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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Marcu Dumitru
Andere partijen in de procedure: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice București
Prejudiciële vraag
Staan richtlijn 77/388/EEG (1) en richtlijn 2006/112/EG (2) — in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding — in de weg
aan een nationale regeling of een fiscale praktijk volgens welke een belastingplichtige die aan een btw-controle is
onderworpen en nadien ambtshalve voor btw-doeleinden is geregistreerd, niet in aanmerking komt voor de
verleggingsregeling (als maatregel tot vereenvoudiging van de belastingheffing), die ten tijde van de feiten op bindende
wijze was vastgesteld voor transacties die door voor btw-doeleinden geregistreerde belastingplichtigen werden verricht met
betrekking tot percelen land, op grond dat de gecontroleerde belastingplichtige niet heeft verzocht om voor btw-doeleinden
te worden geregistreerd — en hij die inschrijving dus ook niet heeft verkregen — vóórdat hij de betrokken transacties heeft
verricht dan wel vóór de datum waarop de gestelde bovengrens van jaarlijkse verrichtingen is overschreden?
(1)
(2)

Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake
omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 1977, L 145, blz. 1).
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Trier (Duitsland) op
1 augustus 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e.V./TofuTown.com GmbH
(Zaak C-422/16)
(2016/C 350/22)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Landgericht Trier
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
Verwerende partij: TofuTown.com GmbH
Prejudiciële vragen
1) Kan artikel 78, lid 2, van verordening (EU) nr. 1308/2013 (1) van het Europees Parlement en de Raad van 17 december
2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking
van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 [hierna:
„verordening (EU) nr. 1308/2013”] aldus worden uitgelegd dat de in bijlage VII opgenomen definities, aanduidingen en
verkoopbenamingen niet moeten voldoen aan de overeenkomstige in die bijlage vastgestelde eisen, wanneer de betrokken
definities, aanduidingen of verkoopbenamingen worden vervolledigd door verduidelijkende of beschrijvende
aanvullingen (zoals „tofuboter” voor een zuiver plantaardig product)?
2) Dient bijlage VII, deel III, punt 1, bij verordening (EU) nr. 1308/2013 aldus te worden uitgelegd dat de benaming „melk”
uitsluitend is voorbehouden aan het product dat normaal door de melkklieren wordt afgescheiden en bij één of meer
melkbeurten is verkregen, zonder dat daaraan stoffen worden toegevoegd of onttrokken, of mag de benaming „melk” —
in voorkomend geval met toevoeging van toelichtende begrippen zoals „sojamelk” — ook voor plantaardige (vegane)
producten worden gebruikt bij de afzet ervan?
3) Dient bijlage VII, deel III, punt 2, met betrekking tot artikel 78 van verordening (EU) nr. 1308/2013 aldus te worden
uitgelegd dat de aldaar onder punt 2, a), vermelde benamingen, zoals met name „wei”, „room”, „boter”, „karnemelk” of
„botermelk”, „kaas”, „yoghurt”, of het begrip „slagroom” enz., uitsluitend aan zuivelproducten zijn voorbehouden, of
kunnen ook zuiver plantaardige/vegane producten, die zonder melk (van dierlijke oorsprong) zijn geproduceerd, binnen
de werkingssfeer van bijlage VII, deel III, punt 2, bij verordening (EU) nr. 1308/2013 vallen?
(1)

PB 2013, L 347, blz. 671.

