
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Teodor Ispas, Anduţa Ispas / 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

(Sprawa C-298/16) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Ogólne zasady prawa Unii — Zasada dobrej administracji i prawa do 
obrony — Krajowe przepisy podatkowe przewidujące prawo do bycia wysłuchanym oraz prawo do bycia 

poinformowanym w toku podatkowego postępowania administracyjnego — Decyzja o opodatkowaniu 
podatkiem od wartości dodanej wydana przez krajowe organy podatkowe bez udzielenia podatnikowi 

dostępu do informacji i dokumentów stanowiących podstawę owej decyzji)

(2018/C 005/12)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Cluj

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Teodor Ispas, Anduţa Ispas

Strona pozwana: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

Sentencja

Przyjętą w prawie Unii ogólną zasadę poszanowania prawa do obrony należy interpretować w ten sposób, że w krajowym postępowaniu 
administracyjnym dotyczącym kontroli i określenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej jednostka powinna mieć 
umożliwiony, na swój wniosek, dostęp do informacji i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy administracyjnej i podlegających 
uwzględnieniu przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do 
tych informacji i dokumentów. 

(1) Dz.U. C 314 z 29.8.2016.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto – Portugalia) – António 

Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

(Sprawa C-306/16) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Dyrektywa 2003/ 
88 WE — Artykuł 5 — Odpoczynek tygodniowy — Uregulowanie krajowe przewidujące co najmniej jeden 

dzień odpoczynku w każdym okresie siedmiodniowym — Okresy powyżej sześciu kolejnych dni pracy)

(2018/C 005/13)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal da Relação do Porto

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: António Fernando Maio Marques da Rosa

Strona pozwana: Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

C 5/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.1.2018


