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Întrebările preliminare
Obligația de recunoaștere prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată) (1) există și după schimbarea permisului de
conducere realizată fără examinarea aptitudinilor de conducere de către un stat membru al Uniunii Europene în cazul în
care permisul de conducere anterior nu este supus obligației de recunoaștere [în speță, permisul de conducere anterior,
eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, s-a întemeiat la rândul său pe schimbarea unui permis de conducere
eliberat de o țară terță, articolul 11 alineatul (6) a treia teză din Directiva 2006/126]?
(1)

JO 2006, L 403, p. 18, Ediție specială, 07/vol. 17, p. 216.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 2 februarie 2018 –
Skatteministeriet/KPC Herning
(Cauza C-71/18)
(2018/C 134/21)
Limba de procedură: daneza
Instanța de trimitere
Vestre Landsret

Părțile din procedura principală
Reclamant: Skatteministeriet
Pârâtă: KPC Herning

Întrebarea preliminară
Este compatibil cu articolul 135 alineatul (1) litera (j) raportat la articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), coroborat
cu articolul 135 alineatul (1) litera (k) raportat la articolul 12 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din Directiva TVA (1), ca
un stat membru, în circumstanțe precum cele din procedura principală, să considere că livrarea unui teren pe care la
momentul livrării există o clădire reprezintă o vânzare de teren construibil supusă taxei pe valoarea adăugată (TVA), atunci
când intenția părților este ca clădirea să fie total sau parțial demolată pentru a face loc unei clădiri noi?
(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006 L 347,
p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Visoki upravni sud (Croația) la 8 februarie 2018 –
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske
(Cauza C-90/18)
(2018/C 134/22)
Limba de procedură: croata
Instanța de trimitere
Visoki upravni sud

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Pârât: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

