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Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 iulie 2008 (cerere
de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Fiscale
eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van
Financiën
(Cauza C-484/06) (1)

C 223/9

2) În stadiul actual, dreptul comunitar nu cuprinde nicio obligație
specifică potrivit căreia statele membre sunt obligate să autorizeze
persoanele impozabile să rotunjească în jos pe articol valoarea taxei
pe valoarea adăugată.

(1) JO C 20, 27.1.2007.

(Trimitere preliminară — Prima și A șasea directivă TVA —
Principiile neutralității fiscale și proporționalității — Reguli
privind rotunjirea valorilor TVA-ului — Rotunjire în jos pe
articol)
(2008/C 223/12)
Limba de procedură: olandeza

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 iulie 2008 — L &
D SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne
(mărci, desene și modele industriale), Julius Sämann Ltd
(Cauza C-488/06 P) (1)

Instanța de trimitere
Hoge Raad der Nederlanden

(Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE)
nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 73
— Marca figurativă „Aire Limpio” — Mărci figurative comunitare, naționale și internaționale reprezentând un brad cu
diverse denumiri — Opoziția titularului — Refuz parțial al
înregistrării — Deducerea caracterului distinctiv special al
mărcii anterioare din elemente de probă privind o altă marcă)

Părțile din acțiunea principală
(2008/C 223/13)

Reclamant: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Limba de procedură: spaniola

Pârât: Staatssecretaris van Financiën

Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Hoge Raad
der Nederlanden — Interpretarea articolului 11 secțiunea A
alineatul (1) litera (b) prima teză și a articolului 22 alineatul (3)
litera (b) și alineatul (5) din a A șasea directivă 77/388/CEE a
Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor
statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri —
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de
evaluare (JO L 145, p. 1), precum și a articolului 2 primul și al
doilea paragraf din Prima directivă 67/227/CEE a Consiliului din
11 aprilie 1967 privind armonizarea legislațiilor statelor
membre privind impozitele pe cifra de afaceri (JO 1967, 71,
p. 1301) — Reguli privind rotunjirea valorilor taxei pe valoarea
adăugată

Părțile
Recurentă: L & D SA (reprezentant: S. Miralles Miravet, abogado)
Celelalte părți în proces: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței
Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J.
García Murillo, agent), Julius Sämann Ltd (reprezentant: E.
Armijo Chávarri, abogado)

Obiectul
Dispozitivul
1) În lipsa unei reglementări comunitare specifice, statele membre sunt
cele care au competența de a stabili regulile și metodele de rotunjire
a valorilor taxei pe valoarea adăugată, iar la această stabilire statele
membre au obligația de a respecta principiile pe care se întemeiază
sistemul comun al taxei menționate, în special cele ale neutralității
fiscale și proporționalității.

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă
Instanță (Camera a patra) din 7 septembrie 2006, L & D/Oficiul
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și
modele industriale), Julius Sämann Ltd (T-168/04) prin care
Tribunalul a respins o cerere de anulare în parte a Deciziei
Camerei a doua de recurs a OAPI din 15 martie 2004 (cauza R
326/2003-2) cu privire la o procedură de opoziție între Julius
Sämann Ltd și L & D, SA

