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Ответник: ÖBB-Infrastruktur AG
Преюдициални въпроси
1) Следва ли точка 2, буква а) от приложение II към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (1) да се тълкува в смисъл, че
съдържащото се в нея понятие „пътнически гари, техните сгради и други съоръжения“ включва елементите на
железопътната инфраструктура „пътнически перони“ съгласно приложение I, второ тире от тази директива?
2) Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен:
Следва ли точка 1, буква в) от приложение II към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 2012 г., стр. 32) да се
тълкува в смисъл, че съдържащото се в нея понятие „използване на железопътната инфраструктура“ обхваща използването
на пътнически перони съгласно второто тире от приложение I към тази директива?
(1)

ОВ L 343, 2012 г., стр. 32.

Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 28 март
2018 г. — Budimex S.A.
(Дело C-224/18)
(2018/C 231/13)
Език на производството: полски
Запитваща юрисдикция
Naczelny Sąd Administracyjny
Страни в главното производство
Жалбоподател: Budimex S.A.
Друга страна: Minister Finansów
Преюдициален въпрос
Когато страните по сделката са уговорили, че заплащането на възнаграждението за строителните или строително-монтажните
работи предполага възложителят да е приел изпълнението в приемно-предавателния протокол за тези работи, в кой момент
обхванатата от тази сделка услуга е доставена по смисъла на член 63 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември
2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (1): в момента на фактическото изпълнение на
строителните или строително-монтажните работи или в момента на приемането на изпълнението на тези работи от
възложителя, отразено в приемно-предавателния протокол?
(1)

ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 28 март
2018 г. — Група „Lotos“ S.A.
(Дело C-225/18)
(2018/C 231/14)
Език на производството: полски
Запитваща юрисдикция
Naczelny Sąd Administracyjny
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Страни в главното производство
Жалбоподател: Група „Lotos“ S.A.
Ответник: Minister Finansów

Преюдициален въпрос
Допускат ли член 168 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка
върху добавената стойност (1) и принципите на неутралитет и пропорционалност уредба, каквато се съдържа в член 88,
параграф 1, точка 4 от Закона от 11 март 2004 г. за данъка върху добавената стойност (Dz.U., 2011 г., № 177, поз. 1054,
изм.; понастоящем Dz.U., 2017 г., поз. 1221, изм.), съгласно която намаляването на размера или възстановяването на
разликата с дължимия данък не се прилага за получени от данъчнозадължено лице услуги за нощуване и хранене, с
изключение на закупуването от данъчнозадължени лица, предоставящи транспортни услуги на пътници, на готови храни,
предназначени за пътниците, включително в случаите, когато тази уредба е въведена в закона на основание на член 17,
параграф 6 от Шеста директива на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите
членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (2)?
(1)
(2)

ОВ L 347, 2006 г., стр. 1, изм.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.
ОВ L 145, 1977 г., стр. 1.

Преюдициално запитване от Budai Központi Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 3 април
2018 г. — VE/WD
(Дело C-227/18)
(2018/C 231/15)
Език на производството: унгарски
Запитваща юрисдикция
Budai Központi Kerületi Bíróság

Страни в главното производство
Ищец: VE
Ответник: WD

Преюдициални въпроси
1) Може ли да се приеме, че не е неравноправна, т.е. съставена е на ясен и разбираем език, като се вземат предвид
икономическите последици, договорна клауза, която е съставена (като общи условия на договаряне, използвани от
договарящия продавач или доставчик, а не договорена индивидуално) въз основа на предвиденото в закона задължение за
информиране, което по необходимост е от общ характер и, което възлага на потребителя риска от обменните курсове, без
изрично да се посочва, че размерът на вноските, които се дължат съгласно договора за заем, може да надвишава доходите
на потребителя, установени при проверката на платежоспособността, извършена от договарящия продавач или доставчик
или че може да достигне до една част от тези доходи, която е много по-голяма [от предвиденото], като се има предвид и
че релевантната национална уредба изисква подробно писмено уточняване на риска, а не просто споменаване, че е налице
риск и за това кой го носи, както и това, че Съдът на ЕС е постановил в точка 74 от решението си по дело C-26/13, че
договарящият продавач или доставчик е длъжен не само да информира потребителя за риска, но е необходимо,
благодарение на информацията потребителят да може да прецени потенциално значимите икономически последици за
него от прилагането на обменния курс и следователно общата себестойност на сключения заем?

