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Страни в главното производство
Жалбоподател: CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa
Ответник: Comune di Tarvisio

Преюдициален въпрос
Съвместима ли е с член 48 от Директива 2004/18/ЕО (1) разпоредба като член 53, алинея 3 от Законодателен декрет № 163
от 16 април 2006 г., която допуска до участие предприятие с „посочен“ проектант, който, поради обстоятелството че не е
оферент, не може да се ползва от института на използването на ресурсите на други предприятия?
(1)

Директива 2004/18/ЕО от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за
строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 2004 г., стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116).

Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Италия),
постъпило на 20 декември 2017 г. — EN.SA. Srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale
Lombardia Ufficio Contenzioso
(Дело C-712/17)
(2018/C 112/23)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Страни в главното производство
Жалбоподател: EN.SA. Srl
Ответник: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Преюдициални въпроси
1) Съвместима ли е с принципите на правото на ЕС в областта на ДДС, развити от Съда, националната нормативна уредба на
член 19 (Приспадане), член 21, параграф 7 (Фактуриране на операциите) от D.P.R. [Декрет на президента на Републиката]
№ 633 от 26 октомври 1972 г. и член 6, параграф 6 от D.lgs. [Законодателен декрет] № 471 от 18 декември 1997 г.
(Нарушение на задълженията за документиране, отчитане и индивидуализация на операциите) в хипотезата на обявени за
фиктивни операции, с които не е причинена вреда на държавния бюджет и не е настъпило каквото и да било данъчно
предимство за данъчнозадълженото лице, като се има предвид, че едновременното прилагане на вътрешната правна уредба
води до:
a) каскадна невъзможност за приспадане на данъка, наложен върху направените от купувача покупки за всяка от
спорните операции с участието на един и същ субект и една и съща данъчна основа;
б) начисляване на данък и плащането му от продавача (и изключване на възстановяването на недължимо платеното) за
съответните паралелни продажби, обявени за фиктивни;
в) налагане на санкция в размер на данъка върху покупките, чието приспадане е невъзможно?

