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2) Subsidiært, såfremt Domstolen finder, at medlemsstaten har mulighed for at udelukke tilbudsgiveren, er det
proportionalitetsprincip, der er fastsat i artikel 5 TEU, hvortil der henvises i 101. betragtning til direktiv 2014/24/EU, og
som Domstolen har fastslået er et almindeligt EU-retligt princip, til hinder for en national bestemmelse såsom artikel 80,
stk. 5, i lovdekret nr. 50 af 2016, hvorefter tilbudsgiveren under alle omstændigheder skal udelukkes såfremt det under
udbudsproceduren konstateres, at der foreligger en udelukkelsesgrund vedrørende den udpegede underentreprenør, til
trods for, at der findes andre underentreprenører, der ikke er blevet udelukket, og som opfylder kravene til at udføre
underentreprenørydelserne, eller til trods for, at tilbudsgiveren afstår fra at anvende underentreprenøren, idet
tilbudsgiveren selv opfylder kravene til at udføre ydelserne?

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF
(EUT L 94, s. 65).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie (Belgien) den 18. juni 2018 —
Infohos mod Belgische Staat
(Sag C-400/18)
(2018/C 301/23)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Hof van Cassatie

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Infohos
Sagsøgt: Belgische Staat

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF (1) af 17. maj 1977, nu artikel 132, stk. 1, litra f),
i direktiv 2006/112/EF (2) af 28. november 2006 fortolkes således, at denne bestemmelse tillader medlemsstaterne at knytte
en eksklusivitetsbetingelse til den heri omhandlede fritagelse, hvorved en selvstændig forening, der ligeledes leverer
tjenesteydelser til ikke–medlemmer, bliver fuldt momspligtig også af tjenesteydelser til medlemmer?
(1)
(2)

Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det
fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT 1977, L 145, s. 1).
Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 15. juni 2018 —
Tedeschi Srl i eget navn og i egenskab af mandatar i en midlertidig virksomhedssammenslutning og
Consorzio Stabile Istant Service i eget navn og i egenskab af deltagende selskab i en midlertidig
virksomhedssammenslutning mod C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza
(Sag C-402/18)
(2018/C 301/24)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Consiglio di Stato
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Parter i hovedsagen
Sagsøger: Tedeschi Srl i eget navn og i egenskab af mandatar i en midlertidig virksomhedssammenslutning og Consorzio
Stabile Istant Service i eget navn og i egenskab af deltagende selskab i en midlertidig virksomhedssammenslutning
Indstævnt: Università degli Studi di Roma La Sapienza
Indstævnt og kontraappellant: C.M. Service Srl

Præjudicielt spørgsmål
Er princippet om etableringsfriheden og princippet om den frie udveksling af tjenesteydelser i artikel 49 og 56 i traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af
31. marts 2004 (1) og artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 (2), der ikke
fastlægger begrænsninger for underentreprise og prisnedslag over for underentreprenører, samt det EU-retlige
proportionalitetsprincip til hinder for anvendelsen af nationale bestemmelser om offentlige kontrakter, såsom de italienske
bestemmelser i artikel 118, stk. 2 og 4, i lovdekret nr. 163 af 12. april 2006, hvorefter underentreprise ikke må overskride
en andel på 30 % af den samlede kontraktværdi, og med hensyn til de i underentreprise givne tjenesteydelser skal den
vindende virksomhed anvende samme enhedspriser, som fremgår af kontrakten, med et maksimalt prisnedslag på 20 %.
(1)
2

()

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af
offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF
(EUT L 94, s. 65).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den
19. juni 2018 — AURES Holdings, a.s. mod Odvolací finanční ředitelství
(Sag C-405/18)
(2018/C 301/25)
Processprog: tjekkisk
Den forelæggende ret
Nejvyšší správní soud

Parter i hovedsagen
Sagsøger: AURES Holdings, a.s.
Sagsøgt: Odvolací finanční ředitelství

Præjudicielle spørgsmål
1) Kan begrebet etableringsfrihed som omhandlet i artikel 49 TEUF (1) anses for at omfatte en simpel flytning af stedet for
en virksomheds ledelse fra en medlemsstat til en anden medlemsstat?
2) Hvis det er tilfældet, er det da i strid med artikel 49, 52 og 54 TEUF, såfremt national lovgivning ikke tillader en enhed
fra en anden medlemsstat, i forbindelse med en flytning af dens forretningssted eller stedet for dens ledelse til Den
Tjekkiske Republik, at anvende et skattemæssigt underskud, der er realiseret i den anden medlemsstat?

(1)

EUT 2012, C 326, s. 47

