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Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud, постъпило на 9 юли 2018 г. — AGROBET CZ, s.
r.o./Finanční úřad pro Středočeský kraj
(Дело C-446/18)
(2018/C 328/36)
Език на производството: чешки
Запитваща юрисдикция
Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство
Жалбоподател: AGROBET CZ, s.r.o.
Ответник: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Преюдициални въпроси
Съвместимо ли е с правото на Съюза и по-специално с принципа на неутралност на ДДС дадена държава членка да приеме
мярка, която обуславя установяването и плащането на част от претендирано приспадане на ДДС от приключването на
производство, приложимо за всички облагаеми сделки за даден данъчен период?

Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 9 юли
2018 г. — UB/Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava
(Дело C-447/18)
(2018/C 328/37)
Език на производството: словашки
Запитваща юрисдикция
Najvyšší súd Slovenskej republiky

Страни в главното производство
Жалбоподател: UB
Ответник: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

Преюдициален въпрос
Възможно ли е при обстоятелства, като разглежданите по делото в главното производство, член 1, буква ц) и членове 4 и 5 от
Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета № 883/2004 (1) от 29 април 2004 година за координация на
системите за социална сигурност във връзка със закрепеното в член 34, параграфи 1 и 2 от Хартата на основните права на
Европейския съюз право на обезщетения за социална сигурност и на социални придобивки, да се тълкуват в смисъл, че не
допускат прилагането на национална правна уредба, според която, като основно условие за правото на участниците в
националните спортни отбори да получават надбавка към пенсията за осигурителен стаж и възраст, словашкият национален
институт за социално осигуряване взема предвид гражданството на заявителя, въпреки че в националната разпоредба има
също и друго законно изискване, а именно участието в национален отбор на държава, правен предшественик на Словашката
република, включително Чехословашката социалистическа република?
(1)
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