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4. Ellentétes-e valamely küldeménynek a 97/67/EK irányelv szerinti egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó küldeményként
történő besorolásával, ha ezzel összefüggésben olyan többletszolgáltatásokat kínálnak, mint:
— gyűjtés [helyesen: felvétel] (meghatározott időköz nélkül);
— felvétel (meghatározott időközzel);
— nagykorúság ellenőrzése;
— utánvétel;
— címzett fizet szolgáltatás 31,5 kg-ig;
— utánküldés szolgáltatás;
— előzetes rendelkezés;
— kézbesítési nap meghatározása;
— kézbesítési idő meghatározása?
(1)

(2)

Az utoljára a 2015. április 18-án helyesbített (HL 2015. L 101., 62. o.), 2014. március 1-jén hatályba lépett 2014. február 4-i
rendelet (HL 2014. L 60., 1. o.) 45. cikkével módosított, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok öszszehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 102.,1. o.; helyesbítés:
HL 2016. L 195., 83. o.)
A közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról
szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 15., 14. o.; magyar nyelvű különkiadás
6. fejezet, 3. kötet, 71. o. helyesbítés: HL 2015. L 47., 34. o.).

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Finanzamt A kontra B
(C-388/18. sz. ügy)
(2018/C 328/35)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei
Felülvizsgálatot kérelmező fél: Finanzamt A
Ellenérdekű fél: B

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi
irányelv (1) 311. és azt követő cikkei szerinti árrés adóztatása eseteiben a 2006/112/EK irányelv 288. cikke első
mondatának 1. pontját, hogy a 2006/112/EK irányelv 314. cikkében említett termékértékesítés esetén az eszerint irányadó
árbevétel kiszámítása tekintetében a 2006/112/EK irányelv 315. cikke szerint a kért eladási ár és a beszerzési ár közötti
különbözetet (árrést) kell alapul venni?
(1)

HL 2006. L 347, 1. o.; helyesbítés: HL 2006. L 347., 60. o.

