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—  organ podatkowy nie zdecydował sam zwrócić odbiorcy tej faktury podatku, który nienależnie zapłacił jej wystawcy i który ten 
ostatni zapłacił następnie nienależnie na rzecz skarbu państwa.

Zasady te wymagają jednak, aby usługobiorca miał możliwość skierowania swojego wniosku o zwrot bezpośrednio do organu podat-
kowego, gdyby zwrot VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze przez dostawcę usług na rzecz usługobiorcy okazał się nadmiernie 
utrudniony lub niemożliwy, w szczególności w wypadku niewypłacalności usługodawcy.

(1) Dz.U. C 112 z 26.3.2018.

Sprawa C- Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — postępowanie wszczęte przez 

Allianz Vorsorgekasse AG

(Sprawa C-699/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Zawieranie umów o przystąpieniu do 
zakładowego funduszu prewencyjnego trudniącego się zarządzaniem składek na zakładową prewencję 

pracowniczą — Zawarcie umowy wymagające zgody pracowników lub ich przedstawicieli — Dyrektywa 
2014/24/UE — Artykuły 49 i 56 TFUE — Zasady równego traktowania i niedyskryminacji —

 Obowiązek przejrzystości)

(2019/C 206/12)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Allianz Vorsorgekasse AG

Przy udziale: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART The-
aterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Sentencja

Artykuły 49 i 56 TFUE, zasady równego traktowania i niedyskryminacji, a także obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten 
sposób, że znajdują one zastosowanie do zawarcia umowy o przystąpieniu między pracodawcą, podmiotem prawa publicznego, a 
zakładowym funduszem prewencyjnym, w celu zarządzania i inwestowania składek służących finansowaniu odpraw wypłacanych 
pracownikom tego pracodawcy, mimo że zawarcie takiej umowy nie wynika wyłącznie z woli pracodawcy, lecz wymaga zgody pra-
cowników lub rady zakładowej.

(1) Dz.U. C 104 z 19.3.2018.
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