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Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny — Polska) — 
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, 
M. Wąsiewicz, spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby 

Skarbowej w Poznaniu 

(Sprawa C-280/10) ( 1 ) 

(Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 9, 
168, 169 i 178 — Odliczenie podatku naliczonego w związku 
z czynnościami dokonanymi celem podjęcia planowanej dzia 
łalności gospodarczej — Nabycie działki przez wspólników 
spółki — Wystawienie faktur przed zarejestrowaniem spółki 

składającej wniosek o odliczenie) 

(2012/C 118/02) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. 
Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna 

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Naczelny Sąd Administracyjny — Wykładnia art. 9, 168 i 
169 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347, s. 1) — Odliczenie podatku naliczonego w 
związku z czynnościami dokonanymi celem podjęcia plano
wanej działalności gospodarczej, lecz przed zarejestrowaniem 
spółki — Nabycie działki przez przyszłych wspólników 

Sentencja 

1) Artykuły 9, 168 i 169 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 sprzeci
wiają się one przepisom krajowym, które nie umożliwiają ani 
wspólnikom spółki, ani tejże spółce dochodzenia prawa do odli
czenia podatku od wartości dodanej naliczonego w związku z 
wydatkami inwestycyjnymi dokonanymi przez rzeczonych wspól
ników przed zawiązaniem i rejestracją powyższej spółki, na 
potrzeby i cele jej działalności gospodarczej. 

2) Artykuł 168 i art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112 należy inter
pretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajo
wym, na których podstawie, w okolicznościach takich jak w sprawie 
przed sądem krajowym, naliczony podatek od wartości dodanej nie 
może być odliczony przez spółkę, jeżeli faktura, wystawiona przed 
rejestracją i identyfikacją rzeczonej spółki do celów podatku od 
wartości dodanej, została wydana na przyszłych wspólników tejże 
spółki. 

( 1 ) Dz.U. C 234 z 28.8.2010. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 marca 2012 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej 

(Sprawa C-354/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Fundusz rezerwowy zwolniony z podatku 
— Niezgodność ze wspólnym rynkiem — Odzyskanie — 

Niewykonanie) 

(2012/C 118/03) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Trianta
fyllou i B. Stromsky, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: P. Mylono
poulos i K. Boskovits, pełnomocnicy)
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