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Prejudiciálne otázky
1. Je skutočnosť, že za „začaté konanie“ sa považuje už samotný návrh dlžníka na vyrovnanie podaný na príslušný súd,
zlučiteľná s článkom 45 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2004/18/ES z 31. marca 2004 (1)?
2. Je skutočnosť, že vyhlásenie dlžníka o tom, že je v platobnej neschopnosti a že chce podať návrh na vyrovnanie „in
bianco“ (ktorého povaha sa spresnila vyššie) sa považuje za dôvod pre vylúčenie z verejného obstarávania, a to na
základe extenzívneho výkladu pojmu „začaté konanie“, stanoveného v uvedenom právnom predpise Spoločenstva
(článok 45 smernice), ako aj v citovanom vnútroštátnom právnom predpise (článok 38 legislatívneho dekrétu č. 163/
2006), zlučiteľná s právnou úpravou uvedenou vyššie?

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na
práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil
(Francúzsko) 20. februára 2018 – Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des
Comptes publics
(Vec C-133/18)
(2018/C 166/26)
Jazyk konania: francúzština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Tribunal administratif de Montreuil

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Sea Chefs Cruise Services GmbH
Žalovaný: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciálna otázka
Majú sa ustanovenia článku 20 ods. 2 smernice Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008 (1) vykladať v tom zmysle, že
vytvárajú pravidlo preklúzie, ktoré predpokladá, že zdaniteľná osoba z členského štátu, ktorá požaduje vrátenie dane
z pridanej hodnoty v členskom štáte, v ktorom nie je usadená, nemôže doplniť svoju žiadosť o vrátenie dane pred daňovým
súdom, ak nesplnila lehotu na odpoveď na žiadosť o informácie, ktorú podal správny orgán v súlade s ustanoveniami
odseku 1 tohto článku alebo naopak v tom zmysle, že táto zdaniteľná osoba môže v rámci práva na opravný prostriedok
podľa článku 23 smernice a v súlade so zásadami proporcionality a neutrality dane z pridanej hodnoty doplniť svoju
žiadosť pred daňovým súdom?
(1)

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty
ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené
v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 2008, s. 23).

