
Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2005/36/WE do krajowego
porządku prawnego upłynął w dniu 20 października 2007 r.

(1) Dz. U. L 255 z dnia 30.9.2005.

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Cypru

(Sprawa C-466/08)

(2008/C 327/36)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Karanasou-Apostolopoulou i H. Stølbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Cypru

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastoso-
wania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uzna-
wania kwalifikacji zawodowych (1) a w każdym razie nie
informując Komisji o ich ustanowieniu Republika Cypru
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej
dyrektywy;

— Obciążenie Republiki Cypru kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2005/36/WE do krajowego
porządku prawnego upłynął w dniu 20 października 2007 r.

(1) Dz. U. L 255 z dnia 30.9.2005.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departaments (Republika Łotwy) w dniu 23 października
2008 r. — Alstom Power Hydro przeciwko Valsts ieņē-

mumu dienests

(Sprawa C-472/08)

(2008/C 327/37)

Język postępowania: łotewski

Sąd krajowy

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments
(Republika Łotwy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Alstom Power Hydro.

Strona pozwana: Valsts ieņēmumu dienests.

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 18 ust. 4 dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja
1977 r. (1) należy interpretować w ten sposób, że stoi on na
przeszkodzie ustanowieniu w krajowych przepisach trzyletniego
terminu przedawnienia w zakresie dochodzenia prawa do
zwrotu nadpłaconego podatku VAT (różnicy między podatkiem
należnym a podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu)

(1) Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odnie-
sieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L
145, s. 23).

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 13 października
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Tribunal administratif —

Luksemburg) — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie
Prick przceiwko Ministre des Affaires etrangeres et de

l'Immigration

(Sprawa C-276/08) (1)

(2008/C 327/38)

Język postępowania: francuski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 236 z 13.9.2008.
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