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Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 20. aprillil 2018 – SIA „Kuršu zeme“
(Kohtuasi C-273/18)
(2018/C 259/30)
Kohtumenetluse keel: läti
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Augstākā tiesa

Põhikohtuasja pooled
Kassaator: SIA „Kuršu zeme“
Vastustaja: Valsts ieņēmumu dienests

Eelotsuse küsimus
Kas direktiivi 2006/112/EÜ (1) artikli 168 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sisendkäibemaksu
mahaarvamise keelamine, kui see keeld põhineb ainult sellel, et maksukohustuslane on teadlikult kaasatud fiktiivsete
tehingute väljatöötamisse – kuid ei ole märgitud, kuidas on konkreetsete tehingute tulemus riigikassale kahjustav –
käibemaksu maksmata jätmise kujul või selle maksu alusetu tagastamise taotluse kujul, võrreldes olukorraga, kus need
tehingud on välja töötatud vastavalt tegelikele asjaoludele?
(1)

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal)
24. aprillil 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda versus Comissão de Segurança de Serviços
e Bens de Consumo
(Kohtuasi C-277/18)
(2018/C 259/31)
Kohtumenetluse keel: portugali
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Põhikohtuasja pooled
Kaebaja: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda
Vastustaja: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Eelotsuse küsimused
1. Kas [liidu] õiguse ja eeskätt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiviga 2001/95/EÜ üldise
tooteohutuse kohta (1) üldise tooteohutuse kohta, asutamislepingu artiklitega 28 ja 30 (nagu viidatud selles direktiivis) ja
nõukogu 25. juuni 198[7]. aasta direktiiviga 87/357/EMÜ (2) on kooskõlas riigisisene kord, mis on ette nähtud
17. märtsi 2005. aasta dekreetseaduses nr 69/2005 ja 10. mai 1990. aasta dekreetseaduses nr 150/90 ning mis lisaks
niisuguste toodete turustamise keelamisele, mis võivad seada ohtu tarbijate tervise ja ohutuse, kuna neid võidakse segi
ajada toiduainetega, keelab turustada ka tooteid, mis võivad seetõttu, et need on välimuse tõttu segiaetavad teiste
toodetega ja eeskätt seetõttu, et neid võib segi ajada mänguasjadega, tavalistes või mõistlikult ettenähtavates
kasutustingimustes seada ohtu tarbijate, eriti laste tervise ja ohutuse?

