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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 112/17

Pamatlietas puses
Prasītājs: CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa
Atbildētāja: Comune di Tarvisio

Prejudiciālie jautājumi
Vai ar 2004. gada 31. marta Direktīvas [2004/18/]EK (1) 48. pantu ir saderīga tāda norma kā 2006. gada 16. aprīļa
Leģislatīvā dekrēta Nr. 163 53. panta 3. punkts, kas ļauj piedalīties uzņēmumam ar “norādītu” projektētāju, kurš savukārt
nevar izmantot trešo personu spējas, jo nav pretendents?
(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes
valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 114. lpp.).

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 20. decembrī iesniedza Commissione Tributaria
Regionale per la Lombardia (Itālija) – EN.SA. Srl/Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Contenzioso
(Lieta C-712/17)
(2018/C 112/23)
Tiesvedības valoda – itāļu
Iesniedzējtiesa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Pamatlietas puses
Prasītāja: EN.SA. Srl
Atbildētāja: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Prejudiciālie jautājumi
Vai gadījumā, ja darījumi tika atzīti par neeksistējošiem, nav radījuši zaudējumus Valsts kasei un nav devuši nodokļa
maksātājam nekādas nodokļa priekšrocības, valsts tiesiskais regulējums, kas izriet, piemērojot Republikas Prezidenta
1972. gada 26. oktobra Dekrēta Nr. 633 19. pantu (Atskaitījums) un 21. panta 7. punktu (Darījumu rēķini) un 1997. gada
18. decembra Leģislatīvā Dekrēta Nr. 471 6. panta 6. punktu (Ar darījumu dokumentāciju, reģistrāciju un identifikāciju
saistīto pienākumu pārkāpums), atbilst Tiesas izstrādātajiem Kopienu principiem PVN jomā, ja valsts tiesību normu
vienlaicīga piemērošana paredz:
a) atkārtotu tā nodokļa neatskaitāmību, ko cesionārs ir samaksājis par pirkumiem katrā apstrīdētā darījumā, kas attiecas uz
to pašu subjektu un to pašu nodokļa bāzi;
b) nodokļa piemērošanu un cedenta pienākumu samaksāt nodokli (un aizliegumu atgūt samaksāto summu) par attiecīgiem
spekulatīviem pārdošanas darījumiem, kas arī tika atzīti par neeksistējošiem;
c) soda, kas ir vienāds ar to par pirkumiem samaksātā nodokļa summu, kura tika atzīta par neatskaitāmu, piemērošanu?

