
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 kwietnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Gent – Belgia) – Property Development Company 

NV/Belgische Staat

(Sprawa C-16/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część A — Zrównanie 
przeznaczenia towaru z odpłatną dostawą — Przeznaczenie budynku na działalność zwolnioną z podatku 

VAT — Podstawa opodatkowania w odniesieniu do tego przeznaczenia — Odsetki od kapitału 
pożyczonego uiszczone w trakcie budowy budynku)

(2015/C 205/10)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hof van Beroep te Gent

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: – Property Development Company NV

Strona pozwana: Belgische Staat

Sentencja

Artykuł 11 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 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku takim jak rozpatrywany w sprawie w postępowaniu głównym 
podstawę opodatkowania do celów obliczenia podatku od wartości dodanej od przeznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 7 lit. b) tej 
dyrektywy budynku, który podatnik zbudował, stanowi cena zakupu, w momencie tego przeznaczenia, budynków, których położenie, 
rozmiar i inne zasadnicze właściwości są podobne do położenia, rozmiaru i zasadniczych właściwości rozpatrywanego budynku. W tym 
zakresie bez znaczenia jest kwestia, czy część tej ceny zakupu pochodzi z zapłaty odsetek od kapitału pożyczonego. 

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

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 kwietnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco – Hiszpania) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune

(Sprawa C-38/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2008/ 
115/WE — Normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów 

nielegalnie przebywających tam obywateli państw trzecich — Artykuł 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1 — 
Uregulowanie krajowe przewidujące w przypadku nielegalnego pobytu zastosowanie, w zależności od 

okoliczności, grzywny albo wydalenia)

(2015/C 205/11)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

C 205/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.6.2015


