
Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 stycznia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons – Belgia) – Régie communale 

autonome du stade Luc Varenne/État belge

(Sprawa C-55/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 77/388/EWG — Podatek VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 
część B lit. b) — Pojęcie najmu nieruchomości zwolnionego z podatku — Odpłatne udostępnienie stadionu 

piłkarskiego — Umowa o udostępnienie zastrzegająca na rzecz właściciela określone prawa 
i prerogatywy — Świadczenie przez właściciela różnego rodzaju usług odpowiadających 80 % 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie]

(2015/C 107/16)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Mons

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Régie communale autonome du stade Luc Varenne

Strona pozwana: État belge

Sentencja

Artykuł 13 część B 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 należy interpretować w ten sposób, że odpłatne udostępnienie stadionu piłkarskiego na mocy umowy zastrzegającej na rzecz 
właściciela określone prawa i prerogatywy oraz przewidującej świadczenie przez niego szeregu usług, w szczególności usług utrzymania, 
sprzątania, konserwacji i zapewnienia zgodności z normami, odpowiadających 80 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie, nie 
stanowi co do zasady „najmu nieruchomości” w rozumieniu tego przepisu. Dokonanie oceny w tym zakresie należy do sądu odsyłającego. 

(1) Dz.U. C 102 z 7.4.2014.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 5 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 23 de Madrid – Hiszpania) – Grima Janet 

Nisttahuz Poclava/Jose María Ariza Toledano

(Sprawa C-117/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Porozumienie ramowe 
w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Uregulowanie krajowe 

przewidujące możliwość zawierania umów o pracę na czas nieokreślony z rocznym okresem próbnym — 
Wprowadzenie w życie prawa Unii — Brak — Brak właściwości Trybunału)

(2015/C 107/17)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Social no 23 de Madrid
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