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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Letland) op 20 april
2018 — SIA „Kuršu zeme”
(Zaak C-273/18)
(2018/C 259/30)
Procestaal: Lets
Verwijzende rechter
Augstākā tiesa

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: SIA „Kuršu zeme”
Verwerende partij: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciële vraag
Moet artikel 168, onder a), van richtlijn 2006/112/EG (1) aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen het verbod op
aftrek van de voorbelasting, wanneer dit verbod enkel steunt op de bewuste betrokkenheid van de belastingplichtige bij het
opzetten van transactiesimulaties, maar niet wordt aangegeven op welke wijze de betrokken transacties tot een nadeel voor
de schatkist hebben geleid wegens niet-betaling van de btw of in de vorm van een onterecht verzoek tot teruggaaf van die
belasting, in vergelijking met een situatie waarin die transacties in overeenstemming met de werkelijke omstandigheden
ervan waren opgezet?
(1)

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo de
Lisboa (Portugal) op 24 april 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de
Segurança de Serviços e Bens de Consumo
(Zaak C-277/18)
(2018/C 259/31)
Procestaal: Portugees
Verwijzende rechter
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda
Verwerende partij: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Prejudiciële vragen
1) Is een nationale regeling, die in Portugal is opgenomen in wetsbesluit nr. 69/2005 van 17 maart 2005 en in wetsbesluit
nr. 150/90 van 10 mei 1990, en die niet alleen het in de handel brengen verbiedt van producten die de gezondheid en de
veiligheid van de consument in gevaar kunnen brengen omdat zij met levensmiddelen kunnen worden verward, maar
ook van producten die, omdat zij wegens hun uiterlijk met andere producten (inzonderheid speelgoed) kunnen worden
verward, bij een normaal of redelijkerwijs voorspelbaar gebruik de gezondheid en de veiligheid van de consument, met
name kinderen, in gevaar kunnen brengen, verenigbaar met het gemeenschapsrecht — in het bijzonder richtlijn 2001/
95/EG (1) van de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid, de artikelen 28 en 30 van het Verdrag
(zoals vermeld in deze richtlijn) en richtlijn 87/357/EEG (2) van de Raad van 25 juni 1988?

