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2) Ingeval de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
Geldt dit evenzeer wanneer het gaat om een dienstverband tussen particulieren?
(1)

PB L 299, blz. 9.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Spanje) op 2 januari 2017 — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la
Seguridad Social en Jesús Crespo Rey
(Zaak C-2/17)
(2017/C 104/47)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Andere partijen: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey
Prejudiciële vragen
1) Moeten van de uitdrukking „de Spaanse bijdragegrondslag die in de tijd het dichtst bij de referentietijdvakken ligt”,
waarnaar wordt verwezen in bijlage XI.G.2 bij verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad
van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1), worden geacht te zijn uitgesloten de
bijdragegrondslagen die voortvloeien uit de toepassing van een Spaans nationaal voorschrift, volgens hetwelk een
migrerende werknemer die is teruggekeerd en van wie de laatste Spaanse feitelijke bijdragen hoger waren dan de
minimale grondslagen, enkel een overeenkomst kan sluiten waarbij de bijdragen worden gehandhaafd overeenkomstig
minimale grondslagen, terwijl hij de mogelijkheid zou hebben gehad om een dergelijke overeenkomst te sluiten voor
hogere grondslagen indien hij een niet-migrerende werknemer zou zijn?
2) Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, is het dan gelet op bijlage XI.G.2 bij verordening (EG) nr. 883/
2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 passend om ter vergoeding van de door de migrerende
werknemer geleden schade uit te gaan van de naar behoren aangepaste laatste Spaanse feitelijke bijdragen en het tijdvak
van bijdragebetaling krachtens de overeenkomst inzake handhaving van de bijdragen te beschouwen als een neutraal
tijdvak of een onderbreking?
(1)

PB 2004, L 166, blz. 1.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op
10 januari 2017 — Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel
Suceava, Tribunalul Botoșani
(Zaak C-12/17)
(2017/C 104/48)
Procestaal: Roemeens
Verwijzende rechter
Curtea de Apel Cluj
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Maria Dicu
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Verwerende partijen: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Prejudiciële vraag
Moet artikel 7 van richtlijn 2003/88/EG (1) aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een bepaling van nationaal
recht die voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie van de werknemer het tijdvak van ouderschapsverlof
voor een kind tot de leeftijd van twee jaar niet in aanmerking neemt als tijdvak van arbeid?
(1)

Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de
organisatie van de arbeidstijd (PB 2003, L 299, blz. 9).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de
Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) op 13 januari 2017 — TGE Gas Engineering
GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Zaak C-16/17)
(2017/C 104/49)
Procestaal: Portugees
Verwijzende rechter
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal
Verwerende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciële vraag
Moeten de artikelen 44, 45, 132, lid 1, onder f), 167, 168, 169, 178, 179, 192 bis, 193, 194 en 196 van de btw-richtlijn
(richtlijn 2006/112) (1), de artikelen 10 en 11 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 (2) en het neutraliteitsbeginsel
aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat de Portugese belastingdienst een filiaal van een vennootschap naar
Duits recht het recht op aftrek van voorbelasting ontzegt in omstandigheden waarin:
— de vennootschap naar Duits recht in Portugal een fiscaal identificatienummer als niet in het binnenland gevestigde
onderneming zonder vaste inrichting voor de verrichting van één transactie, te weten de „verwerving van
vennootschapsaandelen”, heeft gekregen;
— het filiaal van die vennootschap naar Duits recht nadien in Portugal is ingeschreven en een eigen fiscaal nummer, als
vaste inrichting van die vennootschap, heeft gekregen;
— de vennootschap naar Duits recht vervolgens met gebruikmaking van het eerste identificatienummer met een andere
onderneming een overeenkomst tot oprichting van een ondernemingsgroep (Agrupamento Complementar de
Empresas, ACE) voor de uitvoering van werken in Portugal heeft gesloten;
— het filiaal daarop met gebruikmaking van zijn eigen belastingnummer een onderaannemingsovereenkomst met de ACE
heeft gesloten waarin de wederzijdse prestaties tussen het filiaal en de ACE werden overeengekomen met de bepaling dat
de ACE aan de onderaannemers de door haar gedragen lasten in de overeengekomen verhouding zou afwentelen;
— de ACE op de debetnota’s voor de afwenteling van kosten op het filiaal het identificatienummer van het filiaal heeft
vermeld en btw in rekening heeft gebracht;
— het filiaal de in de debetnota’s in rekening gebrachte btw als voorbelasting heeft afgetrokken;

