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Zasada neutralności podatkowej nie może 
sama w sobie sprzeciwiać się odmowie zwol-
nienia na podstawie art. 13 część A ust. 1 lit. 
g) VI Dyrektywy podmiotom, które systema-
tycznie dążą do osiągnięcia zysków, zgodnie 
z możliwością ustanowioną w art. 13 część A 
ust. 2 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy.

Trybunał orzekał już w odniesieniu do wyra-
żenia „organizacje [podmioty] uznane za cha-
rytatywne [mające charakter socjalny]” 
w świetle art. 13 część A ust. 1 lit. g) szóstej 
dyrektywy, że jest ono co do zasady wystar-
czająco szerokie, aby objąć również osoby 
fizyczne i podmioty prywatne mające cel 
zarobkowy.

W tych okolicznościach przepisy krajowe nie 
mogą w ramach wdrażania zwolnienia prze-
widzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. g) VI 
Dyrektywy ustanawiać odmiennych material-
nie warunków w odniesieniu z jednej strony 
do podmiotów mających cel zarobkowy 
a z drugiej strony do osób prawnych niema-
jących celu zarobkowego.

Z powyższego wynika, że art. 13 część A ust. 
1 lit. g) VI Dyrektywy interpretowany w świe-
tle zasady neutralności podatkowej stoi na 

przeszkodzie progowi takiemu jak próg 
dwóch trzecich, w zakresie w jakim, w kon-
tekście świadczenia usług, które są w istocie 
takie same, jest stosowany w celu uznania 
„charakteru socjalnego”, w rozumieniu tego 
przepisu, niektórych podatników podlegają-
cych prawu prywatnemu, lecz nie innych.

Niezależnie zatem od wykładni wyrażenia 
„ściśle związane” występującego w art. 13 
część A ust. 1 lit. g) VI Dyrektywy, Trybunał 
przypomniał też, że art. 13 część A ust. 2 lit. b) 
tiret pierwsze tej dyrektywy w każdym wy-
padku uzależnia zwolnienie z opodatkowania 
od warunku, aby owe dostawy towarów 
i świadczenie usług były konieczne do doko-
nywania transakcji podlegających zwolnieniu 
z opodatkowania. Do sądu krajowego należy 
stwierdzenie, czy wszystkie świadczenia zrea-
lizowane przez podatnika są konieczne do 
dokonywania transakcji podlegających zwol-
nieniu z opodatkowania w rozumieniu tego 
ostatniego przepisu. Ponadto na podstawie 
art. 13 część A ust. 2 lit. b) tiret drugie VI Dy-
rektywy, świadczenie usług lub dostawa 
towarów są wyłączone ze zwolnień przewi-
dzianych w ust. 1 lit. g) tego samego artyku-
łu, jeśli ich głównym celem jest osiągnięcie 
dodatkowego dochodu dla podmiotu po-

przez dokonywanie transakcji będących 
w bezpośredniej konkurencji z transakcjami 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą, objętych podatkiem VAT.

Konkludując, w ocenie Trybunału, art. 13 
część A ust. 1 lit. g) VI Dyrektywy interpreto-
wany w świetle zasady neutralności podatko-
wej, stoi na przeszkodzie temu, aby zwolnie-
nie z podatku od wartości dodanej pozaszpi-
talnej opieki sprawowanej przez komercyjne 
placówki opieki zdrowotnej było uzależnione 
od takiego warunku, zgodnie z którym koszty 
związane z tą opieką powinny być pokryte 
w poprzednim roku kalendarzowym w co 
najmniej dwóch trzecich przypadków w cało-
ści lub w przeważającej części przez ustawo-
we instytucje ubezpieczeń społecznych lub 
pomocy socjalnej, jeżeli warunek ten nie jest 
tego rodzaju, by zapewnić równość traktowa-
nia w ramach uznawania do celów tego prze-
pisu charakteru socjalnego podmiotów in-
nych niż podmioty prawa publicznego.
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