
kiállított vezetői engedélyből eredő, vezetéshez való jogot olyan 
személytől, aki előzőleg a fogadó tagállamban előző vezetői enge
délye bevonását ittas vezetés okán elrendelő intézkedés alanya volt, 
míg e második engedély megszerzésére az új engedély kérelmezését 
tiltó időszakon kívül került sor, amennyiben bizonyítást nyer: 

— hogy azon információk és felvilágosítások alapján, amelyeket 
ezen engedély jogosultja a közigazgatási vagy bírósági eljárás 
során az őt a fogadó tagállam nemzeti joga értelmében terhelő 
együttműködési kötelezettség keretében szolgáltatott, a lakóhely 
feltételét az ezen engedély kiállítása szerinti tagállam nem 
tartotta tiszteletben, 

illetve 

— hogy a fogadó tagállam nemzeti hatóságai vagy bírósági 
szervei által a kiállítás szerinti tagállamban végzett vizsgálat 
során szerzett információk nem megtámadhatatlan, ezen 
utóbbi állam által szolgáltatott információk, amelyek azt 
igazolják, hogy a jogosult szokásos tartózkodási helye nem 
ezen államban volt a vezetői engedély ezen állam általi kiál
lításának időpontjában. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. július 9-i végzése (a 
Tribunal de première instance de Mons [Belgium] 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Régie 
communale autonome du stade Luc Varenne kontra Belga 

állam — SPF Finances 

(C-483/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése 
— Hatodik HÉA-irányelv — A 10. cikk (1) és (2) bekezdése 
— Jogalap nélkül levont adó behajtása — Az elévülési idő 

kezdő időpontja) 

(2009/C 282/34) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunal de première instance de Mons 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Régie communale autonome du stade Luc Varenne 

Alperes: Belga állam — SPF Finances 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatali kérelem — Tribunal de première 
instance de Mons — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 

jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottérté
kadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. 
május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 
1. o.; magyar különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 10. 
cikkének értelmezése — Az „adóköteles esemény” és az „adó 
felszámíthatóságának” fogalma — Az adó behajtására irányuló 
kereset elévülésének kezdő időpontja — A számla kibocsátá
sának napja vagy az adóalany azon adóbevallása benyújtásának 
a napja, amelyben érvényesíti adólevonási jogát 

Rendelkező rész 

A 2002. május 7-i 2002/38/EK tanácsi irányelvvel módosított, a 
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá
sáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megálla
pításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi 
irányelv 10. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 
a tagállami szabályozás vagy közigazgatási gyakorlat, amely a jogalap 
nélkül levont hozzáadottérték-adó behajtására irányuló kereset elévülé
sének kezdő időpontját azon adóbevallás benyújtásának napjában 
rögzíti, amelyben az adóalany először érvényesítette adólevonási jogát. 

( 1 ) HL C 19., 2009.1.24. 

A Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Görögország) által 
2009. július 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Alfa Vita Vassilopoulos AE, korábban Trofo 
Super-Markets AE kontra Elliniko Dimosio, Nomarchiaki 

Aftodioikisi Lakonias 

(C-257/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/35) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Görögország). 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Alfa Vita Vassilopoulos AE, korábban Trofo Super- 
Markets AE 

Alperes: Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Lakonias 

2009. augusztus 7-i végzésével az Európai Közösségek Bírósá
gának elnöke elrendelte a C-257/09. sz. ügy (a Dioikitiko Proto
dikeio Tripoleos által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem) törlését.

HU C 282/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.21.


