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Dispositivo
As disposições do Regulamento (UE) n.o 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à
competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, devem ser interpretadas no sentido de que
uma ação de anulação de um contrato de doação de um imóvel, por incapacidade de contratar do doador, não está abrangida pela
competência exclusiva do tribunal do Estado-Membro onde se situa o imóvel, prevista no artigo 24.o, ponto 1, do mesmo regulamento,
mas pela competência especial prevista no artigo 7.o, ponto 1, alínea a), do referido regulamento.

Uma ação de cancelamento das inscrições no registo predial relativas ao direito de propriedade do donatário está abrangida pela
competência exclusiva prevista no artigo 24.o, ponto 1, do mesmo regulamento.
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JO C 363, de 3.11.2015.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 10 de novembro de 2016 (pedido de decisão
prejudicial do Nejvyšší správní soud — República Checa) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína
Baštová
(Processo C-432/15) (1)
(Reenvio prejudicial — Fiscalidade — Imposto sobre o valor acrescentado — Diretiva 2006/112/CE —
Artigo 2.o, n.o 1, alínea c) — Conceito de «prestação de serviço a título oneroso» — Disponibilização de um
cavalo por um sujeito passivo a um organizador de corridas de cavalos — Avaliação da contrapartida —
Direito de dedução dos custos ligados à preparação dos cavalos do sujeito passivo para as corridas —
Custos gerais ligados ao conjunto da atividade económica — Anexo III, ponto 14 — Taxa reduzida de IVA
aplicável ao direito de utilização de instalações desportivas — Aplicabilidade à exploração de um centro
equestre de cavalos de corrida — Operação constituída por uma prestação única ou por várias prestações
independentes)
(2017/C 014/18)
Língua do processo: checo
Órgão jurisdicional de reenvio
Nejvyšší správní soud
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Dispositivo
1) O artigo 2.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado, deve ser interpretado no sentido de que a disponibilização de um cavalo pelo seu proprietário,
sujeito passivo de imposto sobre o valor acrescentado, ao organizador de uma corrida de cavalos para efeitos de participação do cavalo
nessa corrida não constitui uma prestação de serviços efetuada a título oneroso, no caso de não dar origem ao pagamento de um
prémio de participação ou outra remuneração direta e em que apenas os proprietários dos cavalos que se classifiquem na corrida
recebem um prémio, mesmo se determinado previamente. Em contrapartida, a disponibilização de um cavalo constitui uma prestação
de serviços a título oneroso no caso de dar origem ao pagamento, pelo organizador, de uma remuneração independente da classificação
do cavalo na corrida.
2) A Diretiva 2006/112 deve ser interpretada no sentido no sentido de que existe o direito de deduzir a integralidade do imposto sobre
o valor acrescentado pago a montante no âmbito das operações relativas à preparação e à participação em corridas dos cavalos que
pertencem ao sujeito passivo, que cria e treina os seus próprios cavalos de corrida assim como cavalos de terceiros, pelo facto de os
custos relativos a essas operações fazerem parte dos custos gerais ligados à sua atividade económica, desde que as despesas efetuadas
para cada uma das operações em causa tenham uma ligação direta e imediata com o conjunto dessa atividade. Poderá ser esse o caso
se os custos gerados disserem respeito a cavalos de corrida efetivamente destinados a venda ou se a participação dos cavalos nas
corridas for, de um ponto de vista objetivo, uma forma de promover a atividade económica, o que cabe ao tribunal de reenvio verificar.
Se o direito a dedução existir, o prémio eventualmente ganho pelo sujeito passivo pela classificação de um dos seus cavalos numa
corrida não deve ser incluído na base de tributação do imposto sobre o valor acrescentado.
3) O artigo 98.o da Diretiva 2006/112, lido em conjugação com o ponto 14 do anexo III da mesma diretiva, deve ser interpretado no
sentido de que uma prestação de serviços complexa única, composta por vários elementos, que consistem, designadamente, no treino
dos cavalos, na utilização de instalações desportivas e na estabulação dos cavalos, na sua alimentação e nos outros cuidados prestados
aos cavalos, não pode ser sujeita à taxa reduzida de imposto sobre o valor acrescentado quando a utilização das instalações desportivas
no sentido do ponto 14 do anexo III desta diretiva e o treino dos cavalos constituam dois elementos equivalentes dessa prestação
complexa ou quando o treino dos cavalos constitua o elemento principal da referida prestação, o que cabe ao tribunal de reenvio
apreciar.
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JO C 371, de 9.11.2015.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 10 de novembro de 2016 (pedido de decisão
prejudicial do Hoge Raad der Nederlanden — Países Baixos) — J.J. de Lange/Staatssecretaris van
Financiën
(Processo C-548/15) (1)
«Reenvio prejudicial — Política social — Princípios da igualdade de tratamento e da não discriminação em
razão da idade — Diretiva 2000/78/CE — Igualdade de tratamento no emprego e na atividade
profissional — Artigos 2.o, 3.o e 6.o — Âmbito de aplicação — Diferença de tratamento com base na
idade — Legislação nacional que limita a dedução das despesas de formação efetuadas após determinada
idade — Acesso à formação profissional»
(2017/C 014/19)
Língua do processo: neerlandês
Órgão jurisdicional de reenvio
Hoge Raad der Nederlanden
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Recorrente: J.J. de Lange
Recorrida: Staatssecretaris van Financiën

