
Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lutego 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-119/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 99 i 110 — Podatek 
od wartości dodanej — Obniżona stawka — Zastosowanie 
obniżonej stawki do dochodów uzyskanych w związku ze 
sprzedażą biletów wstępu na premierowe koncerty odbywające 
się w obiektach, w których w czasie spektaklu możliwa jest 

konsumpcja) 

(2012/C 118/10) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Dintilhac 
i C. Soulay, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i N. Rouam, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 99 i 110 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) — Zastosowanie obniżonej 
stawki podatku VAT w wysokości 2,10% w związku ze sprze
dażą biletów wstępu na premierowe koncerty odbywające się w 
obiektach, w których w czasie spektaklu możliwa jest konsum
pcja — Zakaz rozszerzania zakresu stosowania istniejącego 
pierwotnie odstępstwa po uprzednim jego zawężeniu 

Sentencja 

1) Stosując od dnia 1 stycznia 2007 r. stawkę podatku od wartości 
dodanej w wysokości 2,10 % do dochodów uzyskanych w związku 
ze sprzedażą biletów wstępu na premierowe koncerty odbywające 
się w obiektach, w których w czasie spektaklu możliwa jest 
konsumpcja, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które 
ciążą na niej na mocy art. 99 i 110 dyrektywy Rady 
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól
nego systemu podatku od wartości dodanej. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 145 z 14.5.2011 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 1 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Audiencia Provincial de Oviedo — 
Hiszpania) — Angel Lorenzo González Alonso przeciwko 
Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros 

SAE 

(Sprawa C-166/11) ( 1 ) 

(Ochrona konsumentów — Umowy zawarte poza lokalem 
przedsiębiorstwa — Dyrektywa 85/577/EWG — Zakres 
stosowania — Wyłączenie — Umowa ubezpieczenia wyrażona 

w jednostkach przeliczeniowych) 

(2012/C 118/11) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Audiencia Provincial de Oviedo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Angel Lorenzo González Alonso 

Strona pozwana: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y 
Reaseguros SAE 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Audiencia Provincial de Oviedo — Wykładnia art. 3 ust. 2 lit. 
d) dyrektywy Rady 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w 
sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawar
tych poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz.U. L 372, s. 31) — 
Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa handlowego, 
które oferuje ubezpieczenie na życie w zamian za składkę 
pieniężną, która ma być inwestowana w różne produkty tego 
przedsiębiorstwa 

Sentencja 

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, oferująca ubezpie
czenie na życie w zamian za miesięczną płatność składki inwestowanej 
w różnych proporcjach na inwestycje o oprocentowaniu stałym, inwe
stycje o oprocentowaniu zmiennym i w produkty inwestycji finansowych 
umawiającej się spółki, nie jest objęta, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) 
dyrektywy Rady 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa, jej zakresem zastosowania. 

( 1 ) Dz.U. C 173 z 11.6.2011.
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