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2) Får en medlemsstat undanta vissa kategorier av företag från avgifterna för hygienkontroller trots att medlemsstaten har
föreskrivit ett system för uttag av avgifter som, i sin helhet, är avsett att garantera kostnadstäckning för de offentliga
kontrollerna eller ta ut lägre avgifter än vad som föreskrivs i förordning (EG) nr 8[8]2/2004 (1)?

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, s. . 1).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 19 mars 2018 – Società
Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
mot Regione Emilia-Romagna m.fl.
(Mål C-200/18)
(2018/C 240/19)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet
Klagande: C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini
Fausta
Svarande: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna

Tolkningsfrågor
1. Ska artikel 27 i EG-förordningen, enligt vilken medlemsstaterna ska se till att en avgift tas ut för de verksamheter som
avses i bilaga IV, avsnitt A, och i bilaga V, avsnitt A, tolkas så, att den föreskriver att alla jordbrukare ska vara
betalningsskyldiga, även om de ”bedriver verksamhet avseende slakt och styckning av kött som ett komplement till
djurhållning”?
2. Får en medlemsstat undanta vissa kategorier av företag från avgifterna för hygienkontroller trots att medlemsstaten har
föreskrivit ett system för uttag av avgifter som, i sin helhet, är avsett att garantera kostnadstäckning för de offentliga
kontrollerna eller ta ut lägre avgifter än vad som föreskrivs i förordning (EG) nr 8[8]2/2004 (1)?

(1)

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165,
s. 1).

Begäran om förhandsavgörande framställd Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem
Administrativa – CAAD) (Portugal) den 26 mars 2018 – Idealmed III – Serviços de Saúde, S.A. mot
Autoridade Tributária e Aduaneira
(Mål C-211/18)
(2018/C 240/20)
Rättegångsspråk: portugisiska
Hänskjutande domstol
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
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Parter i det nationella målet
Klagande: Idealmed III – Serviços de Saúde, S.A.

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor
1) Utgör artikel 132.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG (1) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) hinder för att ett sjukhus som ägs av ett privaträttsligt
rörelseidkande bolag och som har ingått avtal om tillhandahållande av sjukvårdstjänster med staten och med
offentligrättsliga juridiska personer anses övergå till att verka under sociala betingelser som är jämförbara med dem som
gäller för offentligrättsliga organ som anges i den bestämmelsen, om

— mer än 54,5 % av faktureringen, inbegripet de belopp som faktureras de aktuella användarna, avser statliga organ
och offentliga sjukkassor, till priser som fastställs i de avtal och överenskommelser som ingåtts med dem,

— mer än 69 % av användarna tar emot förmåner från offentliga sjukkassor eller tar emot tjänster som tillhandahålls
inom ramen för de avtal som ingåtts med statliga organ,

— mer än 71 % av de medicinska åtgärderna vidtas enligt de avtal som ingåtts med offentliga sjukkassor och med
statliga organ, och

— den verksamhet som bedrivs är av betydande allmänt intresse?

2) Med beaktande av att Portugal, i enlighet med artikel 377 i mervärdesskattedirektivet, har valt att fortsatt undanta de
transaktioner som utförs av sjukhus och som inte omnämns i artikel 132.1 b i samma direktiv från mervärdesskatt, av
att dessa beskattningsbara personer har getts möjlighet att välja i fråga om beskattning av sådana transaktioner i enlighet
med artikel 391 i direktivet, under förutsättning att de upprätthåller den valda beskattningsordningen under en period
av minst fem år, och av att de endast kan omfattas av ordningen för undantag från skatteplikt på nytt om de uttryckligen
förklarar detta, utgör artikel 391 och/eller principen om skydd av förvärvade rättigheter, principen om berättigade
förväntningar, likhetsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, neutralitetsprincipen och principen om en ickesnedvriden konkurrens med avseende på användarna och de beskattningsbara personer som är offentligrättsliga organ,
hinder för att skatte- och tullmyndigheten ålägger tillämpning av ordningen för undantag från skatteplikt innan nämnda
tidsperiod löpt ut, från den tidpunkt när myndigheten anser att den beskattningsbara personen har övergått till att
tillhandahålla tjänster under sociala betingelser som är jämförbara med dem som gäller för offentligrättsliga organ?

3) Utgör nämnda artikel 391 i direktivet och/eller de ovannämnda principerna hinder för en ny lag som kräver att
ordningen för undantag från skatteplikt ska tillämpas på beskattningsbara personer som tidigare har valt att beskattas,
innan tidsperioden på fem år löper ut?

4) Utgör nämnda artikel 391 i direktivet och de ovannämnda principerna hinder för lagstiftning enligt vilken en
beskattningsbar person som har valt att beskattas, eftersom personen vid den tidpunkt när den valde detta alternativ inte
tillhandahöll sjukvårdstjänster under sociala betingelser som var jämförbara med dem som gäller för offentligrättsliga
organ, kan fortsätta att omfattas av denna ordning om personen övergår till att tillhandahålla sådana tjänster under
sociala betingelser som är jämförbara med dem som gäller för offentligrättsliga organ?

(1)

EGT 2006, L 347, s. 1

