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Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“
Tožena stranka: Land Niedersachsen

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali so ostanki, ki se posledica nesreče, v obliki odpadnih kovin in vode za gašenje, zmešane z mulji in ostanki tovora, na
krovu ladje „odpadki, ustvarjeni v vozilih, na vlakih, na letalih in na ladjah“ v skladu s členom 1(3)(b) Uredbe (ES) 1013/
2006 (1)?
(1)

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL 2006, L 190, str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo
(Portugalska) 11. decembra 2017 – Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda/
Autoridade Tributária e Aduaneira
(Zadeva C-692/17)
(2018/C 094/10)
Jezik postopka: portugalščina
Predložitveno sodišče
Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari
Kasacijska pritožnica: Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda
Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali pojmi „dajanje“, „posredovanje“ ali „upravljanje kreditov“ za namene uporabe oprostitve iz člena 135(1)(b) Direktive
o DDV (1) zajemajo odplačni odstop procesnopravnega položaja – ki ga ima davčni zavezanec za DDV v postopku izvršbe
za plačilo terjatve, ki je bila priznana s sodno odločbo in izvira iz neizpolnitve pogodbe o nepremičninskem posredovanju,
skupaj z DDV po stopnji, ki velja na dan plačila, ter zamudnimi obrestmi, ki so že zapadle ali lahko zapadejo, dokler plačilo
ni izvršeno v celoti – v korist tretje osebe?
(1)

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
(Litva) 18. decembra 2017 – „Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB/Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
(Zadeva C-706/17)
(2018/C 094/11)
Jezik postopka: litovščina
Predložitveno sodišče
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

