EL

C 9/18

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διατακτικό
Το άρθρο 5, παράγραφος 7, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας
77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρ
μονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με
τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστι
θεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου
1995, σε συνδυασμό με το άρθρο 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο
β', της οδηγίας αυτής, έχει την έννοια ότι η χρησιμοποίηση από
υποκείμενο στον φόρο, για τις ανάγκες μιας οικονομικής δραστη
ριότητας απαλλασσόμενης από τον ΦΠΑ, εκτάσεων γης των
οποίων αυτός έχει την κυριότητα και τα οποία μετατρέπει αναθέ
τοντας τις σχετικές εργασίες σε τρίτον μπορεί να βαρύνεται με
ΦΠΑ έχοντα ως βάση επιβολής το άθροισμα της αξίας γης και των
εξόδων μετατροπής των εκτάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση
όμως ότι ο ως άνω υποκείμενος στον φόρο δεν έχει ακόμη κατα
βάλει ΦΠΑ επί της ως άνω αξίας και επί των εν λόγω εξόδων και
ότι οι εκτάσεις αυτές δεν εμπίπτουν στη φοροαπαλλαγή την οποία
προβλέπει το άρθρο 13, B, στοιχείο η', της οδηγίας αυτής.
(1) ΕΕ C 269 της 10.9.2011.
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άρθρο αυτό δεν προβλέπει πρακτικούς τρόπους καταλογισμού υπό
την έννοια της διατάξεως αυτής, επαφίεται στα κράτη μέλη να
καθορίσουν τους πρακτικούς τρόπους καταλογισμού των ποσών
των δασμών που προκύπτουν από τελωνειακή οφειλή, χωρίς να
υποχρεούνται να καθορίσουν στην εθνική τους νομοθεσία τους
τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται ο καταλογισμός αυτός,
ο οποίος πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε οι αρμό
διες τελωνειακές αρχές να εγγράφουν το ακριβές ποσό των εισα
γωγικών ή εξαγωγικών δασμών που προκύπτει από μια τελωνει
ακή οφειλή στα λογιστικά βιβλία ή σε οποιοδήποτε άλλο υπόθεμα
επέχει θέση τέτοιων βιβλίων, προκειμένου να καθίσταται δυνατό,
ιδίως, να αποδειχθεί ο καταλογισμός των εν λόγω ποσών κατά
τρόπο αδιαμφισβήτητο και έναντι του οφειλέτη.

(1) ΕΕ C 282 της 24.9.2011.

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 15ης Νοεμβρίου
2012 — Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Nadiany
Bamba, Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Υπόθεση C-417/11 P) (1)

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 8ης
Νοεμβρίου 2012 [αίτηση του Rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen (Βέλγιο) προδικαστικής αποφάσεως] — KGH
Belgium NV κατά Belgische Staat
(Υπόθεση C-351/11) (1)
(Τελωνειακή οφειλή — Εκ των υστέρων είσπραξη
εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών — Καταλογισμός των
δασμών — Πρακτικοί τρόποι)

[Αίτηση αναιρέσεως — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολι
τική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) — Λήψη ειδικών περιοριστικών
μέτρων εις βάρος ορισμένων προσώπων και οντοτήτων
λόγω της καταστάσεως στην Ακτή του Ελεφαντοστού —
Δέσμευση κεφαλαίων — Άρθρο 296 ΣΛΕΕ — Υποχρέωση
αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτε
λεσματικής ένδικης προστασίας — Δικαίωμα σεβασμού της
ιδιοκτησίας]
(2013/C 9/28)

(2013/C 9/27)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
KGH Belgium NV
κατά
Belgische Staat

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Αναιρεσείον: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M.
Bishop και B. Driessen καθώς και E. Dumitriu-Segnana)
Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Nadiany Bamba (εκπρόσωποι: αρχικώς
από P. Haïk, στη συνέχεια από P. Maisonneuve, δικηγόροι),
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: E. Cujo και Μ. Κωσταντινίδη)
Παρεμβαίνουσα υπέρ του αναιρεσείοντος: Γαλλική Δημοκρατία
(εκπρόσωποι: G. De Bergues και E. Ranaivoson)

Αντικείμενο

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen — Ερμηνεία του άρθρου 217, παράγραφοι 1 και 2,
του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L
302, σ. 1) — Εκ των υστέρων είσπραξη εισαγωγικών ή εξαγωγικών
δασμών — Καταλογισμός των δασμών — Πρακτικοί τρόποι

Αναίρεση κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου (πέμπτο
πενταμελές τμήμα) της 8ης Ιουνίου 2011, T-86/11, Bamba κατά
Συμβουλίου, με την οποία το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε, αφενός,
την απόφαση 2011/18/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουα
ρίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/656/ΚΕΠΠΑ
σχετικά με την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής
του Ελεφαντοστού (ΕΕ L 11, σ. 36), και, αφετέρου, τον κανονισμό
(ΕΕ) 25/2011 του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 560/2005 για την επιβολή
συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και
οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού
(ΕΕ L 11, σ. 1), κατά το μέρος που αφορούν τη Nadiany
Bamba — Δέσμευση κεφαλαίων — Υποχρέωση αιτιολογήσεως —
Πλάνη περί το δίκαιο

Διατακτικό
Το άρθρο 217, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92
του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοι
νοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονι
σμό (ΕΚ) 82/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1996, έχει την έννοια ότι, καθόσον το

