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Tuomiolauselma
Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta —
yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste
— 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin
77/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 10.4.1995 annetulla
neuvoston direktiivillä 95/7/EY, 5 artiklan 7 kohdan a alakohtaa on
tulkittava yhdessä sen 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan b ala
kohdan kanssa siten, että siitä, että verovelvollinen on käyttänyt ar
vonlisäverosta vapautetun liiketoimintansa tarpeisiin omistamiaan
kenttiä, joilla se on teettänyt muutostöitä kolmannella, voidaan kantaa
arvonlisävero, jonka perusteena on kyseisten kenttien maapohjan arvon
ja niillä tehtyjen muutostöiden kustannusten summa, edellyttäen, ettei
mainittu verovelvollinen ole vielä suorittanut maapohjan arvoon ja
mainittuihin kustannuksiin kohdistuvaa arvonlisäveroa ja ettei kyseessä
oleviin kenttiin sovelleta kuudennen direktiivin 13 artiklan B kohdan h
alakohdassa säädettyä vapautusta.

(1) EUVL C 269, 10.9.2011.

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 8.11.2012
(Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpenin (Belgia)
esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — KGH Belgium NV v.
Belgische Staat
(Asia C-351/11) (1)
(Tullivelka — Tuonti- tai vientitullien kantaminen jälkitulla
uksin — Tullien tileihin kirjaaminen — Yksityiskohtaiset
säännöt)

siinä jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi määritellä yksityiskohtaiset
säännöt, joiden mukaisesti tullivelasta johtuvien tullien määrät käy
tännössä kirjataan tileihin ilman, että ne olisivat velvollisia määrää
mään kansallisessa lainsäädännössään tileihin kirjaamisen suoritta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, ja tämä tileihin kirjaa
minen on toteutettava siten, että taataan se, että toimivaltaiset tulli
viranomaiset kirjaavat tullivelasta johtuvien tuonti- tai vientitullien
tarkan määrän tilikirjoihin tai muulle vastaavalle tietovälineelle
muun muassa sen mahdollistamiseksi, että kyseisten summien kirjaa
minen tileihin voidaan varmasti todeta myös velallisen kannalta.

(1) EUVL C 282, 24.9.2011.

Unionin
tuomioistuimen tuomio
(kolmas
jaosto)
15.11.2012 — Valittajana Euroopan unionin neuvosto
sekä muina osapuolina Nadiany Bamba ja Euroopan
komissio
(Asia C-417/11 P) (1)
(Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
— Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat
rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen
vuoksi — Varojen jäädyttäminen — SEUT 296 artikla —
Perusteluvelvollisuus
—
Puolustautumisoikeudet
—
Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa —
Omaisuudensuojan kunnioittaminen)
(2013/C 9/28)

(2013/C 9/27)
Oikeudenkäyntikieli: hollanti
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Pääasian asianosaiset
Kantaja: KGH Belgium NV
Vastaaja: Belgische Staat
Oikeudenkäynnin kohde
Ennakkoratkaisupyyntö — Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen — Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neu
voston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (EYVL L 302) 217 artiklan
1 ja 2 kohdan tulkinta — Tuonti- tai vientitullien kantaminen
jälkitullauksin — Tullien tileihin kirjaaminen — Yksityiskohtai
set säännöt
Tuomiolauselma
Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913/92, sellaisena kuin se on muutettuna 19.12.1996
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
82/97, 217 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että koska tässä
artiklassa ei säädetä tässä säännöksessä tarkoitettua käytännössä ta
pahtuvaa tileihin kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä,

12.1.2013

Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop, B.
Driessen ja E. Dumitriu-Segnana)
Muut osapuolet: Nadiany Bamba (edustajat: aluksi avocat P. Haïk,
sitten avocat P. Maisonneuve) ja Euroopan komissio (asiamiehet:
E. Cujo ja M. Konstantinidis)
Väliintulija, joka tukee valittajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta
(asiamiehet: G. de Bergues ja E. Ranaivoson)

Oikeudenkäynnin kohde
Muutoksenhaku unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto)
asiassa T-86/11, Bamba v. neuvosto, 8.6.2011 antamasta tuo
miosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut Nor
sunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jat
kamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muut
tamisesta
14.1.2011
tehdyn
neuvoston
päätöksen
2011/18/YUTP ja tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistu
vien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsun
luurannikon tilanteen vuoksi annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 560/2005 muuttamisesta 14.1.2011 annetun neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 25/2011 (EUVL L 11, s. 1) siltä osin
kuin nämä toimenpiteet koskevat Nadiany Bambaa — Varojen
jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellinen virhe

