
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Zjednoczone 
Królestwo — Wykładnia art. 132 ust. 1 lit. m), art. 133 lit. d) i 
art. 134 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Zwolnienia — Świad
czenie usług posiadających ścisły związek z uprawianiem sportu 
lub z wychowaniem fizycznym — Sprzedaż przez organizację 
nienastawioną na osiąganie zysku praw do korzystania z pola 
golfowego w danym okresie w celu uprawiania tego sportu 

Sentencja 

1) Artykuł 134 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie wyłącza 
on ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. m) tej 
dyrektywy świadczenia usług polegającego na przyznaniu przez 
organizację nienastawioną na osiąganie zysku, która zarządza 
polem golfowym i posiada strukturę członkowską, prawa do 
korzystania z tego pola golfowego graczom niebędącym członkami 
tej organizacji. 

2) Artykuł 133 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2006/112 należy 
interpretować w ten sposób, że nie pozwala on państwom człon
kowskim, w okolicznościach takich jak rozpatrywane w sprawie w 
postępowaniu głównym, na wyłączenie ze zwolnienia przewidzia
nego w art. 132 ust. 1 lit. m) tejże dyrektywy świadczenia usług 
polegających na przyznaniu prawa do korzystania z pola golfowego 
zarządzanego przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, 
która posiada strukturę członkowską, w przypadku gdy usługa ta 
jest świadczona na rzecz graczy niebędących członkami wspom
nianej organizacji. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 2.2.2013. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 19 grudnia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Kúria — Węgry) — BDV Hungary Trading 
Kft. (w stanie likwidacji) przeciwko Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága 

(Sprawa C-563/12) ( 1 ) 

(Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 146 
— Zwolnienia w eksporcie — Artykuł 131 — Warunki usta
nawiane przez państwa członkowskie — Przepisy krajowe 
wymagające, by towar przeznaczony na eksport opuścił obszar 
celny Unii Europejskiej w sztywnym terminie 90 dni od 

dostawy) 

(2014/C 52/35) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd odsyłający 

Kúria 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: BDV Hungary Trading Kft. (w stanie likwidacji) 

Strona pozwana: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyaror
szági Regionális Adó Főigazgatósága 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Kúria — Wykładnia art. 15 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) i art. 131, 146 i 273 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) — Zwolnienia 
w eksporcie — Spółka prowadząca działalność w zakresie 
produkcji i sprzedaży konserw spożywczych, sprzedająca 
wyroby przeznaczone do sprzedaży przez nabywcę w 
państwach trzecich — Uregulowania krajowe uzależniające 
prawo do zwolnienia z podatku VAT sprzedaży towarów na 
eksport poza terytorium Unii od warunku, by termin upływa
jący od sprzedaży do dnia wywozu towarów z terytorium krajo
wego nie przekraczał 90 dni. 

Sentencja 

1) Artykuł 146 ust. 1 i art. 131 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprze
ciwiają się one istnieniu uregulowań krajowych, zgodnie z którymi 
w ramach dostawy na eksport towary przeznaczone na eksport 
poza Unię Europejską muszą opuścić terytorium Unii Europejskiej 
w sztywnym terminie wynoszącym trzy miesiące lub 90 dni nastę
pujących po dniu dostawy, jeżeli samo przekroczenie tego terminu 
skutkuje ostatecznym pozbawieniem podatnika prawa do zwol
nienia tej dostawy z podatku. 

( 1 ) Dz.U. C 114 z 20.4.2013. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 grudnia 
2013 r. — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-586/12 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Porozumienia — Niderlandzki rynek bitumu 
drogowego — Określenie ceny brutto za bitum drogowy — 
Określenie obniżki ceny dla przedsiębiorstw budujących drogi 
— Dowód — Zasada równego traktowania — Nieograniczone 
prawo orzekania — Proporcjonalność grzywny — Kontrola 

Trybunału) 

(2014/C 52/36) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (przed
stawiciel: E. Pijnacker Hordijk, advocaat)
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