
2) Prawo wspólnotowe należy interpretować w ten sposób, że stoi ono
na przeszkodzie stosowania przepisu krajowego, który służąc
uzasadnionym celom w postaci równego traktowania oferentów i
przejrzystości w ramach procedur udzielania zamówień publicznych,
wprowadza jednocześnie niewzruszalne domniemanie braku możli-
wości łączenia statusu lub funkcji właściciela, wspólnika, głównego
akcjonariusza lub członka kadry zarządzającej przedsiębiorstwa
prowadzącego działalność w sektorze środków masowego przekazu
ze statusem lub funkcją właściciela, wspólnika, głównego akcjona-
riusza lub członka kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, któremu
państwo lub osoba prawna sektora publicznego w szerokim
znaczeniu powierzyły wykonanie zamówienia publicznego na roboty
budowlane, dostawy lub usługi.

(1) Dz.U. C 140 z 23.6.2007.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour d'appel de Liège — Belgia) — État

belge — SPF Finances przeciwko Truck Center SA

(Sprawa C-282/07) (1)

(Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 52 traktatu WE
(obecnie, po zmianie, art. 43 WE) i art. 58 traktatu WE
(obecnie art. 48 WE) — Swobodny przepływ kapitału —

Artykuł 73b i art. 73d traktatu WE (obecnie, odpowiednio,
art. 56 WE i art. 58 WE) — Opodatkowanie osób prawnych
— Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych — Opodatkowanie
u źródła — Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych
— Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od
odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami —

Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych
od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami —
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Ograni-

czenie — Brak)

(2009/C 44/19)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour d'appel de Liège

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: État belge — SPF Finances

Strona pozwana: Truck Center SA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
d'appel de Liège — Wykładnia art. 56 WE i 58 WE —
Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie osób praw-
nych — Zaliczka na podatek pobierana przez organy podatkowe
państwa członkowskiego od dochodów kapitałowych przyzna-
nych przez spółkę z siedzibą w tym państwie na rzecz spółki z

siedzibą w innym państwie członkowskim — Brak poboru
zaliczki, jeśli dochody zostają przyznane spółce z siedzibą w
tym samym państwie członkowskim — Nieuzasadniona różnica
w traktowaniu lub różna sytuacja uzasadniająca zróżnicowane
traktowanie? — Wpływ na tę kwestię umowy dwustronnej o
unikaniu podwójnego opodatkowania

Sentencja

Artykuł 52 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 43 WE), art. 58
traktatu WE (obecnie art. 48 WE), art. 73b traktatu WE i art. 73d
traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. 56 WE i art. 58 WE) należy
interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom
podatkowym państwa członkowskiego takim jak będące przedmiotem
sporu przed sądem krajowym, które przewidują pobór u źródła podatku
od odsetek wypłaconych przez spółkę będącą rezydentem tego państwa
spółce będącej rezydentem innego państwa członkowskiego, podczas gdy
zwalniają z tego podatku odsetki wypłacone spółce będącej rezydentem
pierwszego państwa członkowskiego, której dochody są opodatkowane
w tym ostatnim państwie członkowskim podatkiem dochodowym od
osób prawnych.

(1) Dz.U. C 199 z 25.8.2007.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-283/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 75/442/EWG — Artykuł pierwszy — Pojęcie
„odpadu” — Złom przeznaczony do wykorzystania w działal-
ności stalowniczej — Paliwa uzyskane z odpadów wysokiej

jakości — Niewłaściwa transpozycja)

(2009/C 44/20)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
C. Zadra i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I. Braguglia,
pełnomocnik i G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442 z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 194, s. 39), zmienionej
dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. (Dz.
U. L 78, s. 32) — Paliwa uzyskane z odpadów (RDF) i złom
przeznaczony do wykorzystania w działalności stalowniczej i
metalurgicznej — Wyłącznie z zakresu zastosowania ustawy
krajowej dokonującej transpozycji
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