
Wyrok z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C 360/11 
(KE vs. Hiszpania), czyli prawo do stosowania stawek obniżonych 

dla produktów medycznych należy interpretować ściśle - VAT
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Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył 
skargi Komisji Europejskiej w przedmiocie 
stosowania przez Królestwo Hiszpanii stawek 
obniżonych do niektórych wyrobów. Po prze-
prowadzeniu postępowania w sprawie, 
w ocenie Trybunału Hiszpania niezasadnie 
stosowała stawkę obniżoną:
� do substancji medycznych, które mogą być 
zwykle i odpowiednio do ich właściwości 
używane do wytwarzania produktów lecz-
niczych – ponieważ Dyrektywa 112 zezwala 
na stosowanie stawki obniżonej tylko do wy-
robów gotowych do użytku;
� do wyrobów medycznych, sprzętu, wyposa-
żenia i urządzeń, które obiektywnie mogą je-
dynie służyć zapobieganiu, diagnozie, lecze-
niu lub łagodzeniu chorób lub dolegliwości 
u ludzi lub zwierząt, lecz które nie są zazwy-
czaj używane do łagodzenia skutków lub le-
czenia niepełnosprawności, wyłącznie do 
użytku osobistego przez osoby niepełnospra-
wne – ponieważ Dyrektywa 112 wiąże zwol-
nienie tylko z bezpośrednim związkiem 
sprzętu z niepełnosprawnością;
� do urządzeń i akcesoriów, które zasadniczo 
lub głównie mogą być używane do łagodze-
nia fizycznych ułomności zwierząt – ponie-
waż Dyrektywa 112 zezwala na obniżenie 
stawki wyłączne w stosunku do sprzętu dla 

ludzi;
� i wreszcie do urządzeń i akcesoriów, które 
zasadniczo lub głównie są używane do łago-
dzenia skutków niepełnosprawności ludzi, 
lecz które nie są przeznaczone wyłącznie do 
użytku osobistego przez osoby niepełnospra-
wne – ponieważ Dyrektywa 112 wiąże zwol-
nienie tylko z bezpośrednim związkiem 
sprzętu z niepełnosprawnością.

Tym samym, w ocenie Trybunału, Królestwo 
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym 
na nim na mocy art. 98 dyrektywy 2006/112/ 
WE w związku z załącznikiem III do tej dyre-
ktywy.
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Zamów Audyt Podatkowy w ISP:
- Bezpieczeństwo rozliczeń finansowych
- Legalne usunięcie sankcji karno skarbowych
- Diagnoza prawidłowości rozliczeń
- Korekty deklaracji
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