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W ocenie Trybunału, z art. 13 część B lit. d) 
pkt 5 tiret drugie VI Dyrektywy wynika, że 
nie naruszając innych przepisów Unii, pań-
stwa członkowskie zwalniają, między inny-
mi transakcje, łącznie z pośrednictwem, 
dotyczące akcji, udziałów w spółkach lub 
stowarzyszeniach, obligacji i innych rodza-
jów papierów wartościowych, z wyjątkiem 
praw lub papierów wartościowych, okre-
ślonych w art. 5 ust. 3 owej dyrektywy.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. c) VI Dyrektywy 
państwa członkowskie mogą uznać za do-
bra materialne między innymi akcje lub 
prawa udziałowe dające ich posiadaczowi 
uprawnienia prawnego lub faktycznego 
właściciela lub do korzystania z nierucho-
mości lub jej części.

W związku z tym, dla celów VAT państwa 
członkowskie mogą uznać za dobra mate-
rialne akcje dające ich posiadaczowi upra-
wnienia prawnego lub faktycznego wła-
ściciela lub do korzystania z nieruchomo-
ści lub jej części. 

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału 
wynika, że państwa członkowskie mają 

swobodę w wykonywaniu udzielonej im 
przez art. 5 ust. 3 VI Dyrektywy możliwości 
wyboru włącznie ze stanowieniem pew-
nych warunków, o ile nie zmieniają one 
zasadniczo natury owej możliwości wybo-
ru, bowiem żaden przepis VI Dyrektywy 
nie ogranicza w tym względzie w jakikol-
wiek sposób uprawnień dyskrecjonalnych 
państw członkowskich. 

W związku z tym, skoro art. 5 ust. 3 VI Dy-
rektywy pozwala na zrównanie wszyst-
kich rozważanych praw, kilku lub jednego 
z nich z dobrami materialnymi, to wskaza-
ny przepis pozwala również na ogranicze-
nie tego rodzaju zrównania jedynie do 
tych praw, które spełniają kryteria szcze-
gółowo określone przez dane państwo 
członkowskie.

Konkludując, w ocenie Trybunału, art. 13 
część B lit. d) pkt 5 VI Dyrektywy powinien 
być interpretowany w ten sposób, że zwol-
nieniem z VAT są objęte transakcje, które 
mają na celu przeniesienie akcji danych 
spółek, i które odniosły ten skutek, lecz 
które, w istocie dotyczą nieruchomości 

będących w posiadaniu tych spółek i (poś-
redniego) przeniesienia ich własności. Wy-
jątek od owego zwolnienia, przewidziany 
w pkt 5 tiret drugie nie ma zastosowania, 
jeżeli państwo członkowskie nie skorzy-
stało z możliwości przewidzianej w art. 5 
ust. 3 lit. c) owej dyrektywy, aby za dobra 
materialne uznać akcje i prawa udziałowe 
dające ich posiadaczowi uprawnienia 
prawnego lub faktycznego właściciela lub 
do korzystania z nieruchomości.
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