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Utgör artikel 69 i direktiv 2006/112/EG inte hinder för en sådan bestämmelse som 103 § 5a i mervärdesskattelagen, enligt vilken en beskattningsbar person vid ett gemenskapsinternt förvärv av motorbränsle är skyldig att utan uppmaning från direktören för tullmyndigheten beräkna och betala in skattebelopp för det behöriga tullverkets räkning inom ramen för inbetalning av
punktskatt,
a)

5 dagar från den dag då dessa varor infördes på den i tillståndet angivna orten för mottagande av de punktskattebelagda
varorna, när varorna har förvärvats gemenskapsinternt i den mening som avses i lagen av den 6 december 2008 om
punktskatt av den mottagare som är registrerad i enlighet med uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna om
punktskatt,

b)

5 dagar från den dag då varorna infördes från en annan medlemsstats territorium än territoriet i den medlemsstat där
varorna placerats i ett skatteupplag,

c)

vid den tidpunkt då varorna överfördes till medlemsstatens territorium, när varorna överförs utanför ett uppskovsförfarande i enlighet med bestämmelserna om punktskatt,
när de ovannämnda beloppen tolkas på så sätt att de inte utgör ett förskott på mervärdesskatt i den mening som avses i
artikel 206 i direktiv 2006/112/EG?

3

Förlorar förskott på mervärdesskatt, i den mening som avses i artikel 206 i direktiv 2006/112/EG, som inte har betalats i tid,
sin rättsliga existens vid utgången av beskattningsperioden för vilken det ska betalas?

(1) EUT C 326, 2012, s. 1
(2) EUT L 347, 2006, s. 1 (nedan kallat direktiv 2006/112/EG)

Mål C-866/19:

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Högsta domstolen, Polen) den 27 november 2019 – SC mot
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych
(Mål C-866/19)
(2020/C 61/23)
Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol
Sąd Najwyższy

Parter i det nationella målet
Klagande: SC
Motpart: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

Tolkningsfråga
Ska artikel 52.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen (1) tolkas så,
a)

att den behöriga institutionen ska – i enlighet med nationell rätt – ta hänsyn till icke-avgiftsperioder vars längd inte överstiger
1/3 av de avgiftsperioder som fullgjorts på grundval av nationell rätt och andra medlemsstaters lagstiftning, både vid fastställandet av det teoretiska förmånsbeloppet (led i) och det faktiska förmånsbeloppet (led ii); eller
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b)

att den behöriga institutionen ska – i enlighet med nationell rätt – ta hänsyn till icke-avgiftsperioder vars längd inte överstiger
1/3 av de avgiftsperioder som fullgjorts på grundval av nationell rätt och andra medlemsstaters lagstiftning, endast vid fastställandet av det teoretiska förmånsbeloppet (led i) men inte vid fastställandet av det faktiska förmånsbeloppet (led ii); eller

c)

att den behöriga institutionen vid fastställandet av det teoretiska förmånsbeloppet (led i) och det faktiska förmånsbeloppet (led
ii) inte ska ta hänsyn till de försäkringsperioder som fullgjorts i en annan medlemsstat vid beräkningen av den gräns för ickeavgiftsperioder som föreskrivs i nationell rätt?

(1) EUT L 166, 2004, s. 1.

Mål C-903/19:

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 10 december 2019 – DQ mot Ministre de la
Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Mål C-903/19)
(2020/C 61/24)
Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol
Conseil d’État

Parter i det nationella målet
Klagande: DQ
Motpart: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Tolkningsfråga
Ska den förmån som anges i bestämmelserna i artikel 11.1 i bilaga VIII till förordningen om tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda (1), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG, Euroatom) nr 723/2004
av den 22 mars 2004 (2), endast anses omfatta tjänstemän och kontraktsanställda som för första gången tjänstgör i en nationell förvaltning efter att ha varit anställda som tjänstemän, kontraktsanställda eller tillfälligt anställda vid en EU-institution, eller omfattar
denna förmån även tjänstemän och kontraktsanställda som återvänder till en tjänst i en nationell förvaltning efter att ha arbetat vid en
EU-institution och som under denna period har varit i icke aktiv tjänst eller tjänstlediga av personliga skäl?

(1) Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska
gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande
kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 1, s. 39).
(2) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 124, 2004, s. 1).

