
3. A Comissão Europeia é condenada nas despesas relativas ao 
recurso subordinado. 

( 1 ) JO C 186 de 25.06.2011 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 5 de 
julho de 2012 (pedido de decisão prejudicial do Hoge 
Raad der Nederlanden — Países Baixos) — DTZ 

Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën 

(Processo C-259/11) ( 1 ) 

(«Sexta Diretiva IVA — Artigos 5. o , n. o 3, alínea c), e 13. o , B, 
alínea d), ponto 5 — Negociação de uma operação de trans
ferência de ações de sociedades — Operação que implica 
igualmente a transferência da propriedade de bens imóveis 

dessas sociedades — Isenção») 

(2012/C 287/23) 

Língua do processo: neerlandês 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Hoge Raad der Nederlanden 

Partes no processo principal 

Recorrente: DTZ Zadelhoff vof 

Recorrido: Staatssecretaris van Financiën 

Objeto 

Pedido de decisão prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — 
Interpretação dos artigos 5. o , n. o 3, alínea c), e 13. o , B, alínea d), 
ponto 5, da Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de 
maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume 
de negócios — Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado: matéria coletável uniforme (JO L 145, p. 1; EE 
09 F1 p. 54) — Isenções previstas na Sexta Diretiva — Ope
rações que têm por objeto os títulos a que se refere o artigo 
13. o , B, alínea d), ponto 5 — Transmissão de ações de socie
dades que implica igualmente a transmissão da propriedade de 
bens imóveis pertencentes a essas sociedades 

Dispositivo 

O artigo 13. o , B, alínea d), ponto 5, da Sexta Diretiva 77/388/CEE 
do Conselho, de 17 de maio de 1977, relativa à harmonização das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o 
volume de negócios — Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado: matéria coletável uniforme, deve ser interpretado no sen
tido de que são abrangidas por essa isenção do imposto sobre o valor 
acrescentado as operações, como as que estão em causa no processo 
principal, que visam a transmissão de ações das sociedades em causa e 

que tiveram esse resultado, mas que, em última análise, dizem respeito 
a bens imóveis detidos por essas sociedades e à sua transmissão (in
direta). A exceção a essa isenção, que está prevista no mesmo ponto 5, 
segundo travessão, não é aplicável se o Estado-Membro não tiver 
exercido a faculdade, prevista no artigo 5. o , n. o 3, alínea c), da referida 
diretiva, de considerar como bens corpóreos as participações e as ações 
cuja posse confira, de direito ou de facto, a propriedade ou o gozo de 
um bem imóvel. 

( 1 ) JO C 252, de 27.8.2011. 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 12 de 
julho de 2012 (pedido de decisão prejudicial do Varhoven 
administrativen sad — Bulgária) — EMS-Bulgaria Transpot 
OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na 

izpalnenieto» 

(Processo C-284/11) ( 1 ) 

(IVA — Diretiva 2006/112/CE — Direito a dedução — Prazo 
de caducidade para o exercício do direito a dedução do IVA — 
Princípio da efetividade — Recusa do direito a dedução do 

IVA — Princípio da neutralidade fiscal) 

(2012/C 287/24) 

Língua do processo: búlgaro 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Varhoven administrativen sad 

Partes no processo principal 

Recorrente: EMS-Bulgaria Transpot OOD 

Recorrido: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na 
izpalnenieto» Plovdiv 

Objeto 

Pedido de decisão prejudicial — Varhoven Administrativen Sad 
— Interpretação dos artigos 179. o , 180. o e 273. o da Diretiva 
2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, rela
tiva ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado 
(JO L 347, p. 1), e do princípio da efetividade segundo o 
acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de maio de 2008, Ecotrade 
(C-95/07 e C-96/07, Colet., p. I-3457) — Direito à dedução do 
IVA pago a montante — Legislação nacional que sujeita o 
exercício do direito à dedução do crédito de IVA a um prazo 
de caducidade de três períodos de tributação seguintes àquele 
em que se constituiu o direito à dedução — Recusa do direito à 
dedução do IVA devido ao incumprimento da obrigação de 
registo facultativo para efeitos de IVA enquanto adquirente in
tracomunitário e ao não exercício do direito à dedução dentro 
do prazo.

PT C 287/14 Jornal Oficial da União Europeia 22.9.2012

posto
Cross-Out

posto
Cross-Out



Dispositivo 

1. Os artigos 179. o , n. o 1, 180. o e 273. o da Diretiva 
2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, rela
tiva ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, 
devem ser interpretados no sentido de que não se opõem à exis
tência de um prazo de caducidade para o exercício do direito a 
dedução como o que está em causa no processo principal, desde que 
este não torne excessivamente difícil ou impossível na prática o 
exercício desse direito. Esta apreciação incumbe ao órgão jurisdi
cional nacional, o qual pode, designadamente, tomar em conta a 
consequente prorrogação ulterior do prazo de caducidade assim 
como a duração do procedimento de registo para efeitos de imposto 
sobre o valor acrescentado que deve ser efetuado dentro desse 
mesmo prazo para que possa ser exercido o referido direito a 
dedução. 

2. O princípio da neutralidade fiscal opõe-se a uma sanção que 
consiste em recusar o direito a dedução em caso de pagamento 
tardio do imposto sobre o valor acrescentado, mas não se opõe ao 
pagamento de juros de mora, sem prejuízo de que esta sanção 
respeite o princípio da proporcionalidade, o que compete ao órgão 
jurisdicional de reenvio verificar. 

( 1 ) JO C 238 de 13.8.2011 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 12 de 
julho de 2012 (pedido de decisão prejudicial do Hoge Raad 
der Nederlanden — Países Baixos) — Staatssecretaris van 

Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) BV 

(Processo C-291/11) ( 1 ) 

(«Pauta aduaneira comum — Nomenclatura combinada — 
Posições pautais 3002 e 3502 — Albumina do sangue 
preparada com finalidades terapêuticas ou profiláticas — 

Transformação do produto») 

(2012/C 287/25) 

Língua do processo: neerlandês 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Hoge Raad der Nederlanden 

Partes no processo principal 

Recorrente: Staatssecretaris van Financiën 

Recorrido: TNT Freight Management (Amsterdam) BV 

Objeto 

Pedido de decisão prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — 
Nomenclatura combinada — Posições pautais — Interpretação 
— Albumina do sangue preparada para usos terapêuticos ou 
profiláticos — Conceito — Albumina do sangue que não tem 
qualquer efeito terapêutico mas é indispensável e utilizada 
exclusivamente para a preparação de produtos que têm, eles 
próprios, efeitos terapêuticos ou profiláticos 

Dispositivo 

A nota 1, alínea g), do capítulo 30 da Nomenclatura Combinada, 
constante do Anexo I do Regulamento (CEE) n. o 2658/87 do Conse
lho, de 23 de julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e 
estatística e à pauta aduaneira comum, conforme alterado pelo Regu
lamento (CE) n. o 1789/2003 da Comissão, de 11 de setembro de 
2003, conjugada com a nota 1, alínea b), do capítulo 35 dessa 
nomenclatura, deve ser interpretada no sentido de que uma albumina 
do sangue que, em si mesma, não tem efeito terapêutico ou profilático, 
mas foi produzida para a preparação de produtos com efeito terapêu
tico ou profilático e é indispensável a essa preparação, e que, por 
natureza, só pode ser utilizada para esse efeito, foi preparada com 
finalidades terapêuticas ou profiláticas, na aceção dessa nota. 

( 1 ) JO C 252, de 27.8.2011. 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 12 de 
julho de 2012 — Smart Technologies ULC/Instituto de 
Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e 

modelos) 

(Processo C-311/11 P) ( 1 ) 

[Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária 
— Regulamento (CE) n. o 40/94 — Artigo 7. o , n. o 1, alínea b) 
— Marca nominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE 
EINFACH — Marca constituída por um slogan publicitário 

— Caráter distintivo — Recusa de registo] 

(2012/C 287/26) 

Língua do processo: inglês 

Partes 

Recorrente: Smart Technologies ULC (representantes: M. Edenbo
rough QC, T. Elias, barrister) 

Outra parte no processo: Instituto de Harmonização do Mercado 
Interno (marcas, desenhos e modelos) (representante: J. Crespo 
Carrillo, agente) 

Objeto 

Recurso interposto do acórdão do Tribunal Geral (Segunda Sec
ção), de 13 de abril de 2011, Smart Technologies/IHMI 
(T-523/09) pelo qual o Tribunal Geral negou provimento a 
um recurso que tinha por objeto a anulação da Decisão 
R 554/2009-2 da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de 
Harmonização do Mercado Interno (IHMI), de 29 de setembro 
de 2009, que negou provimento ao recurso da decisão do 
examinador que recusou o registo da marca nominativa «WIR 
MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», para produtos da 
classe 9 

Dispositivo 

1. É negado provimento ao recurso. 

2. A Smart Technologies ULC é condenada nas despesas. 

( 1 ) JO C 269 de 10.9.2011
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