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2) Dispozițiile coroborate ale articolelor 1 și 2 din Directiva
2000/78 se opun unei reglementări precum cea în cauză în
acțiunea principală, în temeiul căreia, după decesul partenerului de
viață, partenerul supraviețuitor nu dobândește o pensie de urmaș
echivalentă celei acordate unui soț supraviețuitor, cu toate că, în
dreptul național, uniunea consensuală ar plasa persoanele de același
sex într-o situație asemănătoare cu aceea a soților în ceea ce privește
pensia de urmaș menționată. Instanței de trimitere îi revine sarcina
de a verifica dacă un partener de viață supraviețuitor se află într-o
situație asemănătoare cu aceea a unui soț beneficiar al pensiei de
urmaș prevăzute de sistemul de asigurare profesională administrat
de Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.
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Dispozitivul
Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva
2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie
2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale trebuie interpretat în sensul că impune, pentru ca o
plată prin virament bancar să evite sau să pună capăt aplicării dobânzilor de întârziere, ca la scadență suma datorată să fie înregistrată în
contul creditorului.

(1) JO C 249, 14.10.2006.

(1) JO C 224, 16.9.2006.

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 3 aprilie 2008 (cerere
de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
Oberlandesgericht Köln — Germania) — 01051 Telecom
GmbH/Deutsche Telekom AG
(Cauza C-306/06) (1)
(Directiva 2000/35/CE — Combaterea întârzierii efectuării
plăților în cazul tranzacțiilor comerciale — Articolul 3
alineatul (1) litera (c) punctul (ii) — Întârzierea efectuării
plăților — Virament bancar — Data începând cu care plata
trebuie să se considere efectuată)

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 aprilie 2008
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată
de House of Lords — Regatul Unit) — Marks & Spencer
plc/Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
(Cauza C-309/06) (1)
(Fiscalitate — A șasea directivă TVA — Scutire cu rambursarea taxelor plătite în etapa anterioară — Taxare greșită cu
cota standard — Drept la cota zero — Drept la rambursare
— Efect direct — Principiile generale ale dreptului comunitar
— Îmbogățire fără justă cauză)
(2008/C 128/11)

(2008/C 128/10)
Limba de procedură: engleza

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere
Oberlandesgericht Köln

Instanța de trimitere
House of Lords

Părțile din acțiunea principală
Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: 01051 Telecom GmbH
Pârâtă: Deutsche Telekom AG

Reclamantă: Marks & Spencer plc
Pârâți: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Oberlandesgericht Köln — Interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (c)
punctul (ii) din Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii
efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale (JO L 200,
p. 35, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 226) — Posibilitatea creditorului de a solicita dobânzi de întârziere — Noțiunea „primire”
de către creditor a sumei datorate — Legislație națională care
consideră ca moment al efectuării plății momentul când debitorul dă ordinul de virament bancar și nu cel când este creditat
contul creditorului.

Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — House of
Lords — Interpretarea articolului 28 alineatul (2) litera (a) din
Directiva 77/388/CEE: A șasea directivă a Consiliului din 17 mai
1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei
pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1)
— Existența unui drept comunitar susceptibil de a fi invocat de
către un furnizor al unui produs („teacakes”) pentru

