
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 
8 stycznia 2010 r. — LECSON Elektromobile GmbH 

przeciwko Hauptzollamt Dortmund 

(Sprawa C-12/10) 

(2010/C 80/24) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht Düsseldorf 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: LECSON Elektromobile GmbH 

Strona pozwana: Hauptzollamt Dortmund 

Pytanie prejudycjalne 

Czy opisane bliżej w postanowieniu wózki elektryczne należy 
zaklasyfikować do pozycji 8713, czy do pozycji 8703 Nomen
klatury Scalonej w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmie
niającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej 
oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej ( 1 )? 

( 1 ) Dz.U. L 327, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
(Belgia) w dniu 11 stycznia 2010 r. — Knubben Dak-en 

Leidekkersbedrijf BV przeciwko Belgische Staat 

(Sprawa C-13/10) 

(2010/C 80/25) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV 

Strona pozwana: Belgische Staat 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy prawo wspólnotowe, a w szczególności zasada 
swobody świadczenia usług ustanowiona w art. 56 TFUE 
(przedtem art. 49 WE) stoi na przeszkodzie regulacji takiej 
jak zawarta w art. 1 i 1a Koninklijk Besluit nr 20 z dnia 20 
lipca 1970 r., zgodnie z którą obniżona stawka podatku od 
wartości dodanej jest zarezerwowana dla usług budow
lanych wykonywanych przez usługodawców zarejestrowa
nych w Belgii jako przedsiębiorcy zgodnie z art. 400 i 
401 kodeksu podatków dochodowych z 1992 r.? 

2) Czy prawo wspólnotowe, a w szczególności zasada 
swobody świadczenia usług ustanowiona w art. 56 TFUE 
(przedtem art. 49 WE) stoi na przeszkodzie regulacji takiej 
jak zawarta w art. 400 i 401 kodeksu podatków dochodo
wych z 1992 r. oraz w Koninklijk Besluit z dnia 26 grudnia 
1998 r., zgodnie z którą rejestracja jako przedsiębiorca w 
Belgii ma zastosowanie w całości i w taki sam sposób do 
usługodawców belgijskich i usługodawców mających 
siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landgericht Berlin (Niemcy) w dniu 
12 stycznia 2010 r. — Agrargenossenschaft Münchehofe 
e.G. przeciwko BVVG Bodenverwertungs- und 

-verwaltungs GmbH 

(Sprawa C-18/10) 

(2010/C 80/26) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Landgericht Berlin 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. 

Strona pozwana: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH
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