
Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – „Geocycle 
Bulgaria” EOOD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko 

Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Sprawa C-314/17) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Zasady neutralności 
podatkowej i skuteczności — System odwrotnego obciążenia — Odmowa prawa do odliczenia naliczonego 

podatku VAT dotycząca odbiorcy faktury — Decyzja organów podatkowych obciążająca podatkiem 
nabywcę rzeczy]

(2018/C 032/14)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Varhoven administrativen sad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: „Geocycle Bulgaria” EOOD

Strona przeciwna: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno 
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Sentencja

Zasady neutralności podatkowej i skuteczności wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że 
stoją one na przeszkodzie odmówieniu przez państwo członkowskie odbiorcy dostawy prawa do odliczenia naliczonego podatku od 
wartości dodanej, gdy w odniesieniu do tej samej dostawy podatek od wartości dodanej jest pobierany po raz pierwszy od dostawcy, mając 
na względzie, że wskazał on ten podatek w wystawionej przez niego fakturze, i następnie po raz drugi od nabywcy, w wypadkach gdy 
w prawodawstwie krajowym nie przewidziano możliwości korekty podatku od wartości dodanej, gdy istnieje decyzja zapadła w wyniku 
kontroli podatkowej. 

(1) Dz.U. C 256 z 7.8.2017.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – 

Włochy) – Olympus Italia Srl / Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di 
Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

(Sprawa C-486/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem — 
Zamówienia publiczne na roboty budowlane, towary i usługi — Dyrektywa 2014/24/UE — Artykuł 4 — 

Kwoty progowe dla zamówień publicznych — Zamówienia mogące mieć niewątpliwe znaczenie 
transgraniczne — Wniosek oczywiście niedopuszczalny)

(2018/C 032/15)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
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Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Olympus Italia Srl

Strona pozwana: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata 
(CROB) di Rionero in Vulture

Przy udziale: Crimo Italia Srl

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sąd 
administracyjny dla regionu Basilicata, Włochy) postanowieniem z dnia 22 lipca 2017 r., który wpłynął do Trybunału w dniu 
10 sierpnia 2017 r., jest oczywiście niedopuszczalny. 

(1) Dz.U. C 374 z 6.11.2017.

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 1 czerwca 2017 r. w sprawie  
T-647/16 Camerin / Parlament, wniesione w dniu 27 lipca 2017 r. przez Laurę Camerin

(Sprawa C-453/17 P)

(2018/C 032/16)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Laure Camerin (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r. Trybunał (dziesiąta izba) odrzucił odwołanie. 

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2017 r. w sprawie T-172/17, 
Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss/ Parlament i Rada, wniesione w dniu 

1 sierpnia 2017 r. przez Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio

(Sprawa C-467/17 P)

(2018/C 032/17)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss (przedstawiciel: F. Longo, avvocato)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 r. Trybunał (ósma izba) oddalił odwołanie i orzekł, że Società agricola Taboga 
Leandro e Fidenato Giorgio Ss pokrywa własne koszty. 
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