81 [WE] [sprawa COMP/F/38.456 — Asfalt (Niderlandy)] w 
zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej oraz, tytułem żądania 
ewentualnego, żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na 
nią w tej decyzji 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Koninklijke Wegenbouw Stevin BV zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 71 z 9.3.2013. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 listopada 
2013 r. — TeamBank AG Nürnberg przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory), Fercredit Servizi Finanziari SpA 

(Sprawa C-524/12) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny 
znak towarowy f@ir/email Credit — Sprzeciw właściciela 
graficznego wspólnotowego znaku towarowego FERCREDIT 

— Odmowa rejestracji) 

(2014/C 52/37) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: TeamBank AG Nürnberg (przedstawiciel: D. 
Terheggen, Rechtsanwalt) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. 
Schneider, pełnomocnik), Fercredit Servizi Finanziari SpA 
(przedstawiciele: G. Petrocchi, A. Masetti Zannini de Concina i 
R. Cartella, avvocati) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) z dnia 19 września 
2012 r. w sprawie T-220/11 TeamBank przeciwko OHIM — 
Fercredit Servizi Finanziari, na mocy którego Sąd oddalił skargę 
na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 lutego 
2011 r. (sprawa R 719/2010-1) dotyczącą postępowania w 
sprawie sprzeciwu między Fercredit Servizi Finanziari SpA a 
TeamBank AG Nürnberg — Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 
r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 
1) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku 
oznaczenia graficznego zawierającego element słowny „f@ir 
Credit” i wcześniejszego graficznego międzynarodowego znaku 
towarowego zawierającego element słowny „FERCREDIT”. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone i w pozostałym zakresie 
oddalone. 

2) TeamBank AG Nürnberg zostaje obciążona kosztami postępowa
nia. 

( 1 ) Dz.U. C 9 z 12.1.2013. 

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 5 grudnia 
2013 r. — Luigi Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-534/12 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Skarga o wznowienie postępowania — Posta
nowienie Sądu Unii Europejskiej stwierdzające niedopuszczal
ność skargi — Zatrudnienie — Przeniesienie z urzędu z dele
gatury w Luandzie (Angola) do Brukseli (Belgia) — Decyzja 
w sprawie spakowania i przeprowadzki mienia osobistego 
skarżącego pod jego nieobecność — Skutki późniejszego 

wyroku Sądu) 

(2014/C 52/38) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: adwokat G. 
Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) z dnia 11 
września 2012 r. w sprawie T-241/03 REV Marcuccio prze
ciwko Komisji, w którym Sąd oddalił wniosek o wznowienie 
postępowania w przedmiocie postanowienia Sądu z dnia 17 
maja 2006 r. w sprawie T-241/03 Marcuccio przeciwko Komisji 
— Naruszenie art. 64 § 4 akapit pierwszy i art. 127 § 2 
regulaminu postępowania przed Sądem — Naruszenie art. 44 
akapit 1 i 2 statutu Trybunału — Naruszenie art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 71 z 9.3.2013.
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