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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 grudnia 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria 
provinciale di Parma — Włochy) — Danilo Debiasi 

przeciwko Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma 

(Sprawa C-560/11) ( 1 ) 

(Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed 
Trybunałem — Oczywista niedopuszczalność — Artykuł 99 
regulaminu postępowania — Odpowiedź niepozostawiająca 
żadnych uzasadnionych wątpliwości — Podatki — Podatek 
VAT — Artykuł 17 ust. 2 lit a) szóstej dyrektywy VAT — 
Odliczenie podatku naliczonego — Publiczne lub prywatne 
struktury zdrowotne wykonujące działalność objętą zwolnie
niem — Ustawodawstwo krajowe wyłączające odliczenie 
podatku związanego z kupnem towarów lub usług wykorzy
stywanych w ramach zwolnionej działalności — Część 

podlegająca odliczeniu) 

(2013/C 55/02) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Commissione tributaria provinciale di Parma 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Danilo Debiasi 

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- 
Commissione tributaria provinciale di Parma — Wykładnia 
art. 17 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 
dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych 
— wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — Odliczenie 
podatku naliczonego — Publiczne lub prywatne struktury zdro
wotne wykonujące działalność objętą zwolnieniem — Ustawo
dawstwo krajowe wyłączające odliczenie podatku związanego z 
kupnem towarów lub usług wykorzystywanych w ramach tej 
zwolnionej działalności 

Sentencja 

Wykładni art. 17 ust. 2 i 5 oraz art. 19 szóstej dyrektywy Rady 
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obro
towych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku należy dokonywać w ten sposób, iż nie 
stoją one na przeszkodzie krajowym przepisom takim jak przepisy w 
postępowaniu głównym, które nie zezwalają na odliczenie podatku od 
wartości dodanej naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług 
wykorzystywanych na potrzeby zwolnionej działalności i przewidujące w 
konsekwencji, że prawo podatnika mieszanego do odliczenia tego 
podatku jest obliczane na podstawie części odpowiadającej stosunkowi 
pomiędzy kwotą transakcji dających prawo do odliczenia i kwotą trans
akcji dokonanych w ciągu roku, włączając świadczenia medyczno sani
tarne objęte zwolnieniem. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Postanowienie Trybunału z dnia 13 grudnia 2012 r. — 
Transcatab SpA, in liquidazione przeciwko Komisji 

Europejskiej 

(Sprawa C-654/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod
nione praktyki — Włoski rynek zakupu i pierwszego przetwo
rzenia surowca tytoniowego — Ustalanie cen i podział rynku 
— Możliwość przypisania spółce dominującej odpowiedzial
ności za noszące znamiona naruszenia zachowanie jej spółki 
zależnej — Domniemanie niewinności — Prawo do obrony — 

Obowiązek uzasadnienia — Zasada równego traktowania) 

(2013/C 55/03) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Transcatab SpA, in liquidazione (przedsta
wiciel: G. Mastrantonio, avvocato) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciel: L 
Malferrari, pełnomocnik)
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