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Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeidshof te Brussel (Belgia) la 29 martie 2018 – Zubair
Haqbin/Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
(Cauza C-233/18)
(2018/C 211/19)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Arbeidshof te Brussel

Părțile din procedura principală
Reclamant: Zubair Haqbin
Pârâtă: Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Întrebările preliminare
1) Articolul 20 alineatele (1)-(3) din directivă (1) trebuie interpretat în sensul că acesta stabilește în mod limitativ cazurile în
care beneficiul condițiilor materiale de primire poate fi limitat sau retras sau din articolul 20 alineatele (4) și (5) rezultă
că retragerea dreptului la condițiile materiale de primire poate avea loc și cu titlu de sancțiune aplicabilă pentru
încălcarea gravă a regulilor centrelor de cazare și pentru comportament deosebit de violent?
2) Articolul 20 alineatele (5) și (6) trebuie interpretat în sensul că, înainte de a lua sancțiuni sau o decizie legată de limitarea
sau retragerea beneficiului condițiilor materiale de primire și în cadrul acestor decizii, statele membre trebuie să
stabilească măsurile necesare care ar garanta dreptul la un nivel de trai demn pe durata excluderii, sau se poate da curs
acestor dispoziții printr-un sistem în baza căruia, după decizia de limitare sau de retragere a beneficiului condițiilor
materiale de primire, se verifică dacă persoana care face obiectul deciziei beneficiază de un nivel de trai demn și, dacă
este necesar, se iau măsuri corective la momentul respectiv?
3) Articolul 20 alineatele (4), (5) și (6) coroborat cu articolele 14, 21, 22, 23 și 24 din directivă și cu articolele 1, 3, 4 și 24
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că o măsură sau o sancțiune de
excludere temporară (sau definitivă) de la dreptul la condițiile materiale de primire este sau nu este posibilă în cazul unui
minor, în special în cazul unui minor neînsoțit?
(1)

Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea
solicitanților de protecție internațională (JO 2013, L 180, p. 96).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 5 aprilie 2018 –
„UniCredit Leasing” EAD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” –
Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP
(Cauza C-242/18)
(2018/C 211/20)
Limba de procedură: bulgara
Instanța de trimitere
Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală
Recurentă: „UniCredit Leasing” EAD
Intimat: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP
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Întrebările preliminare
1) Dispoziția de la articolul 90 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE (1) privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată permite, în cazul rezilierii unui contract de leasing financiar, reducerea bazei de impozitare și restituirea TVAului stabilit printr-o decizie de impunere rectificativă cu forță executorie asupra unei baze de impozitare constând din suma
ratelor de leasing lunare aferente întregii perioade contractuale?
2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: care dintre cazurile menționate la articolul 90 alineatul (1) din
directivă poate fi invocat de locator față de statul membru, la rezilierea contractului de leasing ca urmare a neplății
parțiale a ratelor de leasing datorate, pentru a obține reducerea bazei de impozitare a TVA-ului cu cuantumul ratelor
datorate, dar neplătite pe perioada de la încetarea plății și până la data rezilierii contractului, dacă rezilierea nu este
retroactivă, fapt confirmat chiar printr-o clauză a contractului?
3) Interpretarea articolului 90 alineatul (2) din Directiva privind TVA permite să se deducă, într-un caz precum cel de față,
existența unei derogări de la articolului 90 alineatul (1) din Directiva privind TVA?
4) Interpretarea articolului 90 alineatul (1) din Directiva privind TVA permite să se considere că noțiunea de refuz, utilizată
în dispoziție, include cazul în care, în cadrul unui contract de leasing financiar cu transfer obligatoriu al dreptului de
proprietate, locatorul nu mai poate solicita locatarului plata ratelor de leasing, întrucât a reziliat contractul de leasing ca
urmare a neexecutării contractului de către locatar, însă în condițiile în care conform contractului are dreptul la o despăgubire
egală cu valoarea totală a ratelor de leasing neplătite, care ar urma să devină scadente până la expirarea perioadei de leasing?

(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, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 12 aprilie 2018 – Syndicat des
cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de
l'Action et des Comptes publics
(Cauza C-254/18)
(2018/C 211/21)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Conseil d'État

Părțile din procedura principală
Reclamant: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Pârâți: Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Întrebările preliminare
1) Dispozițiile articolelor 6 și 16 din Directiva 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării
timpului de lucru (1) trebuie interpretate în sensul că impun o perioadă de referință definită pe o bază variabilă sau în
sensul că lasă statelor membre posibilitatea de a-i conferi un caracter variabil sau fix?

