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3) Трябва ли член 107 ДФЕС и член 108, параграф 3 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че обхващат данъчна мярка, която се
намира в тясна връзка с данъчно освобождаване (представляващо държавна помощ), финансирана посредством събрания
чрез тази мярка данък, доколкото законодателят постига размера на предвидените приходи в бюджета, определени преди
въвеждането на специалния данък върху търговията на дребно (в зависимост от оборота на операторите на пазара),
посредством прилагането на прогресивна данъчна ставка в зависимост от оборота, а не посредством въвеждането на
единна данъчна ставка, така че правната уредба преднамерено цели да освободи от данъчно облагане част от операторите
на пазара?
4) Съвместима ли е с принципа на равностойност на производствата и с принципите на ефективност и на предимство на
правото на Съюза практика на правоприлагащите органи на дадена държава членка, съгласно която при извършени
служебно данъчни ревизии или при последващите съдебни производства — въпреки принципа на ефективност и
задължението за неприлагане на несъвместимата национална разпоредба — не е възможно да се иска възстановяване на
данъка, деклариран в съответствие с несъвместима с правото на Съюза национална данъчна разпоредба, тъй като
данъчната администрация или съдът разглеждат въпроса за несъвместимостта с правото на Съюза само в специфични
производства, образувани по инициатива на страната преди служебното производство, докато по отношение на данъка,
деклариран в противоречие с националното право, нищо не пречи искането за възстановяване да бъде направено по време
на производството пред данъчната администрация или пред съда?
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Преюдициални въпроси
1) Трябва ли член 53 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 (1) да се тълкува в смисъл, че ако една от страните поиска, съдът на
държавата членка, който е постановил решението, трябва да издаде автоматично удостоверението относно решението, без
да разглежда дали [делото] попада в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1215/2012?
2) При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос, трябва ли член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС)
№ 1215/2012 да се тълкува в смисъл, че иск за връщане, предявен между партньори в нерегистрирано фактическо
съжителство, попада в отношения, които имат (правни) последици, сходни на тези, произтичащи от брак?

(1)

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).

