29.6.2015

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 213/15

2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, οφείλει ο εθνικός δικαστής, μέσω εκτιμήσεως εμπίπτουσας στο
διακριτικό του περιθώριο και στηριζόμενης σε κατ’ αναλογία νομική συλλογιστική, να καθορίσει το κατάλληλο νομικό
καθεστώς για την περίπτωση που η εθνική νομοθεσία δεν διέπει τους τόκους υπερημερίας κατά την παρέλευση της προθεσμίας
δέκα ημερών από την περάτωση της διαδικασίας φορολογικού ελέγχου;
(1)

ΕΕ L 347, σ. 1.

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 12 Μαρτίου
2015 — Max-Heinz Feilen κατά Finanzamt Fulda
(Υπόθεση C-123/15)
(2015/C 213/23)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Bundesfinanzhof
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγων και αναιρεσείων: Max-Heinz Feilen
Καθού και αναιρεσίβλητο: Finanzamt Fulda
Προδικαστικό ερώτημα
Αντιβαίνει στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων κατ’ άρθρο 63, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 65 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρύθμιση κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή της οποίας, σε περίπτωση κτήσεως αιτία
θανάτου από πρόσωπα που υπάγονται σε συγκεκριμένο φορολογικό κλιμάκιο, ο φόρος κληρονομίας μειώνεται, εφόσον η
κληρονομία περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από πρόσωπα του ιδίου φορολογικού κλιμακίου εντός της
τελευταίας δεκαετίας που προηγείται της κτήσεως αιτία θανάτου και για την προγενέστερη αυτή απόκτηση έχει επιβληθεί φόρος
κληρονομίας σε αυτό το κράτος μέλος, ενώ ο φόρος κληρονομίας δεν μειώνεται, όταν για την προγενέστερη απόκτηση έχει
επιβληθεί φόρος κληρονομίας σε άλλο κράτος μέλος;

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις
30 Μαρτίου 2015 — Deutsche Parkinson Vereinigung κ.λπ. κατά Zentrale zur Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs e.V.
(Υπόθεση C-148/15)
(2015/C 213/24)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Oberlandesgericht Düsseldorf
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Εκκαλούσα: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.
Εφεσίβλητη: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
Προδικαστικά ερωτήματα
1) Έχει το άρθρο 34 ΣΛΕΕ την έννοια ότι ο προβλεπόμενος στο εθνικό δίκαιο καθορισμός της τιμής πωλήσεως των φαρμάκων που
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή αποτελεί μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος κατά την έννοια της διατάξεως αυτής;

