
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt Dortmund-West przeciwko 

Klinikum Dortmund gGmbH

(Sprawa C-366/12) (1)

[Odesłanie prejudycjalne  —  Szósta dyrektywa VAT  —  Zwolnienia  —  Artykuł 13 część A ust. 1 
lit. b)  —  Dostawa towarów  —  Wydawanie leków cytostatycznych w ramach leczenia ambulatoryjnego  
—  Świadczenie usług przez różnych podatników  —  Artykuł 13 część A ust. 1 lit. c)  —  Świadczenia 

opieki medycznej  —  Produkty lecznicze przepisane przez lekarza działającego w ramach prywatnej 
praktyki w szpitalu  —  Działalność ściśle związana  —  Świadczenia pomocnicze względem świadczeń 

opieki medycznej  —  Działalność fizycznie i ekonomicznie nierozdzielna]

(2014/C 135/04)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Finanzamt Dortmund-West

Strona pozwana: Klinikum Dortmund gGmbH

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Bundesfinanzhof – Wykładnia art. 13 część A ust. 1 lit. b) 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) – Pojęcie działalności ściśle związanej z opieką szpitalną i medyczną – Działanie niestanowiące 
usługi w rozumieniu art. 6 dyrektywy – Działanie wykonane przez podatnika innego niż ten, który świadczy usługi opieki 
szpitalnej lub medycznej – Działanie ściśle związane z niezwolnioną z opodatkowania opieką medyczną

Sentencja

Dostawa towarów takich jak leki cytostatyczne będące przedmiotem postępowania głównego, przepisane w ramach leczenia 
ambulatoryjnego raka przez lekarzy prowadzących prywatną praktykę w szpitalu nie może być zwolniona z podatku od wartości dodanej 
na podstawie art. 13 część A ust. 1 lit. c) 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, zmienionej dyrektywą Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r., chyba że dostawa ta 
jest fizycznie i ekonomicznie nierozdzielna od zasadniczego świadczenia opieki medycznej, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego. 

(1) Dz.U. C 366 z 24.11.2012.
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