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A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 
2009. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — Bogusław Juliusz Dankowski kontra 

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 

(C-438/09. sz. ügy) 

(2010/C 37/02) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Bogusław Juliusz Dankowski 

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Ellentétesek-e a közösségi hozzáadottértékadó-rendszer elve
ivel, különösen a hatodik HÉA-irányelv (77/388/EGK 
irányelv) ( 1 ) 17. cikkének (6) bekezdésével valamely tagállam 
azon jogszabályai, amelyek értelmében az adóalany nem 
szerez jogot a HÉA-alanyok nyilvántartásába be nem jegy
zett személy által kiállított — HÉÁ-t tartalmazó — szám
lából eredő előzetesen felszámított adó levonására? 

2. Releváns-e az első kérdésre adandó válasz szempontjából, 
hogy 

a) nem kétséges, hogy a HÉÁ-t tartalmazó számlán feltün
tetett tevékenységek HÉA alá tartoznak, és azokat tény
legesen elvégezték; 

b) a számla a közösségi jog szerint szükséges valamennyi 
adatot tartalmazta; 

c) az adóalany nyilvántartásba nem vett személy által kiál
lított számlából eredő előzetesen felszámított adó levo
nására vonatkozó jogának a korlátozása a nemzeti 
jogrendben már a Lengyel Köztársaság Közösséghez 
történő csatlakozásának napját megelőzően hatályban 
volt? 

3. Az első kérdésre adandó válasz függ-e egyéb követelmények 
teljesítésétől (például annak igazolásától, hogy az adóalany 
jóhiszeműen járt el)? 

( 1 ) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan
golásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- 
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi 
irányelv (HL L 145, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. 
kötet, 23. o.) 

A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2009. november 
11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontra Stanisława 

Tomaszewska 

(C-440/09. sz. ügy) 

(2010/C 37/03) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Sąd Najwyższy 

Az alapeljárás felei 

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Stanisława Tomaszewska
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