
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 czerwca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Østre Landsret — Dania) — De Danske

Bilimportører przeciwko Skatteministeriet

(Sprawa C-98/05) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część A ust. 2 lit. a)
i art. 11 część A ust. 3 lit. c) — Podstawa opodatkowania —

Opłata za rejestrację nowych pojazdów samochodowych)

(2006/C 178/10)

Język postępowania: duński

Sąd krajowy

Østre Landsret

Strony postępowania przed sądem krajowym

Strona skarżąca: De Danske Bilimportører

Strona pozwana: Skatteministeriet

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Østre Landsret — Wykładnia art. 11 część A ust. 2 lit. a)
i art. 11 część A ust. 3 lit. c) dyrektywy 77/388/EWG: szóstej
dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmoni-
zacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.
L 145, str. 1) — Włączenie opłaty za rejestrację samochodu do
podstawy opodatkowania przy nabyciu nowego pojazdu samo-
chodowego

Sentencja

W ramach umowy sprzedaży przewidującej, że zgodnie z użytkiem, do
którego kupujący przeznacza pojazd, sprzedawca dostarcza pojazd już
zarejestrowany za cenę obejmującą opłatę rejestracyjną, zapłaconą
przez sprzedawcę przed dostawą, opłata ta, w przypadku której
zdarzeniem powodującym powstanie zobowiązania nie jest dostawa,
lecz pierwsza rejestracja pojazdu na terytorium kraju, nie wchodzi
w zakres pojęcia „podatków, ceł, opłat i innych należności”
w rozumieniu art. 11 część A ust. 2 lit. a) 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. Opłata ta odpowiada kwocie otrzymanej
przez podatnika od nabywcy pojazdu tytułem zwrotu wydatków ponie-
sionych w jego imieniu i na jego rachunek w rozumieniu ust. 3 lit. a)
powołanego przepisu.

(1) Dz.U. C 106 z 20.4.2005

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — L.u.P.

GmbH przeciwko Finanzamt Bochum — Mitte

(Sprawa C-106/05) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia z opodatkowania —
Artykuł 13 część A ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 2 lit. a) —
Świadczenie opieki medycznej przez podmioty inne niż
podmioty prawa publicznego — Świadczenie opieki medycznej
przy wykonywaniu zawodu medycznego — Wykonywanie
analiz laboratoryjnych przez laboratorium będące podmiotem
prawa prywatnego, poza placówką medyczną, zgodnie z zale-
ceniem lekarza ogólnego — Warunki zwolnienia z opodatko-
wania — Swoboda uznania państw członkowskich —

Granice)

(2006/C 178/11)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: L.u.P. GmbH

Strona pozwana: Finanzamt Bochum-Mitte

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 13 część A ust. 1 lit. b) i
ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG: szósta dyrektywa Rady z dnia
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw
Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych —
Wspólny system podatku od wartości dodanej: jednolita
podstawa wymiaru opodatkowania (Dz.U. L 145, str. 1) —
Zwolnienia z opodatkowania — Działalność ściśle związana z
opieką szpitalną bądź medyczną — Wykonywanie analiz labo-
ratoryjnych przez laboratorium na zalecenie lekarzy

Sentencja

PL Artykuł 13 część A ust. 1 lit. b) 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, należy interpretować w ten sposób, że
analizy laboratoryjne, których celem jest poddanie pacjentów obser-
wacji i badaniom zapobiegawczym, a które, tak jak te będące przed-
miotem postępowania przed sądem krajowym, są wykonywane przez
laboratoria będące podmiotami prawa prywatnego, poza placówką
medyczną, na zalecenie lekarzy ogólnych, mogą podlegać przewidzia-
nemu w tym przepisie zwolnieniu z opodatkowania jako opieka
medyczna sprawowana przez inną placówkę będącą podmiotem prawa
prywatnego, która jest oficjalnie uznana w rozumieniu tego przepisu.
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