EL

22.1.2018

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/9

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2017 [αίτηση της Commissione
tributaria provinciale di Siracusa (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Enzo Di Maura
κατά Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa
(Υπόθεση C-246/16) (1)
[Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Βάση επιβολής του φόρου —
Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Άρθρο 11, Γ, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο — Περιορισμός του
δικαιώματος μειώσεως της βάσεως επιβολής του φόρου σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος
από τον αντισυμβαλλόμενο — Περιθώριο εκτιμήσεως που διαθέτουν τα κράτη μέλη κατά τη
μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη — Αναλογικός χαρακτήρας της περιόδου
προχρηματοδοτήσεως από την επιχείρηση]
(2018/C 022/10)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Αιτούν δικαστήριο
Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Enzo Di Maura
κατά
Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa

Διατακτικό
Το άρθρο 11, Γ, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί
εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου
προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι κράτος μέλος δεν δύναται να εξαρτά τη μείωση της
βάσεως επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας από το ότι απέβη άκαρπη συλλογική διαδικασία εάν η διαδικασία αυτή
ενδέχεται να έχει χρονική διάρκεια υπερβαίνουσα τα δέκα έτη.
(1)

ΕΕ C 260 της 18.7.2016.

Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 16ης Νοεμβρίου 2017 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik
GmbH κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Υπόθεση C-250/16 P) (1)
[Αίτηση αναιρέσεως — Ρήτρα διαιτησίας — Έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2002-2006) — Απόδοση μέρους των καταβληθέντων στην
αναιρεσείουσα ποσών — Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις]
(2018/C 022/11)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Διάδικοι
Αναιρεσείουσα: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (εκπρόσωπος: M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)
Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: T. Maxian Rusche και F. Moro)

Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

