
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 lutego 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez High Court of Justice (Chancery Division)
— BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd

przeciwko Commissioners of Customs & Excise

(Sprawa C- 419/02) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 10 ust. 2 — Obowiązek
podatkowy w podatku VAT — Płatność zaliczkowa — Przed-
płata na przyszłe dostawy produktów farmaceutycznych i

protez)

(2006/C 131/02)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Develop-
ments Ltd

Strona pozwana: Commissioners of Customs & Excise

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
High Court of Justice (Chancery Division) — Wykładnia dyrek-
tywy 77/388/EWG: Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Człon-
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku (Dz.U. L 145, str.1) — Pojęcie „dostaw
towarów” i „działalności gospodarczej” — Umowy pomiędzy
spółkami o dostawy produktów farmaceutycznych i protez
mające jedynie na celu uzyskanie korzyści podatkowej

Sentencja

W zakresie art. 10 ust. 2 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji usta-
wodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obroto-
wych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z
dnia 10 kwietnia 1995 r., nie mieści się przedpłata, taka jak będąca
przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, dokonana w
kwocie ryczałtowej na towary wskazane w sposób ogólny w wykazie,
który może zostać w każdej chwili zmieniony za porozumieniem
nabywcy i sprzedawcy, z którego nabywca może ewentualnie wybrać
towary, na podstawie umowy, którą może on w każdej chwili
rozwiązać, odzyskując w całości niewykorzystaną przedpłatę.

(1) Dz.U. C 31z 8.2.2003.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 lutego 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesfinanzhof) — Hans-Jürgen Ritter-

Coulais, Monique Ritter-Coulais/Finanzamt Germersheim

(Sprawa C-152/03) (1)

(Ustawodawstwo podatkowe — Podatek dochodowy —
Artykuł 48 traktatu EWG (po zmianie art. 48 traktatu WE,
obecnie, po zmianie, art. 39 WE) — Uregulowania krajowe
ograniczające uwzględnianie nieuzyskanych dochodów z najmu
nieruchomości położonych na terytorium innego państwa

członkowskiego)

(2006/C 131/03)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hans-Jürgen Ritter-Coulais, Monique Ritter-
Coulais

Strona pozwana: Finanzamt Germersheim

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 43 i 56 WE — Przepisy
krajowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych
ograniczające możliwość odliczenia strat wynikających z
wynajmu nieruchomości lub stosowanie tzw. ujemnej klauzuli
progresywności jedynie w odniesieniu do strat dotyczących
nieruchomości położonych na terytorium danego państwa

Sentencja

Artykuł 48 traktatu EWG (po zmianie art. 48 traktatu WE, obecnie,
po zmianie, art. 39 WE) powinien być interpretowany w ten sposób,
iż sprzeciwia się on przepisom krajowym, takim jak te będące przed-
miotem postępowania przed sądem krajowym, które nie zezwalają
osobom fizycznym uzyskującym w jednym z państw członkowskich
dochody ze stosunku pracy i podlegającym w nim nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, na domaganie się, w celu określenia
stawki podatkowej mającej zastosowanie do dochodów uzyskiwanych
w tym państwie, uwzględnienia nieuzyskanych dochodów z tytułu
najmu, wynikłych z korzystania przez nich na cele mieszkaniowe
z budynku mieszkalnego położonego w innym państwie członkow-
skim, podczas gdy same dochody z najmu takiego budynku zostałyby
uwzględnione.

(1) Dz.U. C 158 z 05.07.2003.
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