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Преюдициално запитване от Amtsgerichts Hamburg (Германия), постъпило на 6 март 2017 г. —
Angela Irmgard Diedrich и др./Société Air France SA
(Дело C-112/17)
(2017/C 213/20)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство
Ищци: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich
Ответник: Société Air France SA
С определение от 6 април 2017 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

Преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Roma (Италия), постъпило на
10 март 2017 г. — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma
(Дело C-125/17)
(2017/C 213/21)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Commissione tributaria provinciale di Roma

Страни в главното производство
Жалбоподател: Luigi Bisignani
Ответник: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

Преюдициален въпрос
„Допуска ли член 64 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с предходния член 63 и
следващия член 65, както и Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г., когато се дава възможност на
националните законодателства да запазят ограниченията в сила към 31 декември 1993 на движенията на капитали с
произход от трети страни или предназначени за тях с цел предотвратяване на потенциални загуби на постъпления за
държавите членки и установяване на нередовни или незаконосъобразни операции, които изглежда противоречат или
представляват нарушение на данъчната уредба и въз основа на принципите на субсидиарност и пропорционалност съгласно
член 5 от Договора за Европейския съюз, като се прави разграничение между данъчнозадължени лица, които не се намират в
еднакво положение по отношение на мястото им на пребиваване или местонахождение на капитала им, национална правна
уредба, която по смисъла на член 9, букви c) и d), първа алинея от Закон № 97 от 6 август 2013 г. (Европейски закон 2013)
поне според предложеното от двете страни тълкуване отменяла окончателно (а не преформулирала) състава на данъчното
нарушение, предвидено и наказвано в членове 4 и 5 от Декрет-закон № 167 от 28 юни 1990 г., преобразуван с изменения в
Закон № 227 от 4 август 1990 г., при това без да се прави разграничение между различните хипотези на движение на
капитали между държавите членки на Съюза, включително между държави или територии с привилегирован данъчен
режим?“.

