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Obiectul

Părțile din acțiunea principală

Recurs formulat împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a
opta) din 10 mai 2010, Franssons Verkstäder/OAPI (T-98/10),
prin care Tribunalul a respins o acțiune în anulare formulată de
titularul desenului sau al modelului comunitar nr. 2537780001 (mașini de măcinat paie) împotriva Deciziei
R 690/2007-3 a Camerei a treia de recurs a Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) din 22 octombrie
2009 prin care se anulează decizia diviziei de anulare care
respinge cererea de anulare formulată de Lindner Recyclingtech
— Termen de introducere a acțiunii — Inadmisibilitate vădită

Reclamantă: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau
GmbH Rodewisch (VSTR)

Dispozitivul

1. A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977
privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare
la impozitele pe cifra de afaceri (1) permite acceptarea unei
livrări intracomunitare ca fiind scutită de TVA numai atunci
când persoana impozabilă poate dovedi, pe baza docu
mentelor contabile, numărul de identificare în scopuri de
TVA al persoanei care achiziționează bunurile?

1. Respinge recursul.
2. Franssons Verkstäder AB suportă propriile cheltuieli de judecată.
(1) JO C 328, 4.12.2010.

Pârât: Finanzamt Plauen
Intervenient: Bundesministerium der Finanzen
Întrebările preliminare

2. Prezintă relevanță pentru răspunsul la această întrebare:
Recurs introdus la 14 octombrie 2010 de Dimitris Platis
împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera întâi)
pronunțate la 30 septembrie 2010 în cauza T-311/10,
Dimitris Platis/Consiliul și Grecia
(Cauza C-513/10 P)
(2011/C 80/18)

(a) faptul că persoana care achiziționează bunurile este un
întreprinzător cu sediul într-un stat terț care a expediat
obiectul livrării, în cadrul unei vânzări în lanț, dintr-un
stat membru în alt stat membru fără a fi însă înregistrat
ca persoană plătitoare de TVA în niciun stat membru
și

Limba de procedură: greaca
Părțile
Recurent: Dimitris Platis (reprezentant: P. Theodoropoulos,
avocat)
Celelalte părți în proces: Consiliul Uniuniii Europene și Republica
Elenă
Prin Ordonanța din 17 decembrie 2010, Curtea (Camera a
șaptea) a dispus respingerea recursului ca fiind, în parte, vădit
nefondat și, în parte, vădit inadmisibil.

(b) aspectul dacă persoana impozabilă a dovedit că persoana
care achiziționează bunurile a depus o declarație fiscală
referitoare la achiziția intracomunitară?

(1) JO L 145, p. 1.

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă
de Hoge Raad der Nederlanden la 17 decembrie 2010 —
T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën
(Cauza C-594/10)

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă
de Bundesfinanzhof (Germania) la 15 decembrie 2010 —
Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH
Rodewisch
(VSTR)/Finanzamt
Plauen;
intervenient:
Bundesministerium der Finanzen
(Cauza C-587/10)

(2011/C 80/20)
Limba de procedură: olandeza
Instanța de trimitere
Hoge Raad der Nederlanden

(2011/C 80/19)
Limba de procedură: germana

Părțile din acțiunea principală
Reclamant: T.G. van Laarhoven

Instanța de trimitere
Bundesfinanzhof

Pârât: Staatssecretaris van Financiën

