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Den forelæggende ret
Finanzgericht München

Parter i hovedsagen
Sagsøger: BMW Bayerische Motorenwerke AG
Sagsøgt: Hauptzollamt München

Præjudicielt spørgsmål
Skal den indførte vares transaktionsværdi i henhold til artikel 71, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (1) om EU-toldkodeksen suppleres med omkostningerne til udvikling af en software, som er udviklet
i Den Europæiske Union, af køberen er stillet til rådighed for sælgeren uden beregning og er installeret på den indførte styreenhed, hvis
de ikke er indbefattet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for den indførte vare?

(1) EUT 2013, L 269, s. 1.

Sag C-516/19:

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 9. juli 2019 —
NMI Technologietransfer GmbH mod EuroNorm GmbH
(Sag C-516/19)
(2019/C 328/24)
Processprog: tysk

Den forelæggende ret
Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen
Sagsøger: NMI Technologietransfer GmbH
Sagsøgt: EuroNorm GmbH
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Præjudicielle spørgsmål
1)

Kan et selskab med begrænset ansvar, som udøver økonomisk virksomhed, i henhold til artikel 3, stk. 4, i bilag I (1) anses for
ikke at være en lille og mellemstor virksomhed (herefter »SMV«) alene af den grund, at 90 % af dets kapital ejes af en fond, i hvis
bestyrelse på 17 medlemmer uden ledelsesbeføjelser der sidder to repræsentanter for ministerier, overborgmesteren i en by,
rektoren for et universitet, tre professorer ved dette universitet, præsidenten for en anden højere læreanstalt og direktøren for et
industri- og handelskammer?

2)

Er statslige universiteter og højere læreanstalter samt tyske industri- og handelskamre offentlige organer som omhandlet i artikel 3, stk. 4, i bilag I til forordning nr. 651/2014?

3)

Er personer, som arbejder vederlagsfrit i fondens bestyrelse, offentlige organer som omhandlet i artikel 3, stk. 4, i bilag I til forordning nr. 651/2014, alene fordi arbejdet i en offentlig myndighed er deres hovedbeskæftigelse?

4)

Forudsætter offentlige organers kontrol som omhandlet i artikel 3, stk. 4, i bilag I til forordning nr. 651/2014, at de offentlige
organers instanser på grundlag af et retsforhold kan anvise de bestyrelsesmedlemmer, som arbejder vederlagsfrit, en bestemt
stemmeadfærd?

5)

Forudsætter offentlige organers indirekte kontrol af stemmerettighederne, at det er konstateret, at de offentlige organer påvirker bestyrelsesmedlemmerne, således at disse udøver deres stemmeret på den måde, som de offentlige organer har bestemt?

6)

Øver offentlige myndigheder indirekte kontrol allerede fordi der er mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer, som arbejder
vederlagsfrit, i forbindelse med deres aktiviteter i bestyrelsen tager hensyn til interesserne hos den offentlige organisation, som
de repræsenterer?

7)

Forudsætter begrebet »kontrolleres […] i fællesskab« som omhandlet i artikel 3, stk. 4, i bilag I til forordning nr. 651/2014, at
der kan konstateres en fælles beslutningstagen hos de offentlige organer med hensyn til stemmerettighederne?

8)

Afhænger begrebet »kontrolleres« som omhandlet i artikel 3, stk. 4, i bilag I til forordning nr. 651/2014 af fondens faktiske
anvendelse af vedtægterne eller af en mulig forståelse af vedtægternes ordlyd?

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17.6.2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT 2014, L 187, s. 1).

Sag C-520/19:

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Ostravě (Den Tjekkiske Republik) den 9. juli
2019 — ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o. mod Odvolací finanční ředitelství
(Sag C-520/19)
(2019/C 328/25)
Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret
Krajský soud v Ostravě

Parter i hovedsagen
Sagsøger: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

