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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 4 lipca 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd 
Weliko Tyrnowo — Bułgaria) — Menidżyrski biznes 
reszenija OOD przeciwko Direktor na Direkcija 
„Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” — Weliko 
Tyrnowo pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata 

agencija za prichodite 

(Sprawa C-572/11) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek VAT — Prawo do 
odliczenia — Odmowa — Podatek wykazany na fakturze — 
Faktyczne dokonanie transakcji podlegającej opodatkowaniu 
— Brak — Dowód — Zasady neutralności podatkowej i 

ochrony uzasadnionych oczekiwań) 

(2013/C 304/02) 

Język postępowania: bułgarski 

Sąd odsyłający 

Administratiwen syd Weliko Tyrnowo 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Menidżyrski biznes reszenija OOD 

Strona pozwana: Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie 
na izpyłnenieto” — Weliko Tyrnowo pri Centrałno uprawlenie 
na Nacionałnata agencija za prichodite 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Administratiwen syd Weliko Tyrnowo — Wykładnia art. 203 
w związku z art. 168 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Odliczenie 
podatku naliczonego — Odmowa prawa do odliczenia podatku 
VAT po stronie usługobiorcy na podstawie braku faktycznych 
dowodów dostawy w odniesieniu do faktur — Analiza tych 
faktur w ramach kontroli podatkowej u dostawcy, która nie 
doprowadziła do korekty należnego podatku VAT — Zasada 
neutralności podatkowej 

Sentencja 

Artykuł 168 lit. a) i art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej oraz zasady neutralności podatkowej i ochrony 
uzasadnionych oczekiwań należy interpretować w ten sposób, że nie 

sprzeciwiają się one temu, aby odbiorcy faktury odmówiono odliczenia 
podatku od wartości dodanej wykazanego na tej fakturze, jeżeli trans
akcje, których ona dotyczy, nie zostały faktycznie dokonane, i to mimo 
wyeliminowania zagrożenia utraty wpływów podatkowych na tej 
podstawie, iż wystawca rzeczonej faktury odprowadził wykazany na 
niej podatek od wartości dodanej. Do sądu odsyłającego należy doko
nanie — zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi przeprowa
dzania dowodów — całościowej oceny wszystkich elementów i okolicz
ności faktycznych rozpatrywanego przezeń sporu w celu ustalenia, czy 
jest tak w wypadku transakcji, których dotyczą faktury będące przed
miotem postępowania głównego. 

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

Postanowienie Trybunału z dnia 9 lipca 2013 r. — 
Regione Puglia przeciwko Republice Włoskiej i Komisji 

Europejskiej 

(Sprawa C-586/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed 
Trybunałem — EFRR — Decyzja o zmniejszeniu pomocy 
finansowej — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — 
Jednostka regionalna — Akt bezpośrednio dotyczący tej 

jednostki — Niedopuszczalność) 

(2013/C 304/03) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Regione Puglia (przedstawiciele: F. Brunelli i 
A. Aloia, avvocati) 

Druga strona postępowania: Republika Włoska (przedstawiciele: G. 
Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez P. Gentiliego, avvocato 
dello Stato), Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Prete i A. 
Steiblytė, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) z dnia 14 
września 2011 r. w sprawie T-84/10 Regione Puglia przeciwko 
Komisji, w którym Sąd odrzucił żądanie stwierdzenia nieważ
ności części decyzji Komisji C(2009) 10350 z dnia 22 grudnia 
2009 r. o zmniejszeniu pomocy Europejskiego Funduszu
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