
3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 448 z 15.12.2014.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 lutego 2016 r. – Komisja Europejska/Królestwo 
Niderlandów

(Sprawa C-22/15) (1)

[Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/ 
112/WE — Zwolnienia — Artykuł 132 ust. 1 lit. m) — Świadczenie usług ściśle związanych 

z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym — Zwolnienie z podatku wynajmu miejsc 
przeznaczonych do cumowania i składowania łodzi na rzecz członków stowarzyszeń sportów wodnych 

w ramach dokonywania czynności związanych z nawigowaniem i rekreacją, które to czynności nie mogą 
zostać uznane za związane z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym — Zwolnienie 
ograniczone do członków stowarzyszeń sportów wodnych, które w ramach świadczenia usług nie 

zatrudniają pracowników — Wyłączenie — Artykuł 133 akapit pierwszy lit. d)]

(2016/C 145/12)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Lozano Palacios i G. Wils, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Bulterman i M. Noort, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Stwierdza się, że:

— zwalniając, w ramach dokonywania czynności związanych z nawigowaniem i rekreacją, które to czynności nie mogą zostać 
uznane za związane z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, z podatku od wartości dodanej wynajem miejsc 
przeznaczonych do cumowania i składowania łodzi na rzecz członków stowarzyszeń sportów wodnych, które w ramach 
świadczenia tych usług nie zatrudniają pracowników i

— ograniczając – w sytuacji, gdy zwolnienie wynajmu miejsc przeznaczonych do cumowania i składowania łodzi następuje na rzecz 
osób, które uprawiają sport i gdy wynajem jest ściśle związany z uprawianiem tego sportu oraz dla niego nieodzowny – zakres 
zwolnienia wynajmu do stowarzyszeń sportów wodnych, które w ramach świadczenia tychże usług nie zatrudniają pracowników

Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom, ciążącym na nim na mocy art. 2 ust. 1 i art. 24 ust. 1, a także art. 133 dyrektywy 
Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z art. 132 
ust. 1 lit. m) tej dyrektywy.

2) Królestwo Niderlandów zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 228 z 13.7.2015.
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