
Sentencja

Analiza pierwszego pytania nie wykazała niczego, co mogłoby naru-
szać ważność rozporządzenia Rady (EWG) nr 1785/81 z dnia
30 czerwca 1981 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze
cukru, zmienionego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 305/91 z dnia
4 lutego 1991 r., oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2670/81
z dnia 14 września 1981 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy
wykonawcze dotyczące produkcji cukru przewyższającej kwotę, zmienio-
nego rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3559/91 z dnia 6 grudnia
1991 r.

(1) Dz.U. C 217 z 28.08.2004 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października
2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Włoskiej

(Sprawa C-371/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Swobodny przepływ pracowników — Zatrudnienie w służbie
publicznej — Nieuwzględnienie doświadczeń zawodowych
i stażu pracy zdobytych w innych państwach członkowskich —
Artykuły 10 WE i 39 WE — Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia

(EWG) nr 1612/68)

(2006/C 326/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Rozet, pełnomocnik, A. Aresu, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I. M. Bragu-
glia, pełnomocnik, G. Albenzio, avocat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Arty-
kuły 10 i 39 WE oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobod-
nego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty (Dz.U.
L 257, str. 2) — Osoby świadczące pracę na rzecz włoskiej
służby publicznej — Nieuwzględnienie doświadczeń zawodo-
wych i stażu pracy zdobytych w innym państwie członkowskim

Sentencja

1) Nie uwzględniając doświadczenia zawodowego i stażu pracy zdoby-
tych przy wykonywaniu działalności porównywalnej w ramach
administracji publicznej innego państwa członkowskiego przez
pracownika wspólnotowego zatrudnionego we włoskiej służbie
publicznej, Republika Włoska uchybiła swoim zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy art. 39 WE oraz art. 7 ust. 1 rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października
1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz
Wspólnoty.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 273 z 06.11.2004 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada
2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Królestwu Belgii

(Sprawa C-433/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 49 WE oraz art. 50 WE — Swobodne świadczenie
usług — Działalność w sektorze budownictwa — Zwalczanie
oszustw podatkowych w sektorze budownictwa — Uregulo-
wanie krajowe zobowiązujące do pobrania 15 % kwoty
należnej niezarejestrowanym w Belgii kontrahentom — Uregu-
lowanie krajowe ustanawiające odpowiedzialność solidarną za
zobowiązania podatkowe niezarejestrowanych w Belgii kontra-

hentów)

(2006/C 326/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
D. Triantafyllou, pełnomocnik)

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: E. Dominko-
vits, pełnomocnik, B. van de Walle de Ghelcke, avocat)
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Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 49 WE i art. 50 WE — Uregulowanie krajowe zobo-
wiązujące zleceniodawców i przedsiębiorców, pod karą grzywny,
do pobrania 15 % kwoty należnej ich niezarejestrowanym w
Belgii kontrahentom oraz do wpłaty pobranej kwoty na rzecz
władz belgijskich w celu zagwarantowania zapłaty zobowiązań
podatkowych tych kontrahentów — Odpowiedzialność soli-
darna zleceniodawców i przedsiębiorców za zobowiązania
podatkowe ich niezarejestrowanych w Belgii kontrahentów

Sentencja

1) Zobowiązując zleceniodawców i przedsiębiorców korzystających z
usług niezarejestrowanych w Belgii zagranicznych kontrahentów do
pobrania 15 % kwoty należnej za wykonane roboty oraz ustana-
wiając odpowiedzialność solidarną tychże zleceniodawców i przed-
siębiorców za zobowiązania podatkowe takich kontrahentów Króle-
stwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art.
49 WE oraz 50 WE.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 300 z 04.12.2004.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 listopada 2006 r.
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Gent
(Belgia)] — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres przeciwko

Belgische Staat

(Sprawa C-513/04) (1)

(Podatek dochodowy — Dywidendy — Podatek od dywidendy
z tytułu udziałów w spółkach z siedzibą w innym państwie
członkowskim — Brak możliwości zaliczenia w państwie
miejsca zamieszkania lub siedziby podatku dochodowego

zapłaconego u źródła w innym państwie członkowskim)

(2006/C 326/12)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgia)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Mark Kerckhaert, Bernadette Morres

Strona pozwana: Belgische Staat

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Rechtbank van eerste Aanleg te Gent — Wykładnia art. 56 ust.
1 WE — Ograniczenie wynikające z przepisu prawa krajowego

w dziedzinie podatku dochodowego — Dywidendy krajowe i
zagraniczne — Jednolita stawka opodatkowania — Większy
ciężar podatkowy w przypadku dywidend pochodzących z
udziałów w spółkach mających siedzibę w innym państwie
członkowskim — Podatek u źródła — Brak zaliczenia —

Swobodny przepływ kapitału — Dyskryminacja

Sentencja

Artykuł 73 B ust. 1 traktatu WE (obecnie art. 56 ust. 1 WE) nie
sprzeciwia się ustawodawstwu państwa członkowskiego, które tak jak
belgijskie ustawodawstwo podatkowe, w ramach podatku dochodowego
opodatkowuje tą samą, jednolitą stawką opodatkowania dywidendy z
tytułu akcji posiadanych w spółkach mających siedzibę w tym państwie
oraz dywidendy z tytułu akcji posiadanych w spółkach mających
siedzibę w innym państwie członkowskim, bez możliwości zaliczenia
podatku zapłaconego tytułem podatku u źródła w tym innym państwie
członkowskim.

(1) Dz.U. C 57 z 05.03.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2006
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) —

Pirkko Marjatta

(Sprawa C-520/04) (1)

(Swobodny przepływ osób — Podatek dochodowy — Emery-
tura — Wyższe opodatkowanie emerytów zamieszkałych

w innym państwie członkowskim)

(2006/C 326/13)

Język postępowania: fiński

Sąd krajowy

Korkein hallinto-oikeus

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Pirkko Marjatta Turpeinen.

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Wykładnia art. 12 WE i art. 39 WE oraz dyrektywy
90/365/EWG Rady z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa
pobytu pracowników i osób prowadzących działalność na
własny rachunek, które zakończyły działalność zawodową (Dz.
U. L 180 z 13.7.1990, str. 28) — Przepisy krajowe, mocą
których od dochodów obywateli zamieszkałych za granicą
pobierana jest w formie ryczałtu zaliczka u źródła przychodu –
Opodatkowanie świadczeń emerytalnych wypłacanych emery-
towi zamieszkałemu w innym państwie członkowskim wyżej
niż gdyby mieszkał w danym Państwie Członkowskim
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