
b) Czy skutki prawne naruszenia wynikającej z prawa euro
pejskiego zasady poszanowania prawa do obrony przez 
administrację są określane przez prawo krajowe? 

3) W przypadku udzielenia na pytanie 2b) odpowiedzi prze
czącej: Jakie okoliczności sąd krajowy może wziąć pod 
uwagę określając skutki prawne i czy może w szczególności 
wziąć pod uwagę kwestię, czy można przyjąć, że gdyby nie 
zaistniało naruszenie przez administrację wynikającej z 
prawa europejskiego zasady poszanowania prawa do obrony 
to postępowanie przebiegłoby inaczej? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
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Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Datema Hellman Worldwide 
Logistics BV 

Druga strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy wynikająca z prawa europejskiego zasada poszanowania 
przez administrację prawa do obrony nadaje się do 
bezpośredniego stosowania przez sąd krajowy? 

2) W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twier
dzącej: 

a) Czy wynikającą z prawa europejskiego zasadę poszano
wania prawa do obrony przez administrację należy 
zatem interpretować w ten sposób, że zasada ta zostaje 
naruszona, gdy adresat planowanej decyzji co prawda nie 
został wysłuchany zanim administracja zastosuje wobec 
niego środek wiążący się z niekorzystnymi dla niego 
skutkami, lecz uzyskał taką możliwość w następującym 
później postępowaniu administracyjnym (w przedmiocie 
odwołania), które poprzedza wytoczenie skargi do sądu 
krajowego? 

b) Czy skutki prawne naruszenia wynikającej z prawa euro
pejskiego zasady poszanowania prawa do obrony przez 
administrację są określane przez prawo krajowe? 

3) W przypadku udzielenia na pytanie 2b) odpowiedzi prze
czącej: Jakie okoliczności sąd krajowy może wziąć pod 
uwagę określając skutki prawne i czy może w szczególności 
wziąć pod uwagę, że gdyby nie zaistniało naruszenie przez 
administrację wynikającej z prawa europejskiego zasady 
poszanowania prawa do obrony to postępowanie przebieg 
łoby inaczej? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w 
dniu 18 marca 2013 r. — Staatssecretaris van Financiën 

przeciwko Schoenimport „Italmoda” Mariano Previti 

(Sprawa C-131/13) 

(2013/C 171/24) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Hoge Raad der Nederlanden. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Staatssecretaris van Financiën 

Druga strona postępowania: Schoenimport „Italmoda” Mariano 
Previti 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy na podstawie prawa Unii Europejskiej krajowe organy i 
sądy muszą odmówić zastosowania zwolnienia z podatku 
VAT dostawy wewnątrzwspólnotowej i prawa do odliczenia 
podatku VAT w związku z kupnem towarów, które po 
dokonaniu zakupu zostały wysłane do innego państwa 
członkowskiego, bądź też wynikającego z zastosowania 
art. 28b część A ust. 2 drugie półzdanie szóstej dyrektywy 
VAT ( 1 ) zwrotu podatku VAT, gdy na podstawie obiek
tywnie stwierdzonych okoliczności w odniesieniu do tych 
towarów miało miejsce oszustwo dotyczące podatku VAT i 
podatnik wiedział albo powinien był wiedzieć, że w nim 
uczestniczył, a prawo krajowe nie przewiduje w tych 
okolicznościach odmowy zwolnienia, odliczenia, ani zwrotu 
podatku VAT? 

2) W przypadku udzielenia na poprzednie pytanie odpowiedzi 
twierdzącej: czy wspomnianych: zwolnienia, odliczenia i 
zwrotu podatku VAT należy odmówić również wtedy, 
gdy uchylenie się od podatku VAT miało miejsce w 
innym państwie członkowskim (aniżeli państwo członkow
skie rozpoczęcia przesyłki lub transportu towarów) i 
podatnik był świadomy istnienia oszustwa dotyczącego 
podatku VAT albo powinien był być świadomy tego faktu, 
podczas gdy podatnik spełnił w państwie członkowskim 
rozpoczęcia przesyłki lub transportu towarów wszystkie 
(formalne) przesłanki określone w krajowych przepisach 
prawnych w związku ze zwolnieniem, odliczeniem i 
zwrotem podatku VAT i zawsze udostępniał organom 
podatkowym tego państwa wszystkich wymaganych infor
macji dotyczących towarów, wysyłki i odbiorców oraz 
towarów w państwie członkowskim zakończenia wysyłki 
lub transportu towarów?
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