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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego 
w dniu 9 kwietnia 2008 r. w sprawie T-38/08, Correia de 
Matos przeciwko Komisji, wniesione w dniu 1 lipca 2008 

r. przez Carlosa Correię de Matos 

(Sprawa C-290/08 P) 

(2009/C 129/02) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Carlos Correia de Matos (przedstawiciel: C. 
I. Correia de Matos, adwokat) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2009 r. Trybunał Sprawiedli
wości (izba ósma) oddalił odwołanie. 

Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów 

(Sprawa C-41/09) 

(2009/C 129/03) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
D. Triantafyllou i W. Roels) 

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów 

Żądania strony skarżącej 

Komisja wnosi o: 

— stwierdzenie, że stosując do dostaw, importu i nabycia 
pewnych żywych zwierząt (w szczególności koni) nieprzez
naczonych zwykle do produkcji środków spożywczych dla 
ludzi ani zwierząt obniżoną stawkę podatku od wartości 
dodanej Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom 
ciążącym na nim na mocy art. 12 w związku z załączni
kiem H szóstej dyrektywy VAT ( 1 ) oraz oraz art. 96, 97, 98 
i 99 ust. 1 w związku z załącznikiem III do dyrektywy 
VAT ( 2 ); 

— obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja jest zdania, że niderlandzka ustawa dokonująca trans
pozycji dyrektywy narusza art. 96, 97, 98 i 99 ust. 1 w 
związku z załącznikiem III do dyrektywy VAT, ponieważ w 
odniesieniu do dostaw pewnych żywych zwierząt (w szczegól
ności koni) stosuje obniżoną stawkę podatku VAT również 
wtedy, gdy nie są one przeznaczone do produkcji środków 
spożywczych. Konkretnie rzecz ujmując Komisja uważa, że 
żywe zwierzęta — w szczególności konie — które nie są 
zwykle przeznaczone do spożywania przez ludzi i zwierzęta, 
nie należą do kategorii 1 załącznika III. 

Kategoria 1 załącznika III, podobnie jak wszystkie inne przepisy 
dotyczące obniżonych stawek podatku VAT należy, zgodnie z 
utrwalonym orzecznictwem, interpretować wąsko. Ponadto, 
biorąc pod uwagę brzmienie kategorii 1 załącznika III, obniżona 
stawka podatku ma zastosowanie do środków spożywczych 
przeznaczonych do spożywania przez ludzi i zwierzęta. 

( 1 ) Szósta dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku 
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
(Dz.U. L 145, s. 1) 

( 2 ) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 
347, s. 1)
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