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nebráni uplatneniu vnútroštátneho ustanovenia, ktoré stanovuje ukon
čenie daňových sporov prebiehajúcich pred súdom rozhodujúcim v
poslednom stupni zaplatením sumy vo výške 5 % hodnoty sporu,
pokiaľ boli tieto konania začaté na základe žalôb podaných na
prvom stupni viac než desať rokov pred nadobudnutím účinnosti
tohto ustanovenia a daňový orgán nemal na prvých dvoch stupňoch
konania úspech.

26.5.2012

bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá napriek tomu, že nie
sú splnené znaky prenajímania nehnuteľného majetku v zmysle
tohto článku 13 B písm. b), považuje za poskytovanie služieb
oslobodené od DPH na základe tohto posledného uvedeného usta
novenia užívanie časti budovy, ktorú táto zdaniteľná osoba zhoto
vila alebo ktorej držiteľom je na základe vecného práva k nehnu
teľnosti, na osobnú spotrebu zamestnanca zdaniteľnej osoby, ktorá
je právnickou osobou, ak je daň na vstupe za tento majetok
odpočítateľná.

(1) Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010.

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. marca 2012
(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Cour d’appel de Mons — Belgicko) — Belgické
kráľovstvo/BLM SA

2. Vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či sa v situácii, aká je
dotknutá vo veci samej, možno domnievať, že ide o prenajímanie
nehnuteľného majetku v zmysle tohto článku 13 B písm. b) šiestej
smernice.

(1) Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.

(Vec C-436/10) (1)
(Šiesta smernica o DPH — Článok 6 ods. 2 prvý pododsek
písm. a) a článok 13 B písm. b) — Právo na odpočítanie —
Investičný majetok patriaci zdaniteľnej osobe, ktorá je
právnickou osobou, ktorý sa poskytoval zamestnancom tejto
právnickej osoby na ich osobnú spotrebu)
(2012/C 151/10)

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. marca
2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Commissione tributaria centrale, sezione di
Bologna — Taliansko) — Ufficio IVA di Piacenza/
Belvedere Costruzioni Srl

Jazyk konania: francúzština

(Vec C-500/10) (1)

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania

(Dane — DPH — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Šiesta smernica
— Článok 2 a článok 22 — Automatické ukončenie konaní
prebiehajúcich pred daňovým súdom tretieho stupňa)

Cour d’appel de Mons

(2012/C 151/11)
Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľ: Belgické kráľovstvo — SPF Finances

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania

Odporkyňa: BLM SA

Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna

Predmet veci

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Cour d’appel de
Mons — Výklad článku 6 ods. 2 prvého pododseku písm. a) a
článku 13 B písm. b) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17.
mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov
týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej
hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1;
Mim. vyd. 09/01, s. 23) — Nehnuteľný majetok daný k dispo
zícii riaditeľovi právnickej osoby a jeho rodine, z ktorého
vyplýva právo na odpočítanie dane zaplatenej na vstupe —
Výnimka z práva na odpočítanie

Žalobkyňa: Ufficio IVA di Piacenza

Výrok rozsudku
1. Článok 6 ods. 2 prvý pododsek písm. a) a článok 13 B písm. b)
šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosú
ladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z
obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný
základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou 95/7/ES
Rady z 10. apríla 1995, sa majú vykladať v tom zmysle, že

Žalovaná: Belvedere Costruzioni Srl

Predmet veci
Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Commissione
Tributaria Centrale di Bologna — Daň z pridanej hodnoty —
Články 2 a 22 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája
1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týka
júcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej
hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1;
Mim. vyd. 09/001, s. 23) — Povinnosť členských štátov zaručiť
účinný výber DPH — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca
za určitých podmienok ukončenie daňového súdneho konania
na treťom stupni bez rozhodnutia vo veci samej, čím sa
rozsudok prijatý na druhom stupni stáva právoplatným —
Údajný účinok vzdania sa výberu harmonizovaných daní
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Výrok rozsudku

Výrok rozsudku

Článok 4 ods. 3 ZEÚ a články 2 a 22 šiestej smernice Rady
77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z
pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia treba vykladať v tom
zmysle, že v oblasti DPH nebránia uplatneniu takého mimoriadneho
vnútroštátneho ustanovenia, akým je ustanovenie vo veci samej, ktoré
stanovuje automatické ukončenie súdnych konaní prebiehajúcich pred
daňovým súdom tretieho stupňa, ak sú tieto konania začaté na základe
žalôb podaných na prvom stupni viac než desať rokov, a v praxi viac
než štrnásť rokov, pred nadobudnutím účinnosti tohto ustanovenia a
ak daňový orgán nemal na prvých dvoch stupňoch konania úspech,
pričom v dôsledku uvedeného automatického ukončenia bude založená
prekážka právoplatne rozhodnutej veci na druhom stupni a definitívne
zanikne pohľadávka uplatnená daňovým orgánom.

Článok 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra
1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má
vykladať v tom zmysle, že premlčacia doba, ktorú stanovuje na vymá
hanie hlavnej pohľadávky, ktorá zodpovedá vráteniu výhody, ktorá bola
neoprávnene získaná z rozpočtu Únie, sa neuplatní na vymáhanie
úrokov vzniknutých z tejto pohľadávky, pokiaľ tieto úroky nie sú
dlžné na základe práva Únie, ale len na základe povinnosti vyplýva
júcej z vnútroštátneho práva.

(1) Ú. v. EÚ C 346, 18.12.2010.

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. marca
2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) —
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer &
Langen KG
(Vec C-564/10) (1)
[Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Ochrana finančných
záujmov Európskej únie — Články 3 a 4 — Správne opat
renia — Vymáhanie neoprávnene získaných výhod —
Kompenzačné úroky a úroky z omeškania dlžné podľa vnútro
štátneho práva — Uplatnenie pravidiel o premlčaní stanove
ných v nariadení č. 2988/95 na vymáhanie týchto úrokov z
omeškania — Dies a quo premlčacej doby — Pojem
„pozastavenie“ — Pojem „prerušenie“]
(2012/C 151/12)
Jazyk konania: nemčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Bundesverwaltungsgericht
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobca: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(1) Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. marca
2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovensko) —
SAG ELV Slovensko, a. s., FELA Management AG, ASCOM
(Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a. s., TESLA
STROPKOV, akciová spoločnosť, Autostrade per l’Italia
SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre
verejné obstarávanie
(Vec C-599/10) (1)
(Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Výberové
konania — Užšia súťaž — Posúdenie ponuky — Žiadosti
verejného obstarávateľa o objasnenie ponuky — Podmienky)
(2012/C 151/13)
Jazyk konania: slovenčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobcovia: SAG ELV Slovensko, a. s., FELA Management AG,
ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a. s., TESLA
STROPKOV, akciová spoločnosť, Autostrade per l’Italia SpA,
EFKON AG, Stalexport Autostrady SA
Žalovaný: Úrad pre verejné obstarávanie

Žalovaná: Pfeifer & Langen KG

Za účasti: Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Predmet veci

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesverwal
tungsgericht — Výklad článku 3 nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných
záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, s. 1;
Mim. vyd. 01/001, s. 340) — Vrátenie protiprávne vyplatenej
pomoci — Uplatniteľnosť článku 3 nariadenia Rady (ES, Eura
tom) č. 2988/95 na premlčanie nárokov na úroky, ktoré sú
podľa vnútroštátneho práva splatné, ako aj na vrátenie neopráv
nene získanej sumy

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Najvyšší súd
Slovenskej republiky — Výklad smernice Európskeho parla
mentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii
postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných
zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby
(Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132), a najmä
jej článkov 2, 51, ako aj 55 — Prípadná povinnosť verejného
obstarávateľa požiadať v prípade potreby o objasnenie ponuky
— Rozsah tejto povinnosti

