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5.2) Samtidig kan kunden når som helst fravælge den mulighed, som den afgiftspligtige person har foreslået, dvs. at
bestille transporten hos den logistikvirksomhed, som den afgiftspligtige person har en kontraktmæssig forbindelse
til, og i stedet bestille transporten hos en anden transportør eller hente varerne personligt?

(1)
(2)

EUT 2006 L 347, s. 1.
Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7.10.2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift
(EUT L 268, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungarn) den 16. maj 2018 — Tesco-Global Áruházak Zrt. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága
(Sag C-323/18)
(2018/C 311/04)
Processprog: ungarsk
Den forelæggende ret
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Tesco-Global Áruházak Zrt.
Sagsøgt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Præjudicielle spørgsmål
1) Er den omstændighed, at en afgiftspligtig person, som udøver detailhandel fra forretninger, hvis aktionærer er
udlændinge, og driver flere forretninger som et enkelt forretningsdrivende selskab, underkastes en særafgift, hvis satser
er stærkt progressive, og nævnte afgiftspligtige person faktisk hører under det højeste afgiftstrin, mens det i praksis viser
sig, at afgiftspligtige personer med nationale aktionærer, der driver franchisevirksomhed under samme mærke — idet
hver forretning typisk er et særskilt forretningsdrivende selskab — er fritaget for denne afgift eller hører under et af de
lave afgiftstrin, hvorfor den afgift, som betales af selskaber med udenlandske aktionærer, og den samlede andel af
afgiftsmæssige indtægter vedrørende disse reelt er væsentligt højere end fra afgiftspligtige personer med nationale
aktionærer, forenelig med EUF-traktatens bestemmelser om princippet om forbud mod foskelsbehandling (artikel 18
TEUF og 26 TEUF), princippet om etableringsfriheden (artikel 49 TEUF), ligebehandlingsprincippet (artikel 54 TEUF),
princippet om lighed hvad angår indehavelse af kapitalandele i selskaber som omhandlet i artikel 54 TEUF (artikel 55
TEUF), princippet om den frie udveksling af tjenesteydelser (artikel 56 TEUF), princippet om kapitalens frie
bevægelighed (artikel 63 TEUF og 65 TEUF) og princippet om lighed hvad angår afgiftspålæggelse i forhold til
virksomheder (artikel 110 TEUF)?
2) Er den omstændighed, at en afgiftspligtig person, som udøver detailhandel fra forretninger og driver flere forretninger
som et enkelt forretningsdrivende selskab, underkastes en særafgift, hvis satser er stærkt progressive, og nævnte
afgiftspligtige person faktisk hører under det højeste afgiftstrin, mens det i praksis viser sig, at afgiftspligtige personer
med nationale aktionærer, der konkurrerer direkte med den førstnævnte afgiftspligtige person og driver
franchisevirksomhed under samme mærke — idet hver forretning typisk er et særskilt forretningsdrivende selskab —
er fritaget for denne afgift eller hører under et af de lave afgiftstrin, hvorfor den afgift, som betales af selskaber med
udenlandske aktionærer, og den samlede andel af afgiftsmæssige indtægter vedrørende disse reelt er væsentligt højere
end fra afgiftspligtige personer med nationale aktionærer, forenelig med EUF-traktatens bestemmelser om forbud mod
statsstøtte (artikel 107, stk. 1, TEUF)?
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3) Skal artikel 107 TEUF og artikel 108, stk. 3, TEUF fortolkes således, at deres virkninger omfatter en afgiftsforanstaltning,
hvoraf en afgiftsfritagelse — der udgør statsstøtte — som finansieres ved indtægterne af denne afgiftsforanstaltning, er
en integrerende del, for så vidt som lovgiver, inden særafgiften på detailhandel blev indført, (på grundlag af
markedsaktørernes omsætning) fastlagde størrelsen af de forventede budgetindtægter ved at anvende progressive satser
på grundlag af omsætningen og ikke ved at indføre en generel afgiftssats og således nåede til et resultat, hvor lovgiver
bevidst lod en del af markedsaktørerne være begunstiget af en fritagelse?
4) Er princippet om procesækvivalens, effektivitetsprincippet og princippet om EU-rettens forrang til hinder for en
medlemsstats praksis, hvorefter det under en afgiftskontrolprocedure, som er indledt af egen drift, eller under den
efterfølgende retslige procedure — uagtet effektivitetsprincippet og princippet om pligten til at se bort fra en med EUretten uforenelig national bestemmelse — er umuligt at indgive en anmodning om tilbagebetaling af en afgift, der er
angivet i henhold til en national afgiftslovgivning, som er i strid med EU-retten, fordi afgiftsmyndigheden eller
retsinstansen kun undersøger spørgsmålet om en tilsidesættelse af EU-retten som led i en særprocedure, der iværksættes
efter begæring og alene inden proceduren af egen drift, skønt intet er til hinder for indgivelsen af en
tilbagebetalingsanmodning som led i en administrativ eller retslig procedure hvad angår en afgift, hvis angivelse er i
strid med national ret?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Szekszárdi Járásbíróság (Ungarn) den 5. juni 2018 —
Ágnes Weil mod Géza Gulácsi
(Sag C-361/18)
(2018/C 311/05)
Processprog: ungarsk
Den forelæggende ret
Szekszárdi Járásbíróság

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Ágnes Weil
Sagsøgt: Géza Gulácsi

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 53 i forordning (EU) nr. 1215/2012 (1) fortolkes således, at retten i den medlemsstat, som har truffet
retsafgørelsen, på begæring af en part automatisk skal udstede attesten vedrørende retsafgørelsen uden at efterprøve, om
sagen er omfattet af forordning (EU) nr. 1215/2012?
2) Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, skal artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1215/2012 da
fortolkes således, at et tilbagebetalingskrav mellem ugifte samlevende vedrører formueforhold mellem parterne i et
forhold, der anses for at have (juridiske) virkninger svarende til et ægteskabs?

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351, s. 1).

