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2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:
O mesmo se aplica quando está em causa uma relação de trabalho entre particulares?
(1)

JO L 299, p. 9.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanha) em
2 de janeiro de 2017 — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad
Social e Jesús Crespo Rey
(Processo C-2/17)
(2017/C 104/47)
Língua do processo: espanhol
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Partes no processo principal
Deamandante: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Demandadas: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey
Questões prejudiciais
1) Devem considerar-se excluídas da expressão «a base de contribuição em Espanha que esteja mais próxima no tempo»,
que consta do Anexo XI.G.2 do Regulamento (CE) n.o 883/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril
de 2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social (1), as bases de contribuição decorrentes da aplicação
de uma norma interna espanhola nos termos da qual um trabalhador migrante regressado cujas últimas contribuições
reais em Espanha tenham sido superiores às bases mínimas, apenas pode subscrever uma convenção de manutenção de
contribuições de acordo com bases mínimas, ao passo que, se fosse trabalhador sedentário, lhe seria oferecida a
possibilidade de a subscrever de acordo com bases superiores?
2) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, e em conformidade com o Anexo XI.G.2 do Regulamento (CE)
n.o 883/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, tomar em consideração as últimas
contribuições reais espanholas devidamente atualizadas e considerar o período de contribuição ao abrigo da convenção
de manutenção de contribuições como um período neutro ou uma interrupção constituem soluções adequadas para a
reparação do prejuízo causado ao trabalhador migrante?
(1)

JO L 2004, L 166, p. 1.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Curtea de Apel Cluj (Roménia) em 10 de janeiro
de 2017 — Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel
Suceava, Tribunalul Botoșani
(Processo C-12/17)
(2017/C 104/48)
Língua do processo: romeno
Órgão jurisdicional de reenvio
Curtea de Apel Cluj
Partes no processo principal
Demandantes: Maria Dicu
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Demandandos: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Questão prejudicial
Deve o artigo 7.o da Diretiva 2003/88/CE (1) ser interpretado no sentido de que se opõe a uma disposição nacional que, na
determinação do período de férias do trabalhador, não considera como período de trabalho prestado o período de licença
parental de assistência ao filho até aos dois anos de idade?
(1)

Diretiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, relativa a determinados aspetos da
organização do tempo de trabalho (JO L 299, p. 9).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem
Administrativa — CAAD) (Portugal) em 13 de janeiro de 2017 — TGE Gas Engineering GmbH —
Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Processo C-16/17)
(2017/C 104/49)
Língua do processo: português
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Partes no processo principal
Recorrente: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal
Recorrida: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questões prejudiciais
1) Os artigos 44.o, 45.o, 132.o, n.o 1, alínea f), 167.o, 168.o, 169.o, 178.o , 179.o e 192.o-A, 193.o, 194.o e 196.o da Diretiva
Iva (Diretiva 2006/112) (1), os artigos 10.o e 11.o do Regulamento de Execução (UE) n.o 282/2011 (2) e o princípio da
neutralidade devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que a Administração Fiscal Portuguesa recuse o
direito a dedução de IVA por uma sucursal de uma sociedade de direito alemão, numa situação em que:
— a sociedade de direito alemão obteve um número de Identificação fiscal em Portugal para a realização de ato isolado,
designadamente «aquisição de participação social», correspondente a entidade não residente sem estabelecimento estável;
— posteriormente, foi registada em Portugal a sucursal da referida sociedade de direito alemão, sendo-lhe atribuído um
número fiscal próprio, como estabelecimento estável desta sociedade;
— depois, a sociedade de direito alemão, utilizando o primeiro número de identificação, celebrou com outra empresa um
contrato de constituição de um Agrupamento Complementar de Empresas (ACE), para execução de um contrato de
empreitada em Portugal;
— posteriormente, a sucursal, usando o seu número fiscal próprio, celebrou um contrato de subempreitada com o ACE,
sendo nele acordadas as prestações recíprocas entre a sucursal e o ACE e que este último deveria debitar aos
subempreiteiros, nas proporções acordadas, custos em que incorresse;
— o ACE indicou nas notas de débito que emitiu para debitar custos à sucursal o número de identificação fiscal desta e
liquidou IVA;
— a sucursal deduziu o IVA liquidado nas notas de débito;

