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(Odesłanie prejudycjalne — Zasada niedyskryminacji — Artykuł 18 TFUE — Obywatelstwo Unii — 
Artykuł 20 TFUE — Swobodny przepływ osób — Artykuł 63 TFUE — Swobodny przepływ kapitału — 
Ruch drogowy — Kierowcy mający miejsce zamieszkania w danym państwie członkowskim — Obowiązek 

wykazania na miejscu, w trakcie kontroli policyjnej, zgodnego z prawem korzystania z pojazdów 
zarejestrowanych w innym państwie)
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Sentencja

Artykuł 63 ust. 1 TFUE stoi na przeszkodzie istnieniu uregulowania krajowego, zgodnie z którym co do zasady po drogach danego 
państwa członkowskiego mogą poruszać się wyłącznie pojazdy posiadające zezwolenie administracyjne i tablice rejestracyjne wydane przez 
to państwo członkowskie, a w przypadku gdy jeden z rezydentów tego państwa zamierza powołać się na odstępstwo od tej zasady 
w oparciu o okoliczność, iż korzysta z pojazdu udostępnionego mu przez właściciela omawianego pojazdu, mającego siedzibę w innym 
państwie członkowskim, rezydent ten musi być w stanie wykazać na miejscu, w trakcie kontroli policyjnej, że spełnia warunki 
zastosowania tego odstępstwa przewidziane w owym uregulowaniu krajowym, pod rygorem natychmiastowego nałożenia grzywny 
w wysokości równej tej stosowanej w przypadku naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu, bez możliwości uzyskania zwolnienia od tej 
grzywny. 

(1) Dz.U. C 96 z 23.3.2015.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 października 2015 r. – Komisja Europejska/Królestwo Belgii

(Sprawa C-589/14) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda świadczenia usług — Swobodny 
przepływ kapitału — Odsetki od wierzytelności niereprezentowanych przez papiery wartościowe — 

Zaliczka na poczet podatku od dochodów kapitałowych — Spółki inwestycyjne pobierające takie odsetki 
z siedzibą w Belgii — Spółki inwestycyjne pobierające takie odsetki z siedzibą w innym państwie 

członkowskim lub w państwie trzecim będącym stroną porozumienia EOG — Odmienne traktowanie — 
Ciężar dowodu — Odsetki od wierzytelności reprezentowanych przez belgijskie papiery wartościowe — 

Opodatkowanie takich odsetek, w przypadku gdy papiery wartościowe są zdeponowane lub zarejestrowane 
w formie zapisu księgowego w instytucji finansowej z siedzibą w innym państwie członkowskim lub 
w państwie trzecim będącym stroną porozumienia EOG — Zwolnienie z podatku, w przypadku gdy 

papiery wartościowe są zdeponowane lub zarejestrowane w formie zapisu księgowego w instytucji 
finansowej z siedzibą w Belgii)
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