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Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spania) la
10 octombrie 2017 – Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.
R.C.)
(Cauza C-589/17)
(2018/C 022/28)
Limba de procedură: spaniola
Instanța de trimitere
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Prenatal S.A.
Pârât: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

Întrebările preliminare
1) Decizia C(2008) 6317 final a Comisiei din 3 noiembrie 2008, prin care se constată că se impune înscrierea ulterioară în
evidența contabilă a taxelor la import și că nu se justifică remiterea acestora într-o situație specială privind importul de
produse textile declarate originare din Jamaica (cauza REM 03/07) este contrară dreptului Uniunii, în special articolului
220 alineatul (2) litera (b) și articolului 239 din Codul vamal comunitar?
2) Atunci când, în cazul formulării unei cereri de remitere, Comisia notifică o decizie conform căreia cauza conține
elemente de fapt și de drept comparabile cu cele dintr-o cauză anterioară, care a fost soluționată deja de aceasta, sau o
decizie în sensul că există o cauză comparabilă pendinte, trebuie să se considere că oricare dintre aceste decizii reprezintă
un act juridic care are caracter juridic obligatoriu pentru autoritățile din statul membru în care s-a depus cererea de
remitere și care, prin urmare, poate fi atacat de persoana care solicită remiterea [articolul 239 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1)] sau neînscrierea în
evidența contabilă a taxelor [articolul 220 alineatul (2) litera (b) din codul menționat]?
3) În cazul în care deciziile respective ale Comisiei nu sunt considerate acte cu caracter juridic obligatoriu, revine
autorităților naționale sarcina de a aprecia dacă în prezenta cauză există elemente de fapt sau de drept comparabile cu
cele dintr-o altă cauză?
4) În cazul unui răspuns afirmativ, dacă s-a efectuat analiza respectivă și s-a concluzionat că nu există elemente de fapt sau
de drept comparabile, se impune aplicarea articolului 905 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei
din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire
a Codului vamal comunitar (2) și, prin urmare, Comisia trebuie să adopte o decizie cu caracter juridic obligatoriu pentru
autoritățile naționale respective?

(1)
(2)

JO 1992, L 302, p. 1, Ediție specială 02/vol.5, p. 58.
JO 1993 L 253, p. 1, Ediție specială 2/vol. 7, p. 3.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Grondwettelijk Hof (Belgia) la 16 octombrie 2017 –
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie și alții
(Cauza C-597/17)
(2018/C 022/29)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Grondwettelijk Hof
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Părțile din procedura principală
Reclamanți: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten și alții, Plast. Surg. și alții,
Belgian Society for Private Clinics și alții
Pârât: Ministerraad

Întrebările preliminare
1) Articolul 132 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al
taxei pe valoarea adăugată (1) trebuie interpretat în sensul că prevede că scutirea menționată se aplică, atât în ceea ce
privește terapiile convenționale, cât și cele neconvenționale, numai persoanelor care exercită profesiuni medicale sau
paramedicale reglementate de dispozițiile naționale în domeniul prestării de îngrijiri medicale și care îndeplinesc
cerințele prevăzute de aceste dispoziții, precum și în sensul că sunt excluse de la această scutire persoanele care nu
îndeplinesc aceste cerințe, dar sunt membre ale unei asociații profesionale a chiropracticienilor și osteopaților și respectă
condițiile impuse de această asociație?
2) În special din perspectiva neutralității fiscale, articolul 132 alineatul (1) literele (b), (c) și (e), articolul 134 și articolul 98
din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
coroborate cu punctele 3 și 4 din anexa III la directivă trebuie interpretate
a) în sensul că sunt contrare unei dispoziții naționale care prevede aplicarea unei cote reduse de TVA în cazul produselor
farmaceutice și dispozitivelor medicale utilizate pentru intervenții sau tratamente cu caracter terapeutic, în condițiile
în care produselor farmaceutice și dispozitivelor medicale utilizate pentru intervenții sau tratamente cu caracter pur
estetic, sau care sunt în strânsă legătură cu acestea, li se aplică cota standard de TVA
b) sau în sensul că permit tratamentul egal al celor două cazuri menționate sau chiar impun un astfel de tratament?
3) Curtea Constituțională are obligația să mențină temporar consecințele dispozițiilor care trebuie anulate, precum și
eventual pe cele ale dispozițiilor care trebuie anulate în tot sau în parte, în cazul în care, din răspunsul dat la prima sau la
a doua întrebare reiese că acestea sunt contrare dreptului Uniunii, pentru ca legiuitorul să fie pus în situația de a le
armoniza cu acesta?
(1)

JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Țările de Jos) la
16 octombrie 2017 – A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst
(Cauza C-598/17)
(2018/C 022/30)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Părțile din procedura principală
Apelantă: A-Fonds
Intimat: Inspecteur van de Belastingdienst

Întrebările preliminare
1) Extinderea domeniului de aplicare al unei scheme de ajutor existente, ca urmare a faptului că un contribuabil se
prevalează cu succes de dreptul la libera circulație a capitalurilor, prevăzut la articolul 56 TCE (în prezent, articolul 63
TFUE), constituie un ajutor nou, care trebuie considerat o modificare a unui ajutor existent?

