
Az alapeljárás felei 

Felperes: KMB Europe BV 

Alperes: Hauptzollamt Duisburg 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Úgy kell-e értelmezni a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, 
valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 
2658/87/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) I. melléklete szerinti Kombi
nált Nómenklatúra 8521 vámtarifaszámát a 2006. október 17-i 
1549/2006/EK bizottsági rendelettel ( 2 ) összefüggésben, hogy az 
alá nem sorolható be az alábbiakban leírt MP3-/médialeját
szókhoz hasonló készülék azért, mert a hanglejátszó funkció 
a meghatározó, vagy azért, mert e készülék azon képessége, 
hogy állóképeket megjelenítsen, illetve filmeket lejátsszon, 
kisméretű, kis képfelbontású és alacsony képfrekvenciájú képer
nyője miatt korlátozott? 

( 1 ) HL L 256., 1. o. 
( 2 ) A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámta

rifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosí
tásáról szóló, 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelet 
(HL L 301., 1. o.) 

A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2010. április 
26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Ze Fu Fleischhandel GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg- 

Jonas 

(C-201/10. sz. ügy) 

(2010/C 209/18) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Finanzgericht Hamburg (Németország) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Ze Fu Fleischhandel GmbH 

Alperes: Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. A jogbiztonság közösségi jogi elvébe ütközik-e a BGB 195. 
§-ának 2001 végéig hatályos szövege szerinti elévülési 

időnek a jogosulatlanul kapott export-visszatérítés visszafi
zetésére vonatkozó igényekre — analógia útján — történő 
alkalmazása? 

2. Az arányosság közösségi jogi elvébe ütközik-e a BGB 195. 
§-a szerinti harmincéves elévülési időnek a jogosulatlanul 
kapott export-visszatérítés visszakövetelése esetében történő 
alkalmazása? 

3. A 2. kérdésre adott igenlő válasz esetén: a jogbiztonság 
közösségi jogi elvébe ütközik-e az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 
18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 1 ) 3. cikkének 
(3) bekezdése értelmében hosszabb — elismert rendkívüli 
bírói jogkör gyakorlásával esetről esetre meghatározott — 
nemzeti elévülési idő alkalmazása? 

( 1 ) HL L 312., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 
340. o. 

A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2010. április 
26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Vion Trading GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

(C-202/10. sz. ügy) 

(2010/C 209/19) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Finanzgericht Hamburg (Németország) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Vion Trading GmbH 

Alperes: Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. A jogbiztonság közösségi jogi elvébe ütközik-e a BGB 195. 
§-ának 2001 végéig hatályos szövege szerinti elévülési 
időnek a jogosulatlanul kapott export-visszatérítés visszafi
zetésére vonatkozó igényekre — analógia útján — történő 
alkalmazása?
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2. Az arányosság közösségi jogi elvébe ütközik-e a BGB 195. 
§-a szerinti harmincéves elévülési időnek a jogosulatlanul 
kapott export-visszatérítés visszakövetelése esetében történő 
alkalmazása? 

3. A 2. kérdésre adott igenlő válasz esetén: a jogbiztonság 
közösségi jogi elvébe ütközik-e az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 
18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 1 ) 3. cikkének 
(3) bekezdése értelmében hosszabb — elismert rendkívüli 
bírói jogkör gyakorlásával esetről esetre meghatározott — 
nemzeti elévülési idő alkalmazása? 

( 1 ) HL L 312., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 
340. o. 

A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
(Lengyelország) által 2010. május 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem — Logstor ROR Polska Sp. 

z.o.o kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 

(C-212/10. sz. ügy) 

(2010/C 209/20) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Logstor ROR Polska Sp. z.o.o 

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Felhatalmazza-e az 1985. június 10-i 85/303/EGK irányelv ( 1 ) 1. 
cikkének 1. pontjával 1985. június 17-én módosított, a tőke
emelést terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i 
69/335/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) 4. cikkének (2) bekezdése a 
tagállamot arra, hogy a tőkeilleték kivetéséről a csatlakozás 
napján, 2004. május 1-jén, történt lemondása esetén 2007. 

január 1-jével ismét a társaság nyereségéből részesedésre jogo
sult hitelező által a tőketársaságnak nyújtott hitelre kivetett 
tőkeilletéket vezessen be? 

( 1 ) A tőkeemelést terhelő közvetett adókról szóló 69/335/EGK irányelv 
módosításáról szóló, 1985. június 10-i 85/303/EGK irányelv 

( 2 ) HL L 249., 25. o., magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 
11. o. 

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) 
által 2010. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — Pacific World Limited, FDD 
International Limited kontra Commissioners for Her 

Majesty's Revenue and Customs 

(C-215/10. sz. ügy) 

(2010/C 209/21) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Pacific World Limited, FDD International Limited 

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Érvényes-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti 
besorolásáról szóló, 2007. november 28-i 1417/2007/EK 
bizottsági rendelet annyiban, amennyiben az a műkörmöket 
és ennélfogva az említett rendelet I. mellékletben leírt műkö
römkészleteket a 3926 90 97 KN-kód alá sorolja be? 

2. Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e 
értelmezni a Kombinált Nómenklatúrát, mint amely a vita 
tárgyát képező műkörömkészleteknek „szépségápoló készít
mények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógy
szerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy -napvédő 
készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények”-ként 
a 3304 30 00 vámtarifaszám alá történő besorolását vagy
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