C 259/22

SL

Uradni list Evropske unije

23.7.2018

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 20. aprila 2018 – SIA
„Kuršu zeme“
(Zadeva C-273/18)
(2018/C 259/30)
Jezik postopka: latvijščina
Predložitveno sodišče
Augstākā tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: SIA „Kuršu zeme“
Tožena stranka: Valsts ieņēmumu dienests

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je treba člen 168(a) Direktive 2006/112/ES (1) razlagati tako, da nasprotuje prepovedi odbitka vstopnega davka na
dodano vrednost, če navedena prepoved temelji samo na zavestni vpletenosti davčnega zavezanca v zasnovo simuliranih
transakcij, vendar pa ni navedeno, kako naj bi bile konkretne transakcije v škodo proračuna (zaradi neplačila davka na
dodano vrednost ali v obliki neupravičene zahteve za vračilo navedenega davka), v primerjavi s položajem, v katerem bi bile
transakcije zasnovane v skladu z njihovimi dejanskimi okoliščinami?
(1)

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
(Portugalska) 24. aprila 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da/Comissão de Segurança de
Serviços e Bens de Consumo
(Zadeva C-277/18)
(2018/C 259/31)
Jezik postopka: portugalščina
Predložitveno sodišče
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da
Tožena stranka: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali je nacionalna ureditev na Portugalskem iz uredbe zakona št. 69/2005 z dne 17. marca o prenosu Direktive 2001/95/
ES (1) in uredbe zakona št. 150/90 z dne 10. maja o prenosu Direktive 87/357/EGS (2) – ki poleg tega, da prepoveduje
dajanje na trg proizvodov, ki lahko ogrožajo zdravje in varnost potrošnikov, ker bi jih ti lahko zamenjali s prehranskimi
proizvodi, prepoveduje tudi dajanje na trg proizvodov, ki bi se jih lahko zaradi njihovega videza zamenjalo za druge
proizvode (zlasti za igrače) in bi pri običajni in razumno predvidljivi uporabi lahko ogrožali zdravje in varnost
potrošnikov, zlasti otrok – združljiva s pravom Skupnosti, zlasti z Direktivo 2001/95/ES Sveta z dne 3. decembra 2001
o splošni varnosti proizvodov, s členoma 28 in 30 Pogodbe (tako kot sta navedena v tej direktivi) in z Direktivo Sveta
87/357/EGS z dne 25. junija 1988?

