
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelv (1) 17. cikkének (2) és
(3) bekezdését, valamint 28b. cikke A. részének (2) bekezdését,
hogy akkor, ha az utóbb említett rendelkezés
első albekezdésének megfelelően a Közösségen belüli termékbe-
szerzés helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amely az
átvevőnek az általa a beszerzés során használt hozzáadott-
értékadó-azonosító számot kiadta, ezen átvevő jogosult az
ennek alapján e tagállamban előzetesen felszámított hozzáadott-
értékadó azonnali levonására?

(1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehango-
lásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv
(HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet,
23. o.).

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített ötödik tanács) T-20/03. sz.,
Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (támogatja: a Freistaat
Thüringen és a Németországi Szövetségi Köztársaság)
kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben, 2008.
szeptember 24-én hozott ítélete ellen a Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH által 2008. december 3-án benyújtott

fellebbezés

(C-537/08. sz. ügy)

(2009/C 44/56)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (képviselők:
M. Schütte, S. Zühlke és P. Werner ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Freistaat Thüringen, Németországi
Szövetségi Köztársaság, az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

– A Bíróság helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság
T-20/03. sz., Kahla/Thüringen Porzellan GmbH kontra
Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008.
szeptember 24-én hozott ítéletét a 15. és a 26. intézkedésre,
valamint a költségek viselésére vonatkozó részében;

– a Bíróság semmisítse meg a Németország által a Kahla
Porzellan GmbH és a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH
számára nyújtott állami támogatásról szóló, 2003. május 13-i
2003/643/EK bizottsági határozat (1) 1. cikke (2) bekezdésé-
nek d) és g) pontját, valamint 2. cikkét a 15. és a
26. intézkedésre vonatkozó részében, de legalábbis a 15. és a
26. intézkedés visszatéríttetésére vonatkozó felszólítás tekinte-
tében;

– másodlagosan a Bíróság semmisítse meg a megtámadott
ítéletet abban a részében, amelyben azt állapítja meg, hogy a
kapott munkahelyteremtési támogatás teljes mértékben a
felperes részére nyújtott előnynek tekinthető, és ezért vissza
kell téríttetni;

– a Bíróság az alperest és fellebbviteli eljárásban ellenérdekű
felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés tárgya az Elsőfokú Bíróság azon ítélete,
amellyel elutasította a fellebbezőnek a Németország által a Kahla
Porzellan GmbH és a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH számára
nyújtott állami támogatásról szóló, 2003. május 13-i
2003/643/EK bizottsági határozat (HL L 227., 12. o.) a Kahla/
Thüringen Porzellan GmbH számára nyújtott pénzügyi támoga-
tásra vonatkozó része ellen irányuló keresetét.

A fellebbező a fellebbezését két fő jogalapra és egy másodlagos
jogalapra alapítja. Álláspontja szerint az ítélet megsértette a
közösségi jogot, mivel a jogbiztonság és a bizalomvédelem
elvének jogilag téves alkalmazásán alapul. Ha a Bíróság nem is a
fellebbezésben foglalt érvelést követi, az ítélet egyes megállapí-
tásai akkor is sértik az EK 87. cikk (1) bekezdését.

Ami az első jogalapot illeti, az Elsőfokú Bíróság megsértette a
jogbiztonság elvét azzal a döntéssel, hogy a Bizottság által jóvá-
hagyott, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) beruházásai javára
megalkotott támogatási programra vonatkozó szabályozás
kezdettől fogva korlátozást tartalmaz a nehéz helyzetben levő
vállalkozások számára, és az Arbeitsförderungsgesetz (a foglal-
koztatás elősegítéséről szóló törvény, a továbbiakban: AFG)
249h. §-ában foglalt, a Bizottság által jóváhagyott szabályozás
kezdettől fogva kizárja a magánvállalkozásokat az alkalmazási
körből.

Ami a második jogalapot illeti, az Elsőfokú Bíróság megsértette a
bizalomvédelem elvét azzal az állításával, hogy az a tény, hogy a
KKV-k beruházásai javára megalkotott támogatási programra
vonatkozó, illetve az AFG 249h. §-a támogatási jellegét kizáró
bizottsági határozatoknak a Hivatalos Lapban közzétett vagy
más módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett szövege
nem tartalmaz kifejezett korlátozást, nem kelthet jogos bizalmat
a felperesben az intézkedések szabályszerűségét illetően, és így a
felperestől megkövetelhető, hogy a nyilvánosság számára hozzá-
férhető dokumentumokból tájékozódjék a támogatás szabálysze-
rűsége felől.

Végül ami a másodlagosan előadott harmadik jogalapot illeti, az Első-
fokú Bíróság megsértette az EK 87. cikket azáltal, hogy a
felperes által ténylegesen kitűzött megtakarítás értékelése nélkül
azt állapította meg, hogy a felperes a kérdéses intézkedésnek
köszönhetően a nyújtott támogatással a támogatásokra vonat-
kozó jogszabályok értelmében releváns előnyhöz jutott.

(1) HL L 227., 12. o.
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