
Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 21 lutego 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Curtea de Apel Abla Iulia — Rumunia) — 
SC Mora IPR SRL przeciwko Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize 

și Operațiuni Vamale Sibiu 

(Sprawa C-79/12) ( 1 ) 

(Podatki — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — 
Artykuł 211 — Płatność odroczona podatku VAT w imporcie) 

(2013/C 114/28) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd odsyłający 

Curtea de Apel Abla Iulia 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: SC Mora IPR SRL 

Strony pozwane: Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, 
Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Curtea de Apel Alba Julia — Wykładnia art. 211 dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 
L 347, s. 1) — Wykładnia art. 26 ust. 2 art. 28, art. 30 i art. 
107 TFUE — Przysługujące państwom członkowskim prawo 
zezwolenia na odroczenie zapłaty podatku VAT w imporcie 
— Dopuszczalność uregulowań krajowych nakładających 
nieprzewidziany w dyrektywie warunek uzyskania zaświad
czenia w sprawie odroczenia płatności — Kolejne zmiany usta
wodawcze zwalniające jedynie niektórych podatników z zapłaty 
podatku VAT przy przywozie — Dyskryminacja — Naruszenie 
zakazu należności celnych przywozowych 

Sentencja 

Wykładni art. 211 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listo
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie 
stosowaniu uregulowań państwa członkowskiego, takich jak te w 
sprawie głównej, uzależniających odroczoną płatność podatku od 
wartości dodanej z tytułu importu towarów od uzyskania zaświadczenia 
nieprzewidzianego w dyrektywie, o ile warunki uzyskania takiego 
zaświadczenia są zgodne z zasadą neutralności fiskalnej, co podlega 
weryfikacji sądu krajowego. 

( 1 ) Dz.U. C 126 z 28.04.2012. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lutego 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt 

Köln-Nord przeciwko Wolframowi Beckerowi 

(Sprawa C-104/12) ( 1 ) 

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 17 ust. 2 lit. a) — Prawo 
do odliczenia podatku naliczonego — Wymóg bezpośredniego 
związku między transakcją na wcześniejszym etapie obrotu a 
opodatkowaną transakcją na późniejszym etapie obrotu — 
Kryteria ustalenia bezpośredniego związku — Usługi adwo
kata świadczone w ramach postępowania karnego o przekup
stwo przeciwko członkowi zarządu i głównemu udziałowcy 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 

(2013/C 114/29) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Bundesfinanzhof 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Finanzamt Köln-Nord 

Strona pozwana: Wolfram Becker 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 17 ust. 2 lit. a) i art. 22 
ust. 3 lit. b) dyrektywy 77/388/EWG: szósta dyrektywa Rady 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) — Powstanie i 
zakres prawa do odliczenia — Konieczność istnienia bezpośred
niego związku pomiędzy działalnością gospodarczą podatnika a 
świadczeniem usługi — Usługi adwokata świadczone w ramach 
postępowania karnego w sprawie przekupstwa wszczętego prze
ciwko członkowi zarządu i głównemu udziałowcy spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Sentencja 

Oceny istnienia bezpośredniego związku między konkretną transakcją a 
całością działalności podatnika w celu ustalenia, czy towary i usługi są 
wykorzystywane „do celów zawieranych transakcji podlegających 
opodatkowaniu” tego podatnika w rozumieniu 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 odnie
sieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej 
dyrektywą Rady 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001 r., należy 
dokonywać na podstawie istoty nabywanych przez podatnika towarów 
lub usług.
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