2018 9 17

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 328/27

4. Ar draudžiama siuntą klasifikuoti kaip siuntą, pervežamą teikiant universaliąją paslaugą pagal Direktyvą 97/67/EB, jei
kartu su šia paslauga siūlomos ir tokios papildomos paslaugos, kaip antai:
— siuntos paėmimas (be nustatyto laiko intervalo);
— siuntos paėmimas (per nustatytą laiko intervalą);
— vizualus siuntos gavėjo amžiaus patikrinimas;
— siuntos išperkamasis mokestis;
— siuntos iki 31,5 kg siuntimas gavėjo sąskaita;
— siuntos peradresavimas;
— siuntos grąžinimas siuntėjui, jeigu ji nepristatoma;
— pageidaujama atsiėmimo diena;
— pageidaujamas atsiėmimo laikas?
(1)

(2)

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių
socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis
Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006, p. 1), paskutinį kartą pakeistas 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 60, 2014, p. 1) 45 straipsniu.
1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros
bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 3 t., p. 71).

2018 m. birželio 13 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą
byloje Finanzamt A / B
(Byla C-388/18)
(2018/C 328/35)
Proceso kalba: vokiečių
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje
Atsakovė ir kasatorė: Finanzamt A
Ieškovas ir kita kasacinio proceso šalis: B

Prejudicinis klausimas
Ar tais atvejais, kai taikoma maržos apmokestinimo schema, numatyta pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos
direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (Direktyva 2006/112/EB) (1) 311 straipsnį ir
paskesnius straipsnius, Direktyvos 2006/112/EB 288 straipsnio 1 sakinio 1 punktą reikia aiškinti taip, kad apskaičiuojant
atitinkamą apyvartą, susidariusią tiekiant Direktyvos 2006/112/EB 314 straipsnyje nurodytas prekes, reikia remtis
nustatytos pardavimo kainos ir pirkimo kainos skirtumu (pelno marža), kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB
315 straipsnyje?
(1)

OL L 347, 2006, p. 1.

