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Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 marca 2012 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-524/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 
2006/112/WE — Artykuły 296—298 — Wspólny system 
ryczałtowy dla rolników — Zerowa stawka procentowa 

zryczałtowanej rekompensaty) 

(2012/C 126/02) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: M. Alfonso, 
pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes i R. Laires, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 296-298 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L 247, s.1) — System ryczałtowy 
mający na celu zrekompensowanie ciężaru VAT zapłaconego 
przy zakupie towarów i usług przez rolników ryczałtowych 
— Zerowa stawka zryczałtowanej rekompensaty 

Sentencja 

1) Stosując do rolników szczególny system, który jest niezgodny z 
systemem przewidzianym w dyrektywie Rady 2006/112/WE z 
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej ze względu na to, że zwalania on ich z 
uiszczania podatku od wartości dodanej oraz przewiduje zastoso
wanie zerowej stawki zryczałtowanej rekompensaty, Republika 
Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy 
art. 296–298 tej dyrektywy. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska i Republika Portugalska pokrywają własne 
koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 marca 2012 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-596/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE 
— Stosowanie obniżonej stawki podatku VAT do transakcji 
dotyczących zwierząt z rodziny koniowatych a w szczególności 

do koni) 

(2012/C 126/03) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Dintilhac 
i M. Afonso, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues, J. — S. Pilczer i B. Beaupère-Manokha, pełnomocnicy) 

Interwenient: Irlandia (przedstawiciele: D. O’Hagan, pełnomocnik 
oraz N. Travers i G. Clohessy, barristers) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 96-99 i załącznika III do dyrektywy 2006/112/WE 
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Stosowanie 
obniżonej stawki podatku VAT do transakcji dotyczących zwie
rząt z rodziny koniowatych a w szczególności do koni 

Sentencja 

1) Stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej do trans
akcji dotyczących zwierząt z rodziny koniowatych a w szczególności 
do koni, gdy nie są one zwykle przeznaczone do wykorzystania w
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