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Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)
10.7.2008 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat)
esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Fiscale eenheid
Koninklijke Ahold NV v. Staatssecretaris van Financiën
(Asia C-484/06) (1)

C 223/9

2) Yhteisön oikeus ei sen nykytilassa sisällä mitään erityistä velvoitetta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on sallittava se, että verovelvolliset pyöristävät arvonlisäveron määrän tuotekohtaisesti alaspäin.

(1) EUVL C 20, 27.1.2007.

(Ennakkoratkaisupyyntö — Ensimmäinen ja kuudes arvonlisäverodirektiivi — Verotuksen neutraalisuuden periaate ja
suhteellisuusperiaate — Arvonlisäveron määrän pyöristämistä
koskevat säännöt — Tuotekohtainen pyöristäminen alaspäin)
(2008/C 223/12)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
17.7.2008 — L & D SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Julius Sämann Ltd

Oikeudenkäyntikieli: hollanti
(Asia C-488/06 P) (1)

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

(Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY)
N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 73 artikla —
Kuviomerkki Aire Limpio — Yhteisön kuviomerkit, kansalliset
kuviomerkit ja kansainväliset kuviomerkit, jotka esittävät
kuusta ja joissa on eri nimityksiä — Tavaramerkin haltijan
väite — Rekisteröinnin epääminen osittain — Aikaisemman
tavaramerkin erityisen erottamiskyvyn johtaminen toista
tavaramerkkiä koskevasta näytöstä)

(2008/C 223/13)

Kantaja: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV
Vastaaja: Staatssecretaris van Financiën

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Oikeudenkäynnin kohde
Ennakkoratkaisupyyntö — Hoge Raad der Nederlanden —
Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen
määräytymisperuste 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston
direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 11 artiklan A kohdan
1 alakohdan a alakohdan ja 22 artiklan 3 kohdan b alakohdan
ensimmäisen virkkeen ja 5 kohdan sekä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 11.4.1967
annetun neuvoston ensimmäisen direktiivin 67/227/ETY
(EYVL 71, s. 1301) 2 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan
tulkinta — Arvonlisäveron määrien pyöristämistä koskevat
säännöt

Asianosaiset

Valittaja: L & D SA (edustaja: abogado S. Miralles Miravet)

Valittajan vastapuolet: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (asiamies: J. García Murillo) ja Julius
Sämann Ltd (edustaja: abogado E. Armijo Chávarri)

Oikeudenkäynnin kohde
Tuomiolauselma
1) Yhteisön erityislainsäädännön puuttuessa jäsenvaltioiden on määritettävä arvonlisäveron määrän pyöristämistä koskevat säännöt ja
menettelytavat, kuitenkin siten, että niiden on tällöin noudatettava
niitä periaatteita, joihin yhteinen arvonlisäverojärjestelmä perustuu,
kuten verotuksen neutraalisuuden periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta.

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto)
asiassa T-168/04, L & D, S.A. v. SMHV, Julius Sämann Ltd,
7.9.2006 antamasta tuomiosta, jossa ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin hylkäsi kanteen, jossa vaadittiin SMHV:n toisen
valituslautakunnan 15.3.2004 tekemän sen päätöksen (asia
R 326/2003-2) osittaista kumoamista, joka koski Julius Sämann
Ltd:n ja L & D, SA:n välistä väitemenettelyä

