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2) Artikel 138, lid 1, van richtlijn 2006/112, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/88, moet aldus worden uitgelegd dat het
rechtstreekse werking heeft, zodat belastingplichtigen zich voor de nationale rechter jegens de staat op deze bepaling kunnen beroepen
teneinde vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor een intracommunautaire levering te verkrijgen.
(1)

PB C 344 van 23.11.2013.

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 9 oktober 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol — Spanje) — Ministerio de
Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol
(Zaak C-522/13) (1)
(Verzoek om een prejudiciële beslissing — Mededinging — Staatssteun — Artikel 107, lid 1, VWEU —
Begrip „staatssteun” — Onroerendezaakbelasting — Belastingvrijstelling)
(2014/C 439/16)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Ministerio de Defensa, Navantia SA
Verwerende partij: Concello de Ferrol
Dictum
Artikel 107, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat sprake kan zijn van door die bepaling verboden staatssteun wanneer een aan
de staat toebehorend terrein dat ter beschikking is gesteld van een onderneming die volledig in handen is van de staat en die op dat terrein
goederen vervaardigt en diensten levert die tussen de lidstaten kunnen worden verhandeld op markten die openstaan voor concurrentie,
wordt vrijgesteld van onroerendezaakbelasting. Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om na te gaan of die vrijstelling, gelet op alle
relevante gegevens van het bij hem aanhangige geding en de in dit verband door het Hof van Justitie van de Europese Unie verstrekte
uitleggingsgegevens, moet worden aangemerkt als staatssteun in de zin van die bepaling.
(1)

PB C 367 van 14.12.2013.
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