
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 października 2015 r. – Komisja Europejska/ANKO AE 
Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

(Sprawa C-78/14 P) (1)

[Odwołanie — Klauzula arbitrażowa — Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007–2013) — Umowy w sprawie finansowego wsparcia Unii 

Europejskiej dla projektów Perform i Oasis — Nieprawidłowości stwierdzone podczas audytów dotyczących 
innych projektów — Decyzja Komisji o zawieszeniu zwrotu kwot wydatkowanych przez beneficjentkę — 

Koszty kwalifikowalne — Przeinaczenie akt sprawy]

(2015/C 429/03)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou, B. Conte i R. Lyal, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (przedstawiciele: V. Christianos 
i S. Paliou, dikigoroi)

Sentencja

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

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 102 z 07.04.2014.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Saudaçor – 

Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública

(Sprawa C-174/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 13 ust. 
1 — Niepodleganie opodatkowaniu — Pojęcie „podmiotu prawa publicznego” — Spółka akcyjna, do której 
należy świadczenie usług w dziedzinie planowania i zarządzania służbą zdrowia Autonomicznego Regionu 

Azorów — Określenie zasad świadczenia tych usług, w tym wynagrodzenia za nie, w umowach 
programowych zawartych pomiędzy tą spółką a wspomnianym regionem)

(2015/C 429/04)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal Administrativo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA

Strona pozwana: Fazenda Pública
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Sentencja

1) Artykuł 9 ust. 1 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 działalność, taka jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, polegająca na 
świadczeniu przez spółkę na rzecz regionu usług w dziedzinie planowania i zarządzania regionalną służbą zdrowia zgodnie 
z umowami programowymi zawartymi pomiędzy tą spółką a rzeczonym regionem, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu 
wspomnianego przepisu.

2) Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że działalność, taka jak rozpatrywana w postępowaniu 
głównym, polegająca na świadczeniu przez spółkę na rzecz regionu usług w dziedzinie planowania i zarządzania regionalną służbą 
zdrowia zgodnie z umowami programowymi zawartymi pomiędzy tą spółką a rzeczonym regionem, jest objęta zasadą 
nieopodatkowania podatkiem od wartości dodanej przewidzianą w tym przepisie, w sytuacji gdy owa działalność stanowi działalność 
gospodarczą w rozumieniu art. 9 ust. 1 tej dyrektywy, jeżeli, co podlega weryfikacji sądu odsyłającego, można uznać, że wspomnianą 
spółkę należy zaklasyfikować jako podmiot prawa publicznego oraz że wykonuje ona wspomnianą działalność jako podmiot władzy 
publicznej, o ile sąd odsyłający stwierdzi, że zwolnienie tej działalności nie spowoduje znaczących zakłóceń konkurencji.

W tym kontekście pojęcie „innych podmiotów prawa publicznego” w rozumieniu art. 13 ust. 1 wspomnianej dyrektywy nie powinno być 
interpretowane poprzez odesłanie do pojęcia „podmiotu prawa publicznego” ustanowionego w art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi. 

(1) Dz.U. C 212 z 7.7.2014.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – B&S Global 

Transit Center BV/Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-319/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Wspólnotowy kodeks celny — Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — 
Artykuły 203 i 204 — Procedura wspólnotowego tranzytu zewnętrznego — Rozporządzenie (EWG) 

nr 2454/93 — Artykuły 365, 366 i 859 — Powstanie długu celnego — Usunięcie lub brak usunięcia spod 
dozoru celnego — Niewykonanie obowiązku — Brak zakończenia procedury tranzytu — Wyprowadzenie 

towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej]

(2015/C 429/05)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: B&S Global Transit Center BV

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

C 429/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2015


