
2) Zasada neutralności podatkowej nie może stać na przeszkodzie 
temu, by przedsiębiorstwo budowlane, które rozlicza się z podatku 
VAT z tytułu robót budowlanych wykonywanych na własny 
rachunek (dostaw na swoją rzecz) nie mogło odliczać w całości 
podatku VAT dotyczącego kosztów ogólnych poniesionych w celu 
wykonania tych robót, jeżeli obrót wynikający ze sprzedaży w ten 
sposób wybudowanych budynków jest zwolniony z podatku VAT. 

( 1 ) Dz.U. C 171 z 5.7.2008. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 29 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Irlandii 

(Sprawa C-188/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 75/442/EWG — Odpady — Ścieki domowe 
usuwane na terenach wiejskich poprzez szamba — Odpady 

nieobjęte inną legislacją — Brak transpozycji) 

(2009/C 312/09) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
S. Pardo Quintillán i D. Lawunmi, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciel: D. O’Hagan, pełno
mocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 4 i 7–14 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 
lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 194, s. 39), zmie
nionej dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. 
(Dz.U. L 78, s. 32), w odniesieniu do ścieków domowych 
usuwanych na terenach wiejskich poprzez szamba — Odpady 
nieobjęte inną legislacją 

Sentencja 

1) Nie przyjmując — z wyjątkiem dotyczącym hrabstwa Cavan — 
wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj
nych niezbędnych do zastosowania się do art. 4 i 8 dyrektywy 
Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, 
zmienionej dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 
1991 r., w odniesieniu do ścieków domowych, usuwanych na 
terenach wiejskich poprzez szamba przepływowe lub inne indywi
dualne systemy oczyszczania, Irlandia uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Irlandia zostaje obciążona trzema czwartymi kosztów poniesionych 
przez Komisję Wspólnot Europejskich i pokrywa własne koszty. 

3) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa jedną czwartą własnych 
kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Finlandii 

(Sprawa C-246/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
szósta dyrektywa VAT — Artykuł 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 
1 i 2 — Pojęcie „działalność gospodarcza” — Państwowe 
biura pomocy prawnej — Usługi pomocy prawnej świadczone 
w ramach postępowania sądowego w zamian za wynagro
dzenie częściowo płacone przez beneficjenta — Pojęcie „bezpo 
średniego związku” pomiędzy świadczoną usługą a otrzy

manym ekwiwalentem świadczenia) 

(2009/C 312/10) 

Język postępowania: fiński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
P. Aalto I D. Triantafyllou, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Finlandii (przedstawiciel: A. Guima
raes-Purokoski, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1, 2 i 5 szóstej dyrektywy Rady 
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 
L 145, s. 1) — Ustawodawstwo krajowe ustanawiające 
odmienne traktowanie w zakresie podatku VAT od pomocy 
prawnej w zależności od tego, czy jest ona świadczona przez 
prawników działających na własny rachunek lub prawników 
zatrudnionych w państwowych biurach pomocy prawnej — 
Zakłócenie konkurencji 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.8.2008.
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