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Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne
10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) –
Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV v. Staatssecretaris
van Financiën
(Věc C-484/06) (1)

C 223/9

2) Právo Společenství v současné době neobsahuje žádnou zvláštní
povinnost, na základě které by členské státy byly povinny povolit
osobám povinným k dani zaokrouhlování částky daně z přidané
hodnoty u každého kusu zboží směrem dolů.

(1) Úř. věst. C 20, 27.1.2007.

(Řízení o předběžné otázce — První a šestá směrnice o DPH
— Zásady daňové neutrality a proporcionality — Pravidla
týkající se zaokrouhlování částek DPH — Zaokrouhlování
u každého kusu zboží směrem dolů)
(2008/C 223/12)
Jednací jazyk: nizozemština

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne
17. července 2008 – L & D SA v. Úřad pro harmonizaci na
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Julius Sämann
Ltd
(Věc C-488/06 P) (1)

Předkládající soud
Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

(Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b)
a článek 73 — Obrazová ochranná známka „Aire Limpio“ —
Obrazová ochranná známka Společenství a vnitrostátní
a mezinárodní obrazové ochranné známky znázorňující jedli
s různými názvy — Námitky majitele — Částečné zamítnutí
zápisu — Vyvození zvláštní rozlišovací způsobilosti starší
ochranné známky z důkazů týkajících se jiné ochranné
známky)

Žalobce: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

(2008/C 223/13)

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën
Jednací jazyk: španělština

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Hoge Raad der
Nederlanden – Výklad čl. 11 části A odst. 1 písm. a), čl. 22
odst. 3 písm. b) první věty a odst. 5 směrnice 77/388/EHS:
Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci
právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu –
Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně
(Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23) a čl. 2 prvního
a druhého pododstavec první směrnice Rady 67/227/EHS ze
dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst. 1967, 71,
s. 1301; Zvl. vyd. 09/01, s. 3) – Pravidla týkající se zaokrouhlování částek daně z přidané hodnoty

Účastníci řízení
Žalobkyně: L & D SA (zástupce: S. Miralles Miravet, abogado)
Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (zástupce: J. García Murillo, zmocněnec), Julius Sämann Ltd (zástupce: E. Armijo Chávarri,
abogado)

Předmět věci
Výrok
1) Při neexistenci zvláštní právní úpravy Společenství přísluší členským
státům, aby stanovily pravidla a metody zaokrouhlování částek daně
z přidané hodnoty, přičemž jsou tyto státy povinny při tomto stanovení dodržovat zásady, na kterých spočívá společný systém této
daně, zejména zásady daňové neutrality a proporcionality.

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu
prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 7. září 2006, L & D v.
Komise (T-168/04), kterým Soud zamítl návrh na částečné
zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne
15. března 2004 (věc R 326/2003-2), týkajícího se námitkového řízení mezi Julius Sämann Ltd a L & D SA

