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Vprašanja za predhodno odločanje
1. Ali določba člena 90(1) Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) v primeru razdrtja
pogodbe o finančnem najemu dovoljuje zmanjšanje davčne osnove in povračilo davka na dodano vrednost, ki je bil
določen s pravnomočno odmerno odločbo na podlagi davčne osnove, sestavljene iz vsote mesečnih najemnin za celotno
obdobje trajanja pogodbe?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: na katerega od primerov iz člena 90(1) Direktive se lahko sklicuje
lizingodajalec v primeru razdrtja pogodbe o lizingu zaradi delnega neplačila dolgovanih najemnin v razmerju do države
članice zaradi zmanjšanja davčne osnove v obsegu dolgovanih najemnin, ki pa v obdobju od ustavitve plačil do razdrtja
pogodbe niso bile plačane, če razdrtje ne učinkuje retroaktivno, kar izrecno potrjuje klavzula v pogodbi?

3. Ali je mogoče člen 90(2) Direktive o DDV razlagati tako, da je v primeru, kot je obravnavani, podano odstopanje od
člena 90(1) Direktive o DDV?

4. Ali je mogoče člen 90(1) Direktive o DDV razlagati tako, da pojem zavrnitev iz te določbe zajema položaj, v katerem
lizingodajalec v okviru pogodbe o finančnem najemu s prenosom lastništva ob njenem izteku od lizingojemalca ne more
več zahtevati plačila najemnine, ker je lizingodajalec zaradi neizpolnitve pogodbe s strani lizingojemalca razdrl pogodbo
o lizingu, vendar ima na podlagi pogodbe pravico do odškodnine v višini vseh neplačanih najemnin, ki bi zapadle do izteka trajanja
lizinga?

(1)

UL 2006, L 347, str. 1.
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Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali je treba določbe členov 6 in 16 Direktive 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije
delovnega časa (1) razlagati tako, da določajo referenčno obdobje, ki je opredeljeno premično, ali tako, da državam
članicam prepuščajo izbiro, ali je to obdobje opredeljeno premično ali fiksno?
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2. Ali se v primeru, ko bi bilo treba te določbe razlagati tako, da določajo premično referenčno obdobje, možnost
odstopanja od člena 16(b), določena v členu 17, lahko nanaša ne samo na trajanje referenčnega obdobja, ampak tudi na
njegovo premično naravo?
(1)

Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa
(UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).
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Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali je treba določbe […] (ni prevedeno) člena 21 [(5), tretji pododstavek,] Direktive (1) [2003/96] razlagati tako, da se
izvzetje iz obdavčenja električne energije majhnih proizvajalcev, ki je na podlagi teh določb dovoljeno državam
članicam, pod pogojem, da obdavčijo energente, ki se uporabljajo za proizvodnjo te električne energije, lahko uporabi
v položaju, kot je bil opisan v točki 7 zgoraj, za obdobje pred 1. januarjem 2011, v katerem Francija, kot ji je dovoljevala
ta direktiva, še ni uvedla domačega davka na končno porabo električne energije in posledično tudi ne izvzetja iz te
obdavčitve v korist majhnih proizvajalcev?
2. Če je odgovor na […] (ni prevedeno) prvo vprašanje pritrdilen, kako je treba povezovati določbe […] (ni prevedeno)
člena 14 [(1)(a)] Direktive [2003/96] in določbe […] (ni prevedeno) njenega člena 21 [(5), tretji pododstavek,] v zvezi
z majhnimi proizvajalci, ki porabljajo električno energijo, ki jo proizvajajo za svojo dejavnost? Zlasti, ali te določbe
pomenijo minimalno obdavčitev, ki izhaja bodisi iz obdavčitve proizvedene električne energije z izvzetjem
uporabljenega zemeljskega plina bodisi iz izvzetja iz obdavčitve proizvodnje električne energije, pri čemer je država
torej zavezana obdavčiti uporabljen zemeljski plin?
(1)

Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne
energije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 405).

