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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny 
(Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 listopada 2009 r. — 
Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej 

w Łodzi 

(Sprawa C-438/09) 

(2010/C 37/02) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bogusław Juliusz Dankowski 

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 

Pytania prejudycjalne 

1) czy zasady wspólnotowego systemu VAT, w szczególności 
art. 17 ust. 6 Szóstej Dyrektywy VAT (dyrektywa 
77/388/EWG), ( 1 ) nie sprzeciwiają się ustawodawstwu 
Państwa Członkowskiego, zgodnie z którym podatnik nie 
nabywa prawa do odliczenia podatku naliczonego wynika
jącego z faktury VAT wystawionej przez podmiot niezareje
strowany w ewidencji podatników podatku od towarów i 
usług? 

2) czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze istotne jest, że: 

a) nie ma wątpliwości, że transakcje wykazane w fakturze 
VAT podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz, że 
rzeczywiście zostały dokonane; 

b) faktura zawierała wszystkie dane, wymagane zgodnie z 
ustawodawstwem wspólnotowym; 

c) ograniczenie prawa podatnika do odliczenia podatku 
naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez 
podmiot niezarejestrowany funkcjonowało w porządku 
krajowym przed dniem przystąpienia Rzeczypospolitej 
Polskiej do Wspólnoty? 

3) czy odpowiedź na pytanie pierwsze uzależniona jest od 
spełnienia dodatkowych kryteriów (np. udowodnienia, że 
podatnik działał w dobrej wierze)? 

( 1 ) Szósta Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Dz. U.UE 
L 145 str. 1; Polskie wydanie specjalne Rozdział 09 Tom 01 P. 23 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Sąd Najwyższy (Rzeczpospolita Polska) 
w dniu 11 listopada 2009 r. — Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych/Stanisława Tomaszewska 

(Sprawa C-440/09) 

(2010/C 37/03) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Sąd Najwyższy 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Strona pozwana: Stanisława Tomaszewska
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