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Решение на Съда (четвърти състав) от 10 юли 2008 г.
(преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden
— Нидерландия) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/
Staatssecretaris van Financiën

C 223/9

2. Общностното право в актуалното му състояние не съдържа
никакво конкретно задължение, според което държавитечленки трябва да разрешават на данъчно задължените лица
да закръглят данъка върху добавената стойност за всяка
отделна стока към по-ниския размер.

(Дело C-484/06) (1)
(1) ОВ C 20, 27.1.2007 г.

(Преюдициално запитване — Първа и шеста директиви
ДДС — Принцип на данъчен неутралитет и принцип на
пропорционалност — Правила относно закръглянето на
размера на ДДС — Закръгляне надолу за всяка отделна
стока)
(2008/C 223/12)
Език на производството: нидерландски

Решение на Съда (втори състав) от 17 юли 2008 г. — L & D
SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки
и дизайни), Julius Sämann Ltd
(Дело C-488/06 P) (1)

Препращаща юрисдикция
Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

(Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО)
№ 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) и член 73 —
Фигуративна марка „Aire Limpio“ — Фигуративна
марка на Общността и национални и международни
фигуративни марки, изобразяващи ела с различни
наименования — Възражение на притежателя —
Частичен отказ за регистрация — Извеждане на
особения отличителен характер на по-ранната марка
от доказателства, свързани с друга марка)

Ищец: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV
(2008/C 223/13)
Ответник: Staatssecretaris van Financiën
Език на производството: испански
Предмет
Преюдициално запитване — Hoge Raad der Nederlanden —
Тълкуване на член 11, A, параграф 1, буква a), на член 22, параграф 3, буква б), първо изречение и параграф 5 от Директива
77/388/ЕИО: Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май
1977 г. относно хармонизиране на законодателствата на
държавите-членки относно данъците върху оборота — обща
система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна
основа (ОВ L 145, стр. 1) и на член 2, първа и втора алинея от
Първа директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за
хармонизиране на законодателствата на държавите-членки
относно данъка върху оборота (ОВ 1967, 71, стр. 1301) —
Правила относно закръглянето на суми на данъка върху добавената стойност

Страни
Жалбоподател: L & D SA (представител: S. Miralles Miravet,
abogado)
Други страни в производството: Служба за хармонизация във
вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: J. García
Murillo), Julius Sämann Ltd (представител: E. Armijo Chávarri,
abogado)

Предмет
Диспозитив
1. При липса на специална общностна правна уредба,
държавите-членки определят правилата и методите на
закръгляне на размера на данъка върху добавената стойност,
като при това те трябва да зачитат принципите, на
които се основава общата система на този данък и поспециално принципите на данъчен неутралитет и на пропорционалност.

Жалба за отмяна на Решението на Първоинстанционния съд на
Европейските общности (четвърти състав) от 7 септември 2006 г.
по дело L & D/Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки и дизайни), Julius Sämann Ltd (T-168/04), с което
Първоинстанционният съд отхвърля жалбата за частична отмяна
на решението на втори апелативен състав на СХВП от 15 март
2004 г. (преписка R 326/2003-2), относно производство по
възражение между Julius Sämann Ltd и L & D SA

