
Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia – Giovanna 

Judith Kerr / Fazenda Pública

(Sprawa C-615/16) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/ 
WE — Artykuł 15 ust. 2 i art. 135 ust. 1 lit. f) — Prawa do korzystania z nieruchomości — Zwolnienia — 

Zakres stosowania — Pojęcie „pośrednictwa”]

(2018/C 032/09)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal Administrativo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Giovanna Judith Kerr

Strona przeciwna: Fazenda Pública

Sentencja

Artykuł 15 ust. 2 i art. 135 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „pośrednictwa” w rozumieniu tego ostatniego przepisu może 
dotyczyć działalności takiej jak rozwinięta przez skarżącą w postępowaniu głównym, pod warunkiem że jest to działalność pośrednika 
wynagradzanego za świadczenie usługi na rzecz jednej ze stron umowy dotyczącej transakcji finansowych obejmujących papiery 
wartościowe, a usługa ta polega na dokonaniu czynności niezbędnych w celu podpisania tej umowy przez sprzedającego i kupującego, 
przy czym sam pośrednik nie podpisuje rzeczonej umowy, a w każdym wypadku nie ma on własnego interesu w odniesieniu do treści tejże 
umowy. Do sądu odsyłającego należy zbadanie, czy przesłanki te zostały spełnione w toczącym się przed nim sporze. 

(1) Dz.U. C 151 z 15.5.2017.

Postanowienie Trybunału szósta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto – Portugalia) Hélder José 

Cunha Martins / Fundo de Garantia Automóvel

(Sprawa C-131/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47 — Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do 

bezstronnego sądu — Brak pytania dotyczącego uregulowania prawa Unii innego niż karta praw 
podstawowych — Brak właściwości Trybunału)

(2018/C 032/10)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal da Relação do Porto

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Hélder José Cunha Martins

Druga strona postępowania: Fundo de Garantia Automóvel
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Sentencja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane przez Tribunal 
da Relação do Porto (sąd apelacyjny, Portugalia). 

(1) Dz.U. C 168 z 29.5.2017..

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság – Węgry) – VE / WD

(Sprawa C-232/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem — 
Ochrona konsumentów — Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich — 

Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej — Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie 
rozpatrywanego w postępowaniu głównym stanu faktycznego i prawnego oraz w przedmiocie względów 

uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne — Oczywista 
niedopuszczalność)

(2018/C 032/11)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Budai Központi Kerületi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: VE

Strona pozwana: WD

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság (sąd rejonowy Buda-centrum, 
Węgry) postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2017 r. jest oczywiście niedopuszczalny. 

(1) Dz.U. C 256 z 7.8.2017

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 16 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Instituto 

de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP / António da Silva Rodrigues

(Sprawa C-243/17) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — 
Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 3 ust. 1 — 

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej — Pojęcie „programu wieloletniego” — Zakres 
stosowania]

(2018/C 032/12)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal Administrativo
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