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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud (Tsjechische
Republiek) op 9 juli 2018 — AGROBET CZ, s.r.o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj
(Zaak C-446/18)
(2018/C 328/36)
Procestaal: Tsjechisch
Verwijzende rechter
Nejvyšší správní soud

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: AGROBET CZ, s.r.o.
Verwerende partij: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Prejudiciële vraag
Verzet het Unierecht, inzonderheid het beginsel van neutraliteit van de btw, zich tegen een maatregel van een lidstaat
volgens welke een aanslag pas kan worden opgelegd en een gedeelte van de btw-aftrek waarop aanspraak wordt gemaakt,
pas wordt betaald nadat een procedure met betrekking tot het geheel van de belastbare handelingen in een bepaald
belastingtijdvak is afgesloten?

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky
(Slowakije) op 9 juli 2018 — UB / Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava
(Zaak C-447/18)
(2018/C 328/37)
Procestaal: Slowaaks
Verwijzende rechter
Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: UB
Verwerende partij: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

Prejudiciële vraag
Kunnen artikel 1, onder w), artikel 4 en artikel 5 van verordening (EG) nr. 883/2004 (1) van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, gelezen in samenhang met het in
artikel 34, leden 1 en 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vervatte recht op
socialezekerheidsvoorzieningen en op sociale voordelen, in omstandigheden als die van het hoofdgeding aldus worden
uitgelegd dat zij in de weg staan aan toepassing van een nationaal voorschrift op grond waarvan het Slowaakse
socialezekerheidsorgaan rekening houdt met de nationaliteit van de aanvrager als fundamentele voorwaarde voor het recht
van sporters die voor het land zijn uitgekomen, op een aanvullende uitkering op het ouderdomspensioen, ook indien een
ander wettelijk vereiste, te weten deelname in een nationale afvaardiging van de rechtsvoorgangers, waaronder de TsjechoSlowaakse Socialistische Republiek, eveneens deel uitmaakt van dit nationale voorschrift?
(1)
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