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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 kwietnia 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-20/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dopuszczalność skargi — Swobodny przepływ kapitału — 
Artykuł 56 WE — Artykuł 40 porozumienia EOG — 
Skarbowe papiery dłużne — Preferencyjne traktowanie podat
kowe — Względy uzasadniające — Zwalczanie oszustw 

podatkowych — Zwalczanie unikania opodatkowania) 

(2011/C 160/03) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal 
oraz A. Caeiros, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes, C. Guerra Santos oraz J. Menezes Leitão, pełnomoc
nicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 56 WE i art. 40 EOG — Skarbowe papiery dłużne — 
Preferencyjne traktowanie podatkowe papierów dłużnych 
wyemitowanych przez państwo portugalskie 

Sentencja 

1) Wprowadzając w ramach wyjątkowego reżimu dotyczącego zalega
lizowania sytuacji podatkowej składników majątkowych, które nie 
znajdowały się na terytorium portugalskim w dniu 31 grudnia 
2004 r. („regime excepcional de regularização tributária de 
elementos patrimoniais que não se encontrem no território portu
guês em 31 de Dezembro de 2004”), ustanowionego ustawą nr 
39 A/2005 z dnia 29 lipca 2005 r., preferencyjne traktowanie 
podatkowe skarbowych papierów dłużnych wyemitowanych 
wyłącznie przez państwo portugalskie, Republika Portugalska 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 WE 
i art. 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z 
dnia 2 maja 1992 r. 

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 kwietnia 2011 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Rechtbank van koophandel Brussel — 
Belgia) — Francesco Guarnieri & Cie przeciwko 

Vandevelde Eddy VOF 

(Sprawa C-291/09) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ towarów — Artykuł 34 TFUE — Cautio 
iudicatum solvi — Spółka prawa monakijskiego — Artykuł 

18 akapit pierwszy TFUE) 

(2011/C 160/04) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Rechtbank van koophandel Brussel 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Francesco Guarnieri & Cie 

Strona pozwana: Vandevelde Eddy VOF 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rechtbank van koophandel te Brussel — Wykładnia art. 28 
WE, 29 WE i 30 WE — Cautio judicatum solvi –Ustalenie, 
czy miało miejsce naruszenie przepisów wspólnotowych z 
zakresu swobodnego przepływu towarów 

Sentencja 

Artykuł 34 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na 
przeszkodzie temu, by przepisy państwa członkowskiego przewidywały 
wymóg złożenia kaucji aktorycznej przez powoda o monakijskiej przy
należności państwowej, który do jednego z sądów cywilnych wspom
nianego państwa wniósł przeciwko podmiotowi pochodzącemu z tego 
ostatniego państwa powództwo o zapłatę faktur wystawionych z tytułu 
dostawy towarów traktowanych na równi z towarami wspólnotowymi, 
podczas gdy tego rodzaju wymóg nie ciąży na podmiotach pochodzą
cych z omawianego państwa członkowskiego. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009.
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