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3) În cazul în care, în situația prezentată la întrebarea 2, se va răspunde la această întrebare că articolul 66 alineatul (1) din
Regulamentul 508/2014 constituie temeiul juridic direct pentru dreptul la ajutorul financiar menționat, invocat de
solicitant împotriva unui stat membru, articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului […] se opune acordării sprijinului
financiar pentru elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de producție și de comercializare, atunci când cererea de
sprijin se depune după elaborarea și punerea în aplicare a planului respectiv?

(1)
(2)

JO 2014, L 149, p. 1.
JO 2013, L 354, p. 1.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia)
la 12 iunie 2018 – Delfarma Sp. z o.o./Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
(Cauza C-387/18)
(2018/C 294/44)
Limba de procedură: polona
Instanța de trimitere
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Delfarma Sp. z o.o.
Pârât: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Întrebarea preliminară
Dreptul Uniunii, în special articolul 34 și articolul 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se opune
reglementării naționale potrivit căreia autorizația de introducere pe piață într-un stat membru a unui medicament din
import paralel nu poate fi acordată, și aceasta exclusiv pentru motivul că medicamentul care face obiectul importului
paralel a fost introdus pe piață în statul membru de export ca echivalent al produsului de referință, respectiv în temeiul unei
documentații sumare, iar în statul membru de import respectivul medicament a fost introdus pe piață ca medicament de
referință, respectiv în temeiul unei documentații complete, acest refuz având loc fără analiza identității terapeutice a celor
două produse și fără ca autoritatea națională să solicite documentația autorității competente din țara de export, în pofida
existenței unei asemenea posibilități?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
(Belgia) la 13 iunie 2018 – Brussels Securities SA/État belge
(Cauza C-389/18)
(2018/C 294/45)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
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Părțile din procedura principală
Reclamantă: Brussels Securities SA
Pârât: État belge

Întrebarea preliminară
Articolul 4 din Directiva 90/43/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societățilormamă și filialelor acestora din diferite state membre (1) (înlocuită, începând din 18 ianuarie 2012, de Directiva 2011/96/UE
a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din
diferite state membre (2)) coroborat cu celelalte surse ale dreptului comunitar
trebuie interpretat în sensul că se opune ca o reglementare a unei autorități naționale, precum Codul impozitelor pe venit
1992 și Decretul regal de punere în aplicare a Codului impozitelor pe venit 1992, din textele aplicabile pentru exercițiul
fiscal 2011,
care a optat pentru un regim de scutire (neimpozitarea profiturilor distribuite primite de o societate-mamă în cadrul relației
sale cu filiala) care constă, într-o primă etapă, în includerea dividendelor distribuite de filială în baza impozabilă a societățiimamă și, într-o a doua etapă, în deducerea acestor dividende din baza impozabilă respectivă în proporție de 95 %, cu titlu
de venituri impozitate definitiv,
ca urmare a aplicării coroborate, în vederea stabilirii bazei de calcul al impozitului pe profit al societății-mamă, a acestui
regim belgian de deducere a veniturilor impozitate definitiv și (1) a normelor referitoare la o altă deducere care constituie un
avantaj fiscal prevăzut de această reglementare (deducerea pentru capitalul cu risc), (2) a dreptului de a deduce soldul
pierderilor anterioare recuperabile, (3) a dreptului de a reporta pentru exercițiile financiare următoare imputarea
excedentului veniturilor impozitate definitiv, a deducerii pentru capitalul cu risc și a soldului pierderilor anterioare
recuperabile, atunci când pentru un exercițiu financiar cuantumul acestora este superior celui al profitului impozabil, și (4) a
ordinii de imputare care prevede, pentru aceste exerciții financiare următoare, că imputarea trebuie să se realizeze, până la
epuizarea profitului impozabil, mai întâi asupra veniturilor impozitate definitiv reportate, apoi asupra deducerii pentru
capitalul cu risc reportată (a cărei reportare este limitată la „următoarele șapte perioade fiscale”), apoi asupra soldului
pierderilor anterioare recuperabile,
să conducă la reducerea, până la concurența totalității sau a unei părți a dividendelor primite de la filială, a pierderilor pe
care societatea-mamă le-ar fi putut deduce în cazul în care dividendele ar fi fost pur și simplu înlăturate din profitul
exercițiului financiar în cursul căruia au fost obținute (având drept efect reducerea rezultatului impozabil al acestui exercițiu
financiar și majorarea, dacă este cazul, a pierderilor fiscale reportabile) în loc să fie menținute în acest profit și să facă
ulterior obiectul unor norme privind scutirea și reportarea cuantumului scutit în cazul insuficienței profitului,
și anume reducerea soldului pierderilor anterioare recuperabile ale societății-mamă care poate apărea în cadrul exercițiilor
financiare ulterioare unui exercițiu financiar în care veniturile impozitate definitiv, deducerea pentru capitalul cu risc și
soldul pierderilor anterioare recuperabile depășesc cuantumul profitului impozabil?
(1)
(2)

JO L 225, p. 6, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 97.
JO L 345, p. 8.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Barcelona (Spania) la 15 iunie
2018 – Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.
(Cauza C-397/18)
(2018/C 294/46)
Limba de procedură: spaniola
Instanța de trimitere
Juzgado de lo Social de Barcelona

