
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 października 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Mokestinių ginčų komisija 
prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Republika 
Litweska) — Nidera Handelscompagnie BV przeciwko 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 

(Sprawa C-385/09) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2006/112/WE — Prawo do odliczenia naliczo
nego podatku VAT — Przepisy krajowe wykluczające prawo 
do odliczenia w przypadku towarów odsprzedanych przed 

identyfikacją podatnika dla celów podatku VAT) 

(2010/C 346/30) 

Język postępowania: litewski 

Sąd krajowy 

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyria
usybės 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Nidera Handelscompagnie BV 

Strona pozwana: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyria
usybės — Wykładnia art. 167, art. 168 ust. 1 lit. a) oraz art. 
178 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej — Przepisy krajowe zastrzegające prawo do 
odliczenia podatku VAT na rzecz podmiotów posiadających 
identyfikację dla celów podatku VAT w tym państwie człon
kowskim — Prawo do odliczenia podatku VAT wyłączone w 
przypadku towarów usług nabytych przez podatnika przed datą 
jego identyfikacji dla celów podatku VAT w danym państwie 
członkowskim, jeśli towary lub usługi zostały uprzednio wyko
rzystane na potrzeby opodatkowanych czynności podatnika 

Sentencja 

Wykładni dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy 
dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, by podatnik 
podatku od wartości dodanej, który spełnia materialnoprawne prze
słanki odliczenia tego podatku, zgodnie z przepisami tej dyrektywy, i 
który uzyskał identyfikację dla celów podatku od wartości dodanej w 
rozsądnym terminie od wykonania czynności uprawniających go do 
odliczenia, mógł zostać pozbawiony możliwości wykonywania tego 
prawa przez ustawodawstwo krajowe, które zakazuje odliczania 
podatku od wartości dodanej zapłaconego przy nabyciu towarów z 
tego względu, że podatnik ten nie uzyskał identyfikacji dla celów 
podatku od wartości dodanej przed ich wykorzystaniem w ramach 
swej działalności podlegającej opodatkowaniu. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 października 2010 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) 

— Staatssecretaris van Financiën przeciwko X BV 

(Sprawa C-423/09) ( 1 ) 

(Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomen
klatura scalona — Warzywa (główki czosnku) poddane 
suszeniu, z których nie została całkowicie usunięta zawarta 

w nich woda) 

(2010/C 346/31) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën 

Strona pozwana: X BV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia rozporządzeń 
Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmie
niającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej 
oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (Dz.U. L 281, s. 1) i 
nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego 
załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w 
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej taryfy celnej (Dz.U. L 327, s. 1) — Klasyfikacja tary
fowa warzyw (główek czosnku) poddanych suszeniu, z których 
nie została całkowicie lub prawie całkowicie usunięta zawarta w 
nich woda i które są importowane w stanie schłodzonym 

Sentencja 

Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenkla
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, 
zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 
września 2004 r., należy interpretować w ten sposób, że czosnek 
poddany intensywnemu procesowi suszenia według specyficznych 
zasad przetwarzania, w wyniku którego woda zawarta w produkcie 
zostanie całkowicie lub prawie całkowicie usunięta, należy do podpo
zycji taryfowej 0712 90 90 Nomenklatury scalonej, natomiast czosnek 
częściowo ususzony, który zachowuje właściwości i cechy czosnku świe 
żego, powinien zostać zaklasyfikowany do podpozycji taryfowej 
0703 20 00 Nomenklatury scalonej. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010.
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