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Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums (Hoge
Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/
Staatssecretaris van Financiën
(Lieta C-484/06) (1)

C 223/9

2) pašreizējās Kopienu tiesībās nav neviena konkrēta dalībvalstu
pienākuma atļaut nodokļu maksātājiem pievienotās vērtības
nodokļa summu noapaļot uz leju par katru preci.

(1) OV C 20, 27.1.2007.

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pirmā un Sestā
PVN direktīva — Nodokļu neitralitātes un proporcionalitātes
princips — Noteikumi par PVN apmēra noapaļošanu —
Noapaļošana uz leju katrai precei)
(2008/C 223/12)

Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums —
L & D SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi), Julius Sämann Ltd

Tiesvedības valoda — holandiešu
(Lieta C-488/06 P) (1)

Iesniedzējtiesa
Hoge Raad der Nederlanden

(Apelācijas sūdzība — Kopienas preču zīme — Regula (EK)
Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 73. pants
— Grafiska preču zīme “Aire Limpio” — Kopienas, valsts un
starptautiskas grafiskas preču zīmes, kurās ir attēlota egle ar
dažādiem apzīmējumiem — Īpašnieka iebildumi — Reģistrācijas daļēja noraidīšana — Secinājuma par agrākas preču
zīmes īpašo atšķirtspēju izdarīšana, balstoties uz pierādījumiem, kas ir saistīti ar citu preču zīmi)

Lietas dalībnieki pamata procesā
(2008/C 223/13)
Prasītājs: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV
Tiesvedības valoda — spāņu
Atbildētājs: Staatssecretaris van Financiën

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Hoge Raad der Nederlanden — Padomes 1977. gada 17. maija Sestās Direktīvas 77/
388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par
apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu
sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.), 11. panta
A. daļas 1. punkta a) apakšpunkta, 22. panta 3. punkta
b) apakšpunkta pirmā teikuma un 5. punkta, kā arī Padomes
1967. gada 11. aprīļa Pirmās Direktīvas 67/227/EEK par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu
(OV 71, 1301. lpp.) 2. panta pirmās un otrās daļas interpretācija
— Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa summu noapaļošanu

Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzēja: L & D SA (pārstāvis — S. Mirajess
Miravets [S. Miralles Miravet])
Pretējā puse procesā: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču
zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — H. Garsija Muriljo
[J. García Murillo]), Julius Sämann Ltd (pārstāvis — E. Armiho
Čavari [E. Armijo Chávarri], abogado)

Priekšmets
Rezolutīvā daļa:
1) tā kā nav konkrēta Kopienu tiesiskā regulējuma, dalībvalsts tiesību
sistēmā ir jāparedz metode un noteikumi pievienotās vērtības
nodokļa summas noapaļošanai, ievērojot principus, kas ir kopējās
šā nodokļa sistēmas pamatā, tostarp nodokļu neitralitātes un
proporcionalitātes principu;

Apelācija par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2006. gada
7. septembra spriedumu lietā T-168/04 L & D/Iekšējā tirgus
saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Julius
Sämann Ltd, ar kuru Pirmās instances tiesa noraidīja prasību
daļēji atcelt ITSB Apelāciju otrās padomes 2004. gada 15. marta
lēmumu (lieta R 326/2003-2) attiecībā uz iebildumu procesu
starp Julios Sämann Ltd un L & D, SA

