
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) 
w dniu 22 maja 2012 r. — Corina-Hrisi Tulică przeciwko 
Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția 

Generală de Soluționare a Contestațiilor 

(Sprawa C-249/12) 

(2012/C 243/11) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Înalta Curte de Casație și Justiție 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Corina-Hrisi Tulică 

Strona pozwana: Agenția Națională de Administrare Fiscală — 
Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor 

Pytanie prejudycjalne 

W przypadku gdy sprzedawca został uznany za podatnika dla 
celów podatku VAT, a zapłata (cena) za dostawę nieruchomości 
została ustalona przez strony bez żadnej wzmianki dotyczącej 
podatku VAT, czy wykładni art. 73 i 78 dyrektywy Rady 
2006/112/WE ( 1 ) należy dokonywać w ten sposób, że podstawa 
opodatkowania obejmuje: 

a) zapłatę (cenę) za dostawę towaru ustaloną przez strony, 
pomniejszoną o stawkę podatku VAT, lub 

b) zapłatę (cenę) za dostawę towaru ustaloną przez strony? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 
L 347, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) 
w dniu 22 maja 2012 r. — Călin Ion Plavoșin przeciwko 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul 
Solutionare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — 

Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș 

(Sprawa C-250/12) 

(2012/C 243/12) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Înalta Curte de Casație și Justiție 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Călin Ion Plavoșin 

Strona pozwana: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — 
Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală 
— Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș 

Pytanie prejudycjalne 

W przypadku gdy sprzedawca został uznany za podatnika dla 
celów podatku VAT, a zapłata (cena) za dostawę nieruchomości 
została ustalona przez strony bez żadnej wzmianki dotyczącej 
podatku VAT, czy wykładni art. 73 i 78 dyrektywy Rady 
2006/112/WE ( 1 ) należy dokonywać w ten sposób, że podstawa 
opodatkowania obejmuje: 

a) zapłatę (cenę) za dostawę towaru ustaloną przez strony, 
pomniejszoną o stawkę podatku VAT, lub 

b) zapłatę (cenę) za dostawę towaru ustaloną przez strony? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 
L 347, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Administrativen sad — Plovdiv (Bułgaria) w 
dniu 24 maja 2012 r. — Teritorialna direktsia na 
Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv przeciwko 

„RODOPI М 91” OOD 

(Sprawa C-259/12) 

(2012/C 243/13) 

Język postępowania: bułgarski 

Sąd krajowy 

Administrativen sad — Plovdiv 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Teritorialna direktsia na Natsionalnata Agentsia 
za Prihodite — Plovdiv 

Strona pozwana: „RODOPI М 91” OOD 

Pytania prejudycjalne 

1.1. Czy zasada neutralności podatkowej zezwala państwu 
członkowskiemu na nałożenie kary z powodu nietermino
wego uwzględnienia anulowanej faktury, pomimo tego że 
anulowanie zostało następnie prawidłowo uwzględnione a 
osoba, o którą chodzi uiściła wynikający z anulowania 
podatek wraz z odsetkami? 

1.2. Czy w odniesieniu do pytania pierwszego mają znaczenie 
następujące okoliczności: 

— termin, w którym anulowana faktura powinna była 
zostać uwzględniona wynosi 14 dni od końca miesiąca, 
w którym anulowanie nastąpiło; 

— anulowanie faktury w rzeczywistości zostało uwzględ
nione miesiąc po upływie terminu, w którym powinno 
było zostać uwzględnione;
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