
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Curtea de Apel Oradea (Rumunia) w dniu 
18 września 2012 r. — SC Fatorie SRL przeciwko Direcția 

Generală a Finanțelor Publice Bihor 

(Sprawa C-424/12) 

(2012/C 379/25) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd odsyłający 

Curtea de Apel Oradea 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: SC Fatorie SRL 

Strona pozwana: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy przepisy dyrektywy 2006/112/WE ( 1 ) umożliwiają 
zastosowanie sankcji w postaci utraty prawa do odliczenia 
podatku VAT przez podatnika, jeżeli: 

(i) faktura przedstawiona przez podatnika w celu skorzys
tania z prawa do odliczenia została sporządzona w 
sposób błędny przez podmiot trzeci, z pominięciem 
zastosowania procedur uproszczonych; 

(ii) podmiot uiścił podatek VAT określony w fakturze. 

2) Czy [obowiązująca w prawie Unii] zasada pewności prawa 
sprzeciwia się praktyce administracyjnej rumuńskich 
organów podatkowych, które: 

(i) początkowo na mocy nieodwołalnej decyzji administra
cyjnej przyznały prawo do odliczenia podatku VAT; 

(ii) następnie zmieniły przyjętą decyzję i nałożyły na podat
nika obowiązek uiszczenia na rzecz skarbu państwa 
podatku VAT, co do którego skorzystano z prawa do 
odliczenia jak też odsetek za zwłokę. 

3) W przypadku gdy: 

(i) podatnik zapłacił podatek VAT błędnie określony w 
fakturze przez podmiot trzeci; 

(ii) organy podatkowe nie podjęły żadnych działań w celu 
zażądania od podmiotu trzeciego dokonania korekty 
faktury sporządzonej w błędny sposób; 

(iii) korekta faktury jest już niemożliwa z uwagi na upadłość 
podmiotu trzeciego, czy zasada neutralności podatkowej 
podatku VAT zezwala na pozbawienie podatnika prawa 
do odliczenia podatku VAT. 

( 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). 

Skarga wniesiona w dniu 20 września 2012 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-428/12) 

(2012/C 379/26) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: I. Galindo 
Martin i G. Wilms, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że ustanawiając w Orden FOM/734/2007, de 
20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los transportes terrestres en materia 
de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera 
[rozporządzeniu ministra FOM/734/2007 z dnia 20 marca 
2007 r. w sprawie ustanowienia przepisów wykonawczych 
do rozporządzenia wykonawczego do ustawy o organizacji 
transportu lądowego w zakresie zezwoleń na przewóz 
drogowy towarów] obowiązek polegający na tym, że do 
celów uzyskania „zezwolenia na prywatny przewóz dodat
kowy towarów” pierwszy pojazd floty przedsiębiorstwa nie 
może mieć więcej niż pięć miesięcy od chwili zarejestro
wania po raz pierwszy, oraz nie uzasadniając rzeczonego 
obowiązku, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, 
które na nim ciążą na mocy art. 34 i 36 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej. 

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Obowiązek polegający na tym, że do celów uzyskania „zezwo
lenia na prywatny przewóz dodatkowy towarów” pierwszy 
pojazd floty przedsiębiorstwa nie może mieć więcej niż pięć 
miesięcy od chwili zarejestrowania po raz pierwszy stanowi 
środek o skutku równoważnym do ograniczenia ilościowego 
w przywozie, niezgodny z art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Powyższe ograniczenie nie jest uzasadnione 
ani żadnym ze względów interesu ogólnego, o których mowa w 
art. 36 TFUE, ani żadnym nadrzędnym wymogiem.
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