
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Erotic Center BVBA 

Strona pozwana: państwo belgijskie 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof 
van Beroep te Gent — Wykładnia kategorii 7 załącznika H do 
szóstej 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) (następnie pkt 7 załącznika III do 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej — 
Dz.U. L 347, s. 1) — Obniżona stawka mająca zastosowanie 
do pewnych dostaw towarów i świadczenia usług — Kina — 
Pojęcie — Indywidualna kabina do oglądania filmów na żądanie 

Sentencja 

Pojęcie wstępu do kina zawarte w kategorii 7 akapit pierwszy załącz
nika H do szóstej 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 w 
brzmieniu zmienionym na mocy dyrektywy Rady 2001/4/WE z 
dnia 19 stycznia 2001 r. należy rozumieć w ten sposób, że nie 
obejmuje ono opłaty ponoszonej przez konsumenta w celu uzyskania 
możliwości indywidualnego oglądania jednego lub więcej filmów albo 
fragmentów filmów w odosobnionym miejscu, takim jak kabiny, 
których dotyczy spór przed sądem krajowym. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 marca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów 

(Sprawa C-79/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE 
— Artykuły 13 i 132 — Podmioty prawa publicznego — 
Przymiot władzy publicznej — Działalność — Niepodleganie 
opodatkowaniu — Zwolnienia — Sektory społeczno-kultu
ralny, opieki zdrowotnej i wychowania — „Euroregiony” — 
Promocja mobilności zawodowej — Udostępnienie personelu 

— Ciężar dowodu) 

(2010/C 134/12) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Trianta
fyllou i W. Roels, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C.M. 
Wissels, D.J.M. de Grave i Y. de Vries, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2 ust. 1 lit. c), art. 13, art. 24 ust. 1 i art. 132 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347, s. 1) — Udostępnienie personelu w sektorze 
opieki zdrowotnej, wychowania i społeczno-kulturalnym — 
Promocja mobilności zawodowej — Euroregion 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2006. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 marca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hof van Beroep te Brussel — Belgia) — SGS 
Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea 
NV przeciwko Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, 
Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS 

Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 

(Sprawa C-218/09) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 — Refundacje wywozowe 
— Artykuł 5 ust. 3 — Przesłanki przyznania — Wyjątek — 
Pojęcie siły wyższej — Produkty, które zostały utracone 

podczas transportu) 

(2010/C 134/13) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hof van beroep te Brussel 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal 
Beheer Achmea NV
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