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2) Direktiivin 2000/78 1 artikla, luettuna yhdessä direktiivin
2 artiklan kanssa, on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle
säännöstölle, jonka nojalla rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ei saa
toisen osapuolen kuoleman jälkeen sellaista perhe-eläkettä, jota
jälkeen jäänyt aviopuoliso saa, vaikka kansallisessa oikeudessa
rekisteröidyllä parisuhteella asetetaan samaa sukupuolta olevat
henkilöt vertailukelpoiseen tilanteeseen aviopuolisojen kanssa mainitun perhe-eläkkeen kannalta. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen
tuomioistuimen asiana on tutkia, onko jälkeen jäänyt rekisteröidyn
parisuhteen osapuoli vertailukelpoisessa tilanteessa Versorgungsanstalt der deutschen Bühnenin hoitamassa ammatillisessa eläkejärjestelmässä säädettyä perhe-eläkettä saavan aviopuolison kanssa.
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Tuomiolauselma
Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta
29.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/35/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohtaa on tulkittava niin, että siinä vaaditaan, että erääntyneen summan on oltava
kirjattu eräpäivänä velkojan tilille, jotta viivästyskorkojen periminen
pankkisiirtona suoritetusta maksusta estyy tai lakkaa.

(1) EUVL C 249, 14.10.2006.

(1) EUVL C 224, 19.9.2006.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto)
3.4.2008 (Oberlandesgericht Kölnin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — 01051 Telecom GmbH v. Deutsche
Telekom AG
(Asia C-306/06) (1)
(Direktiivi 2000/35/EY — Kaupallisissa toimissa tapahtuvien
maksuviivästysten torjuminen — 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdan ii alakohta — Maksuviivästys — Pankkisiirto —
Päivä, josta lähtien maksu on katsottava suoritetuksi)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto)
10.4.2008 (House of Lordsin (Yhdistynyt kuningaskunta)
esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Marks & Spencer plc
v. Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
(Asia C-309/06) (1)
(Verotus — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vapautukset,
joihin liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun veron palauttaminen — Yleistä verokantaa soveltaen virheellisesti
kannettu vero — Oikeus nollaverokannan soveltamiseen —
Oikeus palautukseen — Välitön oikeusvaikutus — Yhteisön
oikeuden yleiset periaatteet — Perusteeton etu)
(2008/C 128/11)

(2008/C 128/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Köln

House of Lords

Pääasian asianosaiset

Pääasian asianosaiset

Kantaja: 01051 Telecom GmbH
Kantaja: Marks & Spencer plc
Vastaaja: Deutsche Telekom AG
Vastaaja: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
Oikeudenkäynnin kohde
Ennakkoratkaisupyyntö — Oberlandesgericht Köln (Saksa) —
Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY (EYVL L 200,
s. 35) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan tulkinta —
Velkojan mahdollisuus vaatia viivästyskorkoa — ”Saamisen”
käsite velkojan saadessa erääntyneen määrän — Kansallinen
lainsäädäntö, jonka mukaan maksuhetkeksi katsotaan se ajankohta, jona velallinen on antanut siirtomääräyksen eikä sitä
ajankohtaa, jona määrä on hyvitetty velkojan tilille

Oikeudenkäynnin kohde
Ennakkoratkaisupyyntö — House of Lords — Jäsenvaltioiden
liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen
arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste,
17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin
77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 28 artiklan 2 kohdan
a alakohdan tulkinta — Yhteisön oikeuteen perustuva oikeus,
johon sellaisen tavaran (”teacakes”) toimittaja voi vedota, jonka
osalta kansallisessa lainsäädännössä on pysytetty vapautus,

