
państwo członkowskie odmawiało uznania na swoim terytorium 
uprawnienia do prowadzenia pojazdów wynikającego z prawa jazdy 
wydanego później przez inne państwo członkowskie osobie, wobec 
której w przyjmującym państwie członkowskim został zastosowany 
środek w postaci odebrania wcześniejszego prawa jazdy z powodu 
prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz jeżeli to drugie 
prawo jazdy zostało uzyskane poza okresem zakazu ubiegania się o 
wydanie nowego prawa jazdy, o ile okaże się: 

— że w świetle wyjaśnień i informacji dostarczonych przez posiadacza 
tego prawa jazdy w trakcie postępowania administracyjnego lub 
sądowego w wykonaniu obowiązku współdziałania, który ciąży na 
nim na podstawie wewnętrznego prawa przyjmującego państwa 
członkowskiego, wymóg miejsca zamieszkania nie był przestrze
gany przez państwo członkowskie wydania tego prawa jazdy, 

bądź 

— że informacje, które zostały uzyskane w trakcie dochodzeń prowa
dzonych przez władze krajowe i sądy przyjmującego państwa 
członkowskiego w państwie członkowskim wydania, nie są niepo
dważalnymi informacjami pochodzącymi od tego państwa człon
kowskiego, poświadczającymi to, że w momencie wydania prawa 
jazdy przez państwo członkowskie wydania posiadacz prawa jazdy 
nie miał normalnego miejsca zamieszkania na terytorium tego 
państwa. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lipca 2009 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal de première instance de Mons — 
Belgia) — Régie communale autonome du stade Luc 
Varenne przeciwko państwu belgijskiemu — SPF Finances 

(Sprawa C-483/08) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Szósta 
dyrektywa VAT — Artykuł 10 ust. 1 i 2 — Ściągnięcie 
podatku nienależnie odliczonego — Rozpoczęcie biegu terminu 

przedawnienia) 

(2009/C 282/34) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal de première instance de Mons 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Régie communale autonome du stade Luc 
Varenne 

Strona pozwana: państwo belgijskie — SPF Finances 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de première instance de Mons — Wykładnia art. 10 

szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych — Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru 
podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — Pojęcia „zdarzenia podatkowego” 
i „wymagalności podatku” — Początek biegu terminu przedaw
nienia roszczenia o zapłatę podatku — Dzień wystawienia 
faktury czy dzień złożenia deklaracji, na mocy której podatnik 
żąda wykonania jego prawa do odliczenia podatku? 

Sentencja 

Artykuł 10 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej 
przez dyrektywę Rady 2002/38/WE z dnia 7 maja 2002 r., należy 
interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie krajowym 
przepisom i praktyce administracyjnej wyznaczającym początek biegu 
terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę podatku od wartości 
dodanej nienależnie odliczonego na dzień złożenia deklaracji, na 
mocy której podatnik żąda po raz pierwszy wykonania jego prawa 
do odliczenia. 

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.1.2009. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Grecja) w 
dniu 10 lipca 2009 r. — Alfa Vita Vassilopoulos AE, 
anciennement Trofo Super-Markets AE przeciwko 

Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Lakonias 

(Sprawa C-257/09) 

(2009/C 282/35) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Grecja) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Alfa Vita Vassilopoulos AE, dawniej Trofo 
Super-Markets AE 

Strona pozwana: Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi 
Lakonias 

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2009 r. prezes Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie 
sprawy C-257/09 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Tripoleos).
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