
Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — 
Lecson Elektromobile GmbH przeciwko Hauptzollamt 

Dortmund 

(Sprawa C-12/10) ( 1 ) 

(Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomen
klatura Scalona — Sekcja XVII — Pojazdy, statki powietrzne, 
jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transpor
towe — Dział 87 — Pojazdy nieszynowe oraz ich części i 
akcesoria — Pozycje 8703 i 8713 — Trzy- lub czterokołowe 
pojazdy elektryczne przeznaczone do przewozu jednej osoby, 
osiągające prędkość maksymalną od 6 do 15 km/h, wyposa 
żone w oddzielną i nastawną kolumnę kierownicy, zwane 

„wózkami elektrycznymi”) 

(2011/C 63/19) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht Düsseldorf 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lecson Elektromobile GmbH 

Strona pozwana: Hauptzollamt Dortmund 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Finanzgericht Düsseldorf — Wykładnia załącznika I do rozpo
rządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w 
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej taryfy celnej (Dz.U. L 256, s. 1), zmienionego rozpo
rządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 
2004 r. (Dz.U. L 327, s. 1) — Trzy- lub czterokołowe wózki 
elektryczne przeznaczone do przewozu jednej osoby i osiąga
jące maksymalną prędkość od 6 do 15 km/h — Klasyfikacja do 
pozycji 8713 lub do pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej? 

Sentencja 

Pozycję 8703 Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. 
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r., należy interpretować w 
ten sposób, że trzy- lub czterokołowe pojazdy przeznaczone do prze
wozu jednej osoby, niekoniecznie niepełnosprawnej, o akumulatorowym 
napędzie elektrycznym, osiągające prędkość maksymalną od 6 do 15 
km/h, wyposażone w oddzielną i nastawną kolumnę kierownicy, zwane 
„wózkami elektrycznymi”, takie jak będące przedmiotem sporu w postę
powaniu przed sądem krajowym, wchodzą w jej zakres. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour de cassation du Grand-Duché de 
Luxembourg — Luksemburg) — État du Grand-duché de 
Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des 
domaines przeciwko Pierrowi Feltgenowi (zarządcy masy 
upadłości spółki Bacino Charter Company SA) i Bacino 

Charter Company SA 

(Sprawa C-116/10) ( 1 ) 

(Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 15 pkt 4 
lit. a) i art. 15 pkt 5 — Zwolnienie czynności najmu statków 

morskich — Zakres) 

(2011/C 63/20) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: État du Grand-duché de Luxembourg, Administ
ration de l'enregistrement et des domaines 

Strony pozwane: Pierre Feltgen (zarządca masy upadłości spółki 
Bacino Charter Company SA) oraz Bacino Charter Company SA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — 
Wykładnia art. 15 ust. 4 lit. a) i art. 15 ust. 5 szóstej dyrektywy 
Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 
145, s. 1) — Zwolnienie czynności najmu statków morskich 
— Zwolnienie pod warunkiem, że statki takie używane są do 
żeglugi na pełnym morzu oraz przewożą pasażerów za opłatą 
lub używane są do celów handlowych, przemysłowych lub 
rybołówstwa 

Sentencja 

Wykładni art. 15 pkt 5 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 dyrektywą Rady 91/680/EWG z 
dnia 16 grudnia 1991 r., należy dokonywać w ten sposób, że przewi
dziane w tym przepisie zwolnienie od podatku od wartości dodanej nie 
ma zastosowania do świadczenia usług polegających na udostępnieniu 
za wynagrodzeniem statku z załogą osobom fizycznym dla celów 
podróży rekreacyjnych na pełnym morzu. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 1.5.2010.
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