
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 21 
marca 2011 r. — Compass-Datenbank GmbH przeciwko 

Republice Austrii 

(Sprawa C-138/11) 

(2011/C 186/20) 

Język postępowania: niemiecki 
Sąd krajowy 

Oberster Gerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Compass-Datenbank GmbH 

Strona pozwana: Republika Austrii 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, że 
podmiot władzy publicznej prowadzi działalność gospo
darczą, jeżeli przechowuje informacje przekazane przez 
przedsiębiorstwa na podstawie ustawowych obowiązków 
informacyjnych w bazie danych (rejestrze handlowym) i 
odpłatnie udziela do niego wglądu lub zezwala na sporzą
dzanie wydruków, ale odmawia korzystania z tego rejestru 
w zakresie wykraczającym poza te czynności? 

W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: 

2) Czy prowadzenie działalności gospodarczej ma miejsce, gdy 
podmiot władzy publicznej, powołując się na prawo do 
ochrony o charakterze sui generis przysługujące mu jako 
producentowi bazy danych, odmawia korzystania z tej 
bazy w zakresie wykraczającym poza udzielanie do niej 
wglądu i sporządzanie wydruków? 

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytania pierwsze 
albo drugie: 

3) Czy art. 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, że 
zasady leżące u podstaw wyroków z dnia 6 kwietnia 1995 
r. w sprawach połączonych C-241/91 i C-242/91 Magill TV 
Guide oraz w sprawie C-418/01 I.M.S. Health („doktryna 
essential-facilities”) należy stosować również wtedy, kiedy 
brak jest „rynku wyższego szczebla”, ponieważ chronione 
dane są gromadzone i przechowywane w bazie danych 
(rejestrze handlowym) w ramach działalności władczej? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Administratiwen syd — Warna (Bułgaria) w 
dniu 28 marca 2011 r. — Kłub OOD przeciwko Direktor 
na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” — 
Warna pri Centrałno uprawlenije na Nacjonałna agencija za 

prihodite 

(Sprawa C-153/11) 

(2011/C 186/21) 

Język postępowania: bułgarski 
Sąd krajowy 

Administratiwen syd — Warna 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Kłub OOD 

Strona pozwana: Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie 
na izpyłnenieto” — Warna pri Centrałno uprawlenije na Nacjo
nałna agencija za prihodite (dyrektor dyrekcji ds. odwołań i 
zarządzania egzekucją w Warnie przy centralnym zarządzie 
Narodowej Agencji Skarbowej) 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 168 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy Rady 
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. ( 1 ) w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej powinno 
się interpretować w ten sposób, że należy przypuszczać (tj. 
należy przyjąć do czasu przedstawienia dowodu przeciw
nego), iż po wykonaniu przez podatnika prawa wyboru i 
przyporządkowania nieruchomości stanowiącej dobro inwe
stycyjne do aktywów przedsiębiorstwa, towar ten jest wyko
rzystywany do celów transakcji podlegających opodatko
waniu dokonywanych przez podatnika? 

2) Czy art. 168 akapit pierwszy lit. a) 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 prawo do odliczenia w 
przypadku nabycia nieruchomości, która została przypo
rządkowana do aktywów przedsiębiorstwa podatnika, 
powstaje od razu w okresie podatkowym, w którym 
podatek stał się wymagalny, i to niezależnie od okolicz
ności, iż nieruchomość nie może być użytkowana w świetle 
braku zgody na jej dopuszczenie do użytkowania przewi
dzianej w sposób zobowiązujący przez ustawę? 

3) Czy zgodna z rzeczoną dyrektywą i interpretującym ją 
orzecznictwem jest praktyka administracyjna taka jak stoso
wana przez Nacjonałna agencija za prihodite, według której 
odmawia się skorzystania z prawa do odliczenia przez 
podatników podatku VAT w rozumieniu ustawy bułgarskiej 
w odniesieniu do nabytych przez nich dóbr inwestycyjnych 
na tej podstawie, że dobra te są wykorzystywane na 
prywatne potrzeby właścicieli spółek, przy czym owo użyt
kowanie nie skutkuje poborem podatku VAT?
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