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Trybunał w niniejszej sprawie orzekł, jaki 
jest przedmiotowy zakres zastosowania 
szczególnej procedury VAT określonej 
w art. 306–310 Dyrektywy 112 oraz jaki 
jest podmiotowy zakres zastosowania tej 
procedury. Trybunał wskazał, że nie można 
wykluczyć, że usługa autokarowego prze-
wozu osób, która – w sytuacji gdy nie jest 
świadczona za pomocą własnych autoka-
rów – świadczona jest z wykorzystaniem 
usług przewozowych świadczonych przez 
podwykonawców będących podatnikami 
VAT, podlega szczególnej procedurze 
określonej w art. 306 Dyrektywy 112. 
Okoliczność, że usługi takie nie obejmują 
usług zakwaterowania, nie jest wystarcza-
jąca, by wyłączyć je spod zakresu zasto-
sowania tego przepisu. Niemniej jednak 
wymagane jest, by usługi te nie ogranicza-
ły się do jednego świadczenia i by obej-
mowały, poza przewozem, także inne 
świadczenia, takie jak np. udzielanie infor-
macji i porad w przedmiocie możliwości 
wypoczynku wakacyjnego i rezerwacji 
podróży autokarowej. Wzgląd ten ma 
także zastosowanie do podmiotu gospo-
darczego, który nie jest biurem podróży 

ani organizatorem wycieczek turystycz-
nych w znaczeniu zazwyczaj przypisywa-
nym tym określeniom. Tymczasem gdy 
chodzi o spółkę Star Coaches - świadczy 
ona jedynie usługi przewozowe na rzecz 
biur podróży z wyłączeniem wszelkich 
innych usług. 

W konsekwencji przedsiębiorstwo prze-
wozowe, które ogranicza się do zapew-
niania przewozu osób przez świadczenie 
usług przewozu autokarowego na rzecz 
biur podróży i które nie świadczy żadnych 
innych usług, takich jak zakwaterowanie, 
przewodnictwo turystyczne czy poradni-
ctwo, nie dokonuje transakcji objętych 
procedurą szczególną dla biur podróży 
określoną w art. 306 Dyrektywy 112.
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