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Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 20. apríla 2018 – SIA
„Kuršu zeme“
(Vec C-273/18)
(2018/C 259/30)
Jazyk konania: lotyština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Augstākā tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: SIA „Kuršu zeme“
Žalovaná: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciálna otázka
Má sa článok 168 písm. a) smernice 2006/112/ES (1) vykladať v tom zmysle, že bráni zákazu odpočtu dane na vstupe
v prípade, kedy je uvedený zákaz založený výlučne na vedomej účasti zdaniteľnej osoby na vykonávaní fiktívnych
transakcií, pričom sa neuvádza, akým spôsobom konkrétne transakcie poškodili štátnu pokladnicu v podobe nezaplatenia
DPH alebo neoprávnenej žiadosti o vrátenie uvedenej dane, na rozdiel od situácie, v ktorej by boli tieto transakcie vykonané
podľa skutočných skutkových okolností?
(1)

Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
(Portugalsko) 24. apríla 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da/Comissão de Segurança de
Serviços e Bens de Consumo
(Vec C-277/18)
(2018/C 259/31)
Jazyk konania: portugalčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da
Žalovaná: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Prejudiciálne otázky
1. Je vnútroštátny systém Portugalska obsiahnutý v zákonnom dekréte č. 69/2005 zo 17. marca 2005 a zákonnom dekréte
č. 150/90 z 10. mája 1990, ktorý okrem zákazu uvádzania na trh výrobkov, ktoré sú spôsobilé ohroziť zdravie
a bezpečnosť spotrebiteľov z dôvodu ich zameniteľnosti za potraviny, zakazuje tiež uvádzať na trh výrobky, ktoré môžu
byť vzhľadom na ich vzhľad zamenené s inými výrobkami (najmä hračkami), čím tak môžu pri ich bežnom alebo
rozumne predvídateľnom použití predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, najmä detí, zlučiteľný
s právom Spoločenstva, najmä so smernicou 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), článkami 28 a 30 Zmluvy (ako sa uvádza v tejto smernici) a so smernicou Rady
87/357/EHS z 25. júna 1988 (2)?

