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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne
11. dubna 2018 – Staatssecretaris van Financiën, další účastnice řízení: CEVA Freight Holland BV
(Věc C-249/18)
(2018/C 276/17)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení
Navrhovatel: Staatssecretaris van Financiën
Další účastnice řízení: CEVA Freight Holland BV

Předběžné otázky
1. Musí být článek 78 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (1), kterým se vydává celní kodex Společenství, vykládán v tom
smyslu, že deklarant je s odkazem na čl. 147 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2), kterým se
provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, oprávněn v rámci zaúčtování dodatečně zvolit jinou, nižší transakční cenu
dováženého zboží, aby snížil celní dluh?
2 a. Je při použití čl. 221 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2913/92 určení dne, kdy došlo ke sdělení dlužníkovi, otázkou unijního
práva?
b. V případě kladné odpovědi na otázku 2a: musí být čl. 221 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2913/92 vykládán v tom smyslu,
že dlužník musí sdělení uvedené v tomto ustanovení obdržet do tří let ode dne vzniku celního dluhu, nebo postačuje,
že mu sdělení bylo během této lhůty odesláno?

(1)
(2)

Nařízení ze dne 12. října 1992 (Úř. věst. 1992, L 302, s. 1).
Nařízení ze dne 2. července 1993 (Úř. věst. 1993, L 253, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Noord-Holland (Nizozemsko) dne
12. dubna 2018 – Trace Sport v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven
(Věc C-251/18)
(2018/C 276/18)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Rechtbank Noord-Holland

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Trace Sport tegen Inspecteur van de Belastingdienst
Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Předběžné otázky
1) Je prováděcí nařízení č. 501/2013 (1) platné v rozsahu, ve kterém se vztahuje na výrobce/vývozce Kelani Cycles?

