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Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München (Nemčija)
17. oktobra 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München
(Zadeva C-529/16)
(2017/C 030/19)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Finanzgericht München
Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH
Tožena stranka: Hauptzollamt München
Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali je v skladu z določbami člena 28 in naslednjih Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem
zakoniku Skupnosti (1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. novembra 2000 (2), dopustno določiti carinsko vrednost na podlagi dogovorjene transferne cene, ki sestoji iz
prvotno zaračunanega in prijavljenega zneska ter pavšalne uskladitve po izteku obračunskega obdobja, pri čemer se
uporabi ključ za razdelitev, in sicer ne glede na to, ali mora deklarant ob koncu obračunskega obdobja plačati doplačilo
matični družbi ali pa od nje prejme dobropis?
2. Če je odgovor pritrdilen:
Ali je mogoče carinsko vrednost, če je treba priznati učinke naknadnih uskladitev transfernih cen (navzgor in navzdol),
preveriti oziroma določiti na podlagi poenostavljenih pristopov?
(1)
(2)

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307.
UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 10, str. 239.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankfurt am Main (Nemčija)
25. oktobra 2016 – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
(Zadeva C-538/16)
(2017/C 030/20)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Landgericht Frankfurt am Main
Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Kevin Joseph Devine
Tožena stranka: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali je treba člen 7, točka 1(a), Uredbe (EU) št. 1215/2012 (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012
o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da pojem
„zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji“ zajema tudi pravico do odškodnine na podlagi člena 7 Uredbe (ES) št. 261/
2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 29[5]/
91 (2), ki se uveljavlja zoper dejanskega letalskega prevoznika, ki ni pogodbeni partner prizadetega potnika?

