
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 października 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd — 
Warna — Bułgaria) — TEC Chaskowo AD przeciwko 
Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na 
izpyłnenieto” — Warna pri Centrałno uprawlenie na 

Nacjonałna agencija za prichodite 

(Sprawa C-234/11) ( 1 ) 

(Podatki — Podatek VAT — Prawo do odliczenia — Wkład 
niepieniężny — Zniszczenie nieruchomości — Nowe budynki 

— Korekta) 

(2012/C 379/14) 

Język postępowania: bułgarski 

Sąd odsyłający 

Administratiwen syd — Warna 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: TEC Chaskowo AD 

Strona pozwana: Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie 
na izpyłnenieto” — Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacjo
nałna agencija za prichodite 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Administratiwen syd — Warna — Warunki wymagane do 
dokonania korekty naliczonego podatku VAT w chwili nabycia 
dóbr — Przepisy krajowe przewidujące korektę odliczeń 
podatku VAT naliczonego przy zniszczeniu dóbr — Znisz
czenie budynków jedynie w celu wzniesienia na ich miejscu 
nowych, nowocześniejszych budynków o tym samym przezna
czeniu i służących do przyszłych dostaw uprawniających do 
odliczenia naliczonego podatku VAT 

Sentencja 

Artykuł 185 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej należy interpretować w ten sposób, że zniszczenie, takie jak 
będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, kilku 
budynków przeznaczonych do wytwarzania energii i zastąpienie ich 
nowocześniejszymi budynkami o tym samym przeznaczeniu nie 
stanowią zmiany czynników uwzględnianych przy określaniu kwoty 
odliczenia podatku od wartości dodanej dokonanego po złożeniu dekla
racji tego podatku, a tym samym nie skutkują obowiązkiem korekty 
rzeczonego odliczenia. 

( 1 ) Dz.U. C 232 z 6.8.2011. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 października 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — 
Włochy) — Rosanna Valenza (C-302/11 i C-304/11), 
Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, 
Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11) 
przeciwko Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato 

(Sprawy połączone od C-302/11 do C-305/11) ( 1 ) 

(Polityka społeczna — Dyrektywa 99/70/WE — Porozumienie 
ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez 
UNICE, CEEP oraz ETUC — Klauzula 4 — Umowy o pracę 
na czas określony zawierane w sektorze publicznym — 
Krajowy organ ochrony konkurencji — Procedura stabilizacji 
— Pracownicy zatrudnieni na czas określony rekrutowani na 
urzędników bez konkursu otwartego — Ustalanie stażu pracy 
— Całkowity brak uwzględnienia okresów służby ukończo
nych na podstawie umów o pracę na czas określony — Zasada 

niedyskryminacji) 

(2012/C 379/15) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Consiglio di Stato 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Rosanna Valenza (C-302/11 i C-304/11), Maria 
Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, 
Sabrina Tomassini (C-305/11) 

Strona pozwana: Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Consiglio di Stato — Wykładnia klauzul 4 i 5 załącznika do 
dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. doty
czącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas okre 
ślony zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysło
wych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsię
biorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175, s. 43) — Prze
pisy krajowe przewidujące możliwość zawarcia przez organy 
administracji publicznej umów o pracę na czas nieokreślony z 
pracownikami zatrudnionymi już przez te organy w ramach 
umów na czas określony jako odstępstwo od zasady rekrutacji 
urzędników publicznych w drodze konkursów otwartych — 
Nieuwzględnienie stażu pracy ukończonego na podstawie 
poprzedniej umowy o pracę na czas określony, nawet w przy
padku ciągłości stosunku pracy 

Sentencja 

Wykładni klauzuli 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego w dniu 18 marca 1999 r., stanowiącego 
załącznik do dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 
r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas okre 
ślony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i
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