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Predmet veci

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma
komora) z 10. mája 2010, Franssons Verkstäder/ÚHVT
(T-98/10), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť
podanú majiteľom dizajnu Spoločenstva č. 253778-0001
(rezačky) proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu Úradu
pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) z 22. októbra 2009
vo veci R 690/2007-3, ktorým sa zrušilo rozhodnutie výmazo
vého oddelenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie neplatnosti
podaného Lindner Recyclingtech — Lehota na podanie žaloby
— Zjavná neprípustnosť

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

Výrok
1. Odvolanie sa zamieta.
2. Franssons Verkstäder AB znáša svoje vlastné trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.

Odvolanie podané 14. októbra 2010: Dimitris Platis proti
uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 30.
septembra 2010 vo veci T-311/10, Dimitris Platis/Rada a
Grécko
(Vec C-513/10 P)
(2011/C 80/18)
Jazyk konania: gréčtina

Žalovaný: Finanzamt Plauen
Vedľajší účastník konania: Bundesministerium der Finanzen
Prejudiciálne otázky
1. Umožňuje šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája
1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov
týkajúcich sa daní z obratu (1) členským štátom považovať
dodávku v rámci Spoločenstva za oslobodenú od dane len
vtedy, keď sa osoba povinná platiť daň účtovne preukáže
daňovým identifikačným číslom nadobúdateľa?
2. Je pre odpoveď na túto otázku relevantné,
— či je nadobúdateľ podnikateľom usadeným v tretej
krajine, ktorý síce odoslal predmet dodávky v rámci
reťazového plnenia z jedného členského štátu do iného
členského štátu, ale nie je v žiadnom členskom štáte
registrovaný z hľadiska predpisov o dani z obratu,
a
— či osoba povinná platiť daň preukázala, že nadobúdateľ
podal daňové priznanie v súvislosti s nadobudnutím
tovaru v rámci Spoločenstva?

Účastníci konania
Odvolateľ: Dimitris Platis (v zastúpení: P. Théodoropoulos)

(1) Ú. v. ES L 145, s. 1.

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie a Helénska republika
Uznesením zo 17. decembra 2010 Súdny dvor rozhodol, že
odvolanie sa zamieta ako sčasti zjavne nedôvodné a sčasti neprí
pustné.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. decembra
2010 — T. G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën
(Vec C-594/10)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Bunsdesfinanzhof (Nemecko) 15. decembra 2010 —
Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH
Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen, vedľajší účastník:
Bundesministerium der Finanzen
(Vec C-587/10)
(2011/C 80/19)
Jazyk konania: nemčina

(2011/C 80/20)
Jazyk konania: holandčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Hoge Raad der Nederlanden
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania

Žalobca: T. G. van Laarhoven

Bunsdesfinanzhof

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

