
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesfinanzhof — Interpretacja art. 135 ust. 1 lit. i) dyrektywy 
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Regulacja 
krajowa zwalniająca z podatku VAT jedynie niektóre zakłady i 
loterie, wyłączając ze zwolnienia wszystkie inne gry losowe i 
hazardowe 

Sentencja 

Artykuł 135 ust. 1 lit. i) 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 skorzystanie z przy
znanej państwom członkowskim możliwości określenia warunków i 
ograniczeń zwolnienia z podatku VAT przewidzianego w tym przepisie 
oznacza, iż mogą one zwolnić z podatku VAT tylko niektóre gry 
losowe lub hazardowe 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria 
Provinciale di Alessandria — Włochy) — Agra Srl 
przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di 

Alessandria 

(Sprawa C-75/09) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — Wspólnotowy kodeks 
celny — Artykuł 221 ust. 3 i 4 — Retrospektywne pokrycie 
długu celnego — Przedawnienie — Czyn podlegający ściganiu 

karnemu) 

(2010/C 221/17) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Agra Srl 

Strona pozwana: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Ales
sandria 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Commissione Tributaria Provinciale di Aleksandria — 

Wykładnia art. 221 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1) — Pokrycie 
kwoty długu celnego — Przekroczenie terminu na podanie 
kwoty należności do pokrycia w przypadku długu celnego 
powstałego w wyniku czynu podlegającego ściganiu karnemu 
— Krajowe przepisy przewidujące zawieszenie tego terminu do 
chwili nabycia powagi rzeczy osądzonej przez wyrok wydany w 
postępowaniu karnym wszczętym ze względu na czyn, który 
spowodował powstanie długu celnego 

Sentencja 

Artykuł 221 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 
dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks 
celny, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. należy interpre
tować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu 
krajowemu stanowiącemu, że w sytuacji gdy brak zapłaty należności 
celnych wynika z przestępstwa, bieg terminu przedawnienia długu 
celnego rozpoczyna się w dniu, w którym wydany w postępowaniu 
karnym wyrok lub wyrok nakazowy stały się niewzruszalne. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez VAT and Duties Tribunal, Manchester — 
Zjednoczone Królestwo) — Future Health Technologies 
Ltd przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue 

and Customs 

(Sprawa C-86/09) ( 1 ) 

(Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — 
Zwolnienia — Artykuł 132 ust. 1 lit. b) i c) — Opieka 
szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności 
— Świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycz
nych i paramedycznych — Pobieranie, analiza i przechowy
wanie krwi pępowinowej — Konserwacja komórek macierzy
stych — Ewentualne przyszłe wykorzystanie w celach terapeu
tycznych — Transakcja złożona z zespołu świadczeń i 

czynności) 

(2010/C 221/18) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

VAT and Duties Tribunal, Manchester
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