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Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem
Administrativa – CAAD) (Portugal) den 22 oktober 2018 – CTT – Correios de Portugal mot
Autoridade Tributária e Aduaneira
(Mål C-661/18)
(2019/C 25/26)
Rättegångsspråk: portugisiska
Hänskjutande domstol
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parter i det nationella målet
Klagande: CTT – Correios de Portugal
Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor
1) Hindrar principerna om neutralitet, effektivitet, likvärdighet och proportionalitet att artikel 98.2 i mervärdesskattelagen
tolkas på det sättet att den inte är tillämplig i fall då avdrag som redan har gjorts ändras eller justeras?
2) Utgör dessa principer hinder för en lagstiftning såsom artikel 23.1 b och 23.6 i mervärdesskattelagen, tolkade på det
sättet att en beskattningsbar person, som har valt en metod med en koefficient och/eller fördelningsnyckel för beräkning
av rätten till avdrag för ingående skatt för varor och tjänster med blandad användning och som har gjort en korrigering
på grundval av de definitiva siffrorna för det år som avdraget avser, enligt lydelsen i nämnda artikel 23.6, inte retroaktivt
får ändra de uppgifterna och räkna om det ursprungliga avdraget, som redan justerats i enlighet med den bestämmelsen,
efter en retroaktiv inbetalning av mervärdesskatt avseende en verksamhet som ursprungligen ansetts undantagen från
skatt?

Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 25 oktober 2018 –
Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones och germanophone mot Ministerraad
(Mål C-667/18)
(2019/C 25/27)
Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
Grondwettelijk Hof

Parter i det nationella målet
Klagande: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone
Motpart: Ministerraad
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Tolkningsfråga
Ska begreppet ”förhandlingar” i artikel 201.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (1) av den
25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet tolkas så, att det omfattar
de utomrättsliga och rättsliga medlingsförfaranden som regleras i artiklarna 1723/1–1737 i Belgisch Gerechtelijk wetboek
(den belgiska civilprocesslagen)?
(1)

EUT L 335, 2009, L 335, s. 1.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Italien) den 29 oktober 2018 – CO mot Comune di Gesturi
(Mål C-670/18)
(2019/C 25/28)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parter i det nationella målet
Klagande: CO
Motpart: Comune di Gesturi

Tolkningsfråga
Utgör principen om förbud mot diskriminering, som är fastställd i artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 2000/78/EG (1) av
den 27 november 2000, hinder för bestämmelsen i artikel 5.9 i lagdekret nr 95 av den 6 juli 2012 (som, med ändringar, har
omvandlats till lag nr 135 av den 7 augusti 2012, i dess lydelse enligt artikel 6 i lagdekret nr 90 av den 24 juni 2014, som
har omvandlats till lag nr 114 av den 11 augusti 2014), enligt vilken det ska vara förbjudet för myndigheter att tilldela
utrednings- och rådgivningsuppdrag till privat eller offentligt anställda som har gått i pension?
(1)

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EUT L 303,
2000, s. 16).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 29 oktober 2018 – DN
mot Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Mål C-672/18)
(2019/C 25/29)
Rättegångsspråk: franska
Hänskjutande domstol
Conseil d'État

Parter i det nationella målet
Sökande: DN
Motpart: Ministre de l'Action et des Comptes publics

