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Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 9 iulie 2018 –
AGROBET CZ, s.r.o./Finanční úřad pro Středočeský kraj
(Cauza C-446/18)
(2018/C 328/36)
Limba de procedură: ceha
Instanța de trimitere
Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală
Reclamantă: AGROBET CZ, s.r.o.
Pârât: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Întrebarea preliminară
Măsura adoptată de un stat membru care condiționează stabilirea și plata unei părți a unei deduceri a TVA-ului solicitate la
finalizarea unei proceduri care se aplică tuturor tranzacțiilor impozabile desfășurate într-un anumit interval fiscal este
conformă cu dreptul Uniunii Europene și în special cu principiul neutralității TVA-ului?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Republica Slovacă) la
9 iulie 2018 – UB/Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava
(Cauza C-447/18)
(2018/C 328/37)
Limba de procedură: slovaca
Instanța de trimitere
Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală
Recurent: UB
Intimat: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

Întrebarea preliminară
În împrejurările din procedura principală, articolul 1 litera (w), articolul 4 și articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1),
coroborate cu dreptul la prestații de securitate socială și la avantaje sociale, care este prevăzut la articolul 34 alineatele (1) și
(2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pot fi interpretate în sensul că se opun aplicării unei dispoziții
naționale potrivit căreia entitatea slovacă de asigurări sociale ține seama de cetățenia solicitantului ca o condiție
fundamentală pentru nașterea dreptului reprezentanților sportivi naționali la o prestație suplimentară la pensia pentru
limită de vârstă, deși dispoziția națională prevede și o altă cerință legală, și anume prezența în echipa națională a
predecesorilor în drept[,] inclusiv a Republicii Socialiste Cehoslovace?
(1)
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