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Parter i målet vid den nationella domstolen
Kärande Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS ”MSC Flaminia”
Svarande: Land Niedersachsen

Tolkningsfrågor
Är haverigenererade rester bestående av metallskrot och släckningsvatten blandat med slam och lastrester ombord på ett
fartyg ”avfall som uppkommit ombord på fordon, tåg, flygplan och fartyg” i den mening som avses i artikel 1.3 b i
förordning (EG) nr 1013/2006 (1)?
(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, s. 1).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den
11 december 2017 – Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda mot Autoridade
Tributária e Aduaneira
(Mål C-692/17)
(2018/C 094/10)
Rättegångsspråk: portugisiska
Hänskjutande domstol
Supremo Tribunal Administrativo

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda
Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågan
Ska vid tillämpningen av det undantag som föreskrivs i artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet (1) begreppen
”beviljande”, ”förmedling” och ”förvaltning av krediter” omfatta en överlåtelse mot vederlag till en tredjeman av den
processuella ställning som en mervärdesskatteskyldig har i ett förfarande för verkställighet av indrivningen av en fordran,
vilken har fastställts genom domstolsavgörande, till följd av en underlåtelse att uppfylla ett fastighetsmäklaravtal, plus den
mervärdesskatt som är tillämplig vid den tidpunkt då betalning sker jämte dröjsmålsränta som har förfallit eller kan förfalla
till dess att full betalning sker?
(1)

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1)

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen)
den 18 december 2017 – ”Achema” AB, ”Orlen Lietuva” AB, ”Lifosa” AB mot Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija
(Mål C-706/17)
(2018/C 094/11)
Rättegångsspråk: litauiska
Hänskjutande domstol
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

