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Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjal-
nym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — Manuel Jorge Sequeira 

Mesquita/Fazenda Pública

(Sprawa C-278/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Szósta dyrektywa 77/388/EWG —
 Zwolnienie — Artykuł 13 część B lit. b) — Dzierżawa i najem nieruchomości — Pojęcie — Umowa przekazania 

uprawy gruntów rolnych obsadzonych winoroślą)

(2019/C 139/19)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal Administrativo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Manuel Jorge Sequeira Mesquita

Druga strona postępowania: Fazenda Pública

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 zwolnienie z podatku od wartości dodanej przysługujące z tytułu dzierżawy 
i najmu nieruchomości, o którym mowa w tym przepisie, ma zastosowanie do umowy przekazania uprawy gruntów rolnych obsa-
dzonych winoroślą spółce prowadzącej działalność w sektorze uprawy winorośli, zawartej na okres jednego roku podlegający auto-
matycznemu przedłużeniu, w zamian za czynsz płatny na koniec każdego rocznego okresu.

(1) Dz.U. C 259 z 23.7.2018.

Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2018 r. — Komisja Europejska/Węgry

(Sprawa C-771/18)

(2019/C 139/20)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: O. Beynet i K. Talabér-Ritz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Węgry
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