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Tolkningsfrågor
1) Utgör ingåendet av ett avtal enligt vilket ett bolag hyr ut en fastighet till ett annat bolag i vilken det tidigare bedrevs
särskild restaurangverksamhet, och där nämnda avtal även omfattar samtliga kvarvarande investeringsvaror och
inventarier och det hyrande bolaget fortsätter att bedriva samma restaurangverksamhet under samma namn som
användes tidigare, överlåtelse av rörelse i överensstämmelse med artiklarna 19 och 29 i direktiv 2006/112/EG (1)?
2) Om den första frågan besvaras nekande, utgör ifrågavarande transaktion då tillhandahållande av tjänster som kan
betraktas som uthyrning av fast egendom i enlighet med artikel 135.1 l i mervärdesskattedirektivet eller ett sammansatt
tillhandahållande av tjänster som inte kan betraktas som uthyrning av fast egendom och som därför är skattepliktigt
enligt lagen?
(1)

EUT 2006, L 347, s. 1.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Darmstadt (Tyskland) den 11 januari
2018 – TopFit e.V. och Daniele Biffi mot Deutschen Leichtathletikverband e.V.
(Mål C-22/18)
(2018/C 123/17)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Amtsgericht Darmstadt

Parter i det nationella målet
Kärande: TopFit e.V. och Daniele Biffi
Svarande: Deutscher Leichtathletikverband e.V.

Tolkningsfrågor
1) Ska artiklarna 18, 21 och 165 FEUF tolkas på så sätt att en bestämmelse i tävlingsreglerna för ett friidrottsförbund i en
medlemsstat, enligt vilka det för deltagandet i nationella mästerskap krävs medborgarskap i den medlemsstaten, utgör en
otillåten diskriminering?
2) Ska artiklarna 18, 21 och 165 FEUF tolkas på så sätt att ett förbund i en medlemsstat på ett orättmätigt sätt
diskriminerar amatöridrottare som inte är medborgare i den medlemsstaten, genom att visserligen möjliggöra för dem
att delta i nationella mästerskap, men endast låter dem ställa upp ”utom tävlan” eller ”utan att tillräknas” och inte låter
dem delta i finaler och slutomgångar?
3) Ska artiklarna 18, 21 och 165 FEUF tolkas på så sätt att ett förbund i en medlemsstat på ett orättmätigt sätt
diskriminerar amatöridrottare som inte är medborgare i den medlemsstaten, genom att utesluta dem från tilldelning av
nationella titlar eller placering?

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den
17 januari 2018 – ”Elektrorazpredelenie Yug” EAD/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
(Mål C-31/18)
(2018/C 123/18)
Rättegångsspråk: bulgariska
Hänskjutande domstol
Administrativen sad Sofia-grad

