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Begäran
om
förhandsavgörande
framställd
av
Kammergericht Berlin (Tyskland) den 22 juli 2009 —
DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft
mbH mot Bundesrepublik Deutschland
(Mål C-279/09)
(2009/C 267/54)

C 267/31

a) visste att han genom leveransen deltog i ett mervärdes
skattebedrägeri, eller
b) vidtagit åtgärder för att dölja den egentlige köparens
identitet i syfte att möjliggöra för den senare eller tredje
man att begå mervärdesskattebedrägeri?
(1) Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmo
nisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter
— Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund
(EGT L 145, s. 1)

Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Kammergericht Berlin
Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesell
schaft mbH

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank
van koophandel te Brussel (Belgien) den 27 juli 2009 —
Francesco Guarnieri & Cie mot Vandevelde Eddy VOF

Motpart: Bundesrepublik Deutschland

(Mål C-291/09)

Tolkningsfråga

(2009/C 267/56)

Följande fråga hänskjuts enligt artikel 234 EG till EG-domstolen
för förhandsavgörande:
Utgör gemenskapsrätten hinder för nationell lagstiftning, som
innebär att rättegångskostnaderna måste betalas i förskott för att
talan ska kunna väckas vid domstol och att en juridisk person
som inte kan erlägga detta förskott inte har rätt till rättshjälp,
med beaktande av att de nationella förutsättningarna för med
lemsstaternas skadeståndsansvar enligt gemenskapsrätten och
förfarandet för prövning av sådant ansvar inte får innebära att
det i praktiken blir omöjligt eller att det blir orimligt svårt att
erhålla skadestånd?

Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
Rechtbank van koophandel te Brussel
Parter i målet vid den nationella domstolen
Sökande: Francesco Guarnieri & Cie
Svarande: Vandevelde Eddy VOF
Tolkningsfråga

Begäran
om
förhandsavgörande
framställd
Bundesgerichtshof (Tyskland) den 24 juli 2009
brottmål mot R

av
—

(Mål C-285/09)
(2009/C 267/55)

Utgör artiklarna 28, 29 och 30 i fördraget av den 25 mars
1957 om upprättandet av den Europeiska gemenskapen hinder
mot att en monegaskisk sökande som väcker talan i Belgien
mot en belgisk svarande om att utfå betalning i enlighet med
fakturor som upprättats för leverans av ”twisterglas” och värme
ljus med tillbehör, ska vara skyldig att ställa säkerhet för de
rättegångskostnader och det skadestånd som sökanden kan för
pliktas att ersätta?

Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Bundesgerichtshof
Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van
Cassatie van België (Belgien) den 29 juli 2009 — Vlaamse
Gemeenschap mot Maurits Baesen

R

(Mål C-296/09)

Tolkningsfrågor

(2009/C 267/57)

1. Ska artikel 28c A a i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG (1)
tolkas så, att undantag från mervärdesskatteplikt inte ska
medges för en varuleverans enligt nämnda bestämmelse,
som visserligen har ägt rum men där objektiva omständig
heter visar att den skattskyldige säljaren

Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
Hof van Cassatie van België

