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4) Se opune clasificării unei expedieri ca expediere în cadrul serviciului universal în conformitate cu Directiva 97/67/CE
faptul că în legătură cu aceasta servicii suplimentare, precum:
— colectare (fără fereastră temporală);
— colectare (cu fereastră temporală);
— verificare vizuală a vârstei persoanei autorizate să efectueze recepția;
— livrare condiționată de plata unei sume de bani indicate;
— livrare cu plata la primire a unei expedieri de maxim 31,5 kg;
— redirecționare a livrării în cazul schimbării adresei destinatarului;
— returnarea livrării la expeditor (în cazul în care livrarea nu se poate efectua);
— efectuarea livrării în ziua dorită;
— efectuarea livrării la ora dorită,
sunt propuse?
(1)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor
dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE)
nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 15 martie 2006 (JO 2006,
L 102, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 214), astfel cum a fost modificat ultima dată prin articolul 45 din Regulamentul din
4 februarie 2014 (JO 2014, L 60, p. 1), astfel cum a fost rectificat la 18 aprilie 2015 (JO 2015, L 101, p. 62).
Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea
pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 15, 1998, p. 14, Ediție specială, 06/vol. 3,
p. 12).
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Întrebarea preliminară
În cazurile de aplicare a regimului marjei, în sensul articolului 311 și următoarele din Directiva 2006/112/CE a Consiliului
din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), dispoziția din articolul 288 primul
paragraf punctul 1 din Directiva 2006/112/CE trebuie interpretată în sensul că, în cazul unei livrări de bunuri potrivit
articolului 314 din Directiva 2006/112/CE, pentru stabilirea cifrei de afaceri de referință, în conformitate cu articolul 315
din Directiva 2006/112/CE, se ia în considerare diferența dintre prețul de vânzare solicitat și prețul de cumpărare (marja de
profit)?
(1)
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