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A Bíróság (negyedik tanács) 2008. július 10-i ítélete (A
Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fiscale eenheid Koninklijke Ahold
NV kontra Staatssecretaris van Financiën
(C-484/06. sz. ügy) (1)

C 223/9

2) A közösségi jog a jelenlegi állapotában nem ró a tagállamokra
olyan konkrét kötelezettséget, amely alapján engedélyezniük kell az
adóalanyok számára a hozzáadottérték-adó összegének termékenkénti lefelé kerekítését.

(1) HL C 20., 2007.1.27.

(Előzetes döntéshozatalra utalás – Első és hatodik
HÉA-irányelv – Az adósemlegesség és az arányosság elve – A
HÉA-összegek kerekítésére vonatkozó szabályok – Termékenkénti lefelé kerekítés)
(2008/C 223/12)
Az eljárás nyelve: holland

A Bíróság (második tanács) 2008. július 17-i ítélete – L & D
SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM), Julius Sämann Ltd.
(C-488/06. P. sz. ügy) (1)

A kérdést előterjesztő bíróság
Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia

Az alapeljárás felei

(Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – A
8. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 73. cikk – Az „Aire
Limpio” ábrás védjegy – Különböző megnevezések mellett egy
fenyőt ábrázoló közösségi, nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek – A védjegyjogosult felszólalása – A lajstromozás részbeni megtagadása – Valamely másik védjegyre vonatkozó bizonyítékokból a korábbi védjegy különös megkülönböztető képességére való következtetés)

Felperes: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV
(2008/C 223/13)
Alperes: Staatssecretaris van Financiën
Az eljárás nyelve: spanyol
Tárgy
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Nederlanden – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapításáról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1977.6.13.,
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet 23. o.)
11/A. cikke (1) bekezdése a) pontjának, valamint ugyanezen
irányelv 22. cikke (3) bekezdése b) pontjának első mondatának
és (5) bekezdésének és a tagállamok forgalmi adókra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1967. április 11-i
67/227/EGK első tanácsi irányelv (HL 71., 1967.4.14., 1301. o.;
magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1 kötet 3. o.) 2. cikke első
és második bekezdésének az értelmezése – A hozzáadottértékadó összegeinek kerekítésére vonatkozó szabályok.

Felek
Fellebbező: L & D SA (képviselő: S. Miralles Miravet, abogado)
A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő:
J. García Murillo, meghatalmazott), Julius Sämann Ltd (képviselő:
E. Armijo Chávarri, abogado)

Tárgy
Rendelkező rész
1) Különös közösségi jogi szabályozás hiányában a tagállamok
feladata a hozzáadottérték-adó összegének kerekítésére vonatkozó
szabályok és módszerek meghatározása, amelynek során kötelesek
tiszteletben tartani az említett adó közös rendszerének alapjául
szolgáló elveket, különösen az adósemlegesség és az arányosság
elvét.

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-168/04. sz., L & D,
S.A. kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 7-én hozott
azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amellyel az Elsőfokú
Bíróság elutasította az OHIM második fellebbezési tanácsának
(az R 326/2003-2. sz. ügyben) 2004. március 15-én, a Julius
Sämann és az L & D, S.A. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott, részleges hatályon
kívül helyezés iránti keresetet.

