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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
(Itálie) dne 24. listopadu 2017 – Francesca Cadeddu v. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale
di Cagliari a další
(Věc C-667/17)
(2018/C 052/31)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Francesca Cadeddu
Žalovaní: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma
della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Předběžná otázka
Musí být článek 80 nařízení Rady Evropské unie (ES) č. 1083 (1) ze dne 11. července 2006 a čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení
vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je čl. 50 odst. 1 písm. c) dekretu prezidenta
republiky č. 917 ze dne 22. prosince 1986, podle kterého se za příjmy ze závislé činnosti považují „c) částky vyplacené
jakýmkoli subjektem jako stipendium anebo grant, odměna či příspěvek ke studijním účelům anebo k odbornému
vzdělávání, pokud příjemce není v závislém pracovněprávním vztahu k poskytovateli této částky“, které tedy podléhají
obecnému režimu zdanění příjmů fyzických osob (IRPEF) i v případě, kdy je stipendium vyplaceno z evropských
strukturálních fondů?
(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. 2006, L 210, s. 25.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem
Administrativa – CAAD) (Portugalsko) dne 28. listopadu 2017 – Tratave–Tratamento de Águas
Residuais do Ave SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira
(Věc C-672/17)
(2018/C 052/32)
Jednací jazyk: portugalština
Předkládající soud
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci původního řízení
Navrhovatelka: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA
Odpůrce: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky
1) Brání zásada neutrality a článek 90 směrnice Rady 2006/112/ES (1) ze dne 28. listopadu 2006, aby vnitrostátní právní
úprava, jako je právní úprava obsažení v čl. 78 odst. 11 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákona o dani
z přidané hodnoty), byla vykládána v tom smyslu, že neumožňuje opravu daně v případě nezaplacení, pokud není pro
účely opravy dříve provedeného odpočtu oznámeno zrušení daně pořizovateli zboží či služby, tedy osobě povinné
k dani?

12.2.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/23

2) Brání, v případě kladné odpovědi na první otázku, zásada neutrality a článek 90 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne
28. listopadu 2006, aby vnitrostátní právní úprava, jako je právní úprava obsažení v čl. 78 odst. 11 Código do Imposto
sobre o Valor Acrescentado (zákona o dani z přidané hodnoty), byla vykládána v tom smyslu, že neumožňuje opravu
daně v případě nezaplacení, pokud oznámení o zrušení daně pořizovateli zboží či služby, tedy osobě povinné k dani,
není provedeno ve lhůtě stanovené pro odpočet daně podle čl. 98 odst. 2 téhož zákona?
(1)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. prosince 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 30. listopadu 2017 –
Ministero della Salute v. Hannes Preindl
(Věc C-675/17)
(2018/C 052/33)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Consiglio di Stato
Účastníci původního řízení
Navrhovatelka: Ministero della Salute
Odpůrce: Hannes Preindl
Předběžné otázky
1) Ukládají články 21, 22 a 24 směrnice [2005/36/ES] (1) členskému státu, ve kterém platí povinnost řádné odborné
přípravy a s tím související zákaz zapsat se současně na dva vysokoškolské studijní programy, povinnost automaticky
uznávat kvalifikace, které se v domovském členském státě naopak dosáhly současně nebo v částečně se překrývajících
obdobích?
2) V případě kladné odpovědi, je možné čl. 22 písm. a) a článek 21 směrnice vykládat v tom smyslu, že orgánu členského
státu, od kterého se uznání žádá, se každopádně umožňuje, aby přezkoumal, zda je splněna podmínka, aby celková
délka, úroveň a kvalita takové odborné přípravy nebyla nižší než v případě řádné odborné přípravy?
(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. 2005,
L 255, s. 22).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne
6. prosince 2017 – Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A. v. G-Star Raw CV
(Věc C-683/17)
(2018/C 052/34)
Jednací jazyk: portugalština
Předkládající soud
Supremo Tribunal de Justiça
Účastníci původního řízení
Žalobce: Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A.
Žalovaná: G-Star Raw CV

