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Præjudicielt spørgsmål
Er den differentierede afgiftssats for finere bagværk og kager i artikel 41, stk. 2, sammenholdt med pos. 32 i bilag 3 til
Ustawa o podatku od towarów i usług (den polske momslov, Dz. U. 2011, nr. 177, pos. 1054 med senere ændringer,
herefter »momsloven«) af 11. marts 2004 udelukkende ud fra kriteriet »mindsteholdbarhedsdato« henholdsvis »udløbsdato«
i strid med princippet om momsens neutralitet og forbuddet mod forskelig behandling af varer som omhandlet i artikel 98,
stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1)?
(1)

EUT 2006, L 347, s.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den
16. september 2016 — Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o. og Dyrektor Izby Skarbowej w
Warszawie
(Sag C-500/16)
(2017/C 022/04)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o. og Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Præjudicielt spørgsmål
Er de i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union [udelades] forankrede principper om effektivitet, loyalt
samarbejde og ækvivalens eller noget andet relevant EU-retligt princip under hensyntagen til Domstolens fortolkning i dom
af 17. januar 2013 i sag C-224/11, BGZ Leasing, på momsområdet til hinder for nationale bestemmelser eller en national
praksis, som gør det umuligt at tilbagebetale for meget betalt afgift, som er opstået som følge af opkrævning af skyldig
moms under tilsidesættelse af EU-retten, i tilfælde, hvor en afgiftspligtig på grund af de nationale myndigheders adfærd først
kunne gøre brug af sine rettigheder efter udløbet af forældelsesfristen for afgiftsskylden?

Appel iværksat den 26. september 2016 af Francisco Javier Rosa Rodriguez til prøvelse af kendelse
afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. juli 2016 i sag T-358/16, Rosa Rodriguez mod Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía
(Sag C-509/16 P)
(2017/C 022/05)
Processprog: spansk
Parter
Appellant: Francisco Javier Rosa Rodriguez (ved abogado J. Velasco Velasco)
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Den anden part i appelsagen: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Ved kendelse af 8. december 2016 har Retten (Niende Afdeling) forkastet appellen og truffet afgørelse om, at Francisco
Javier Rosa Rodriguez bærer sine egne omkostninger.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) den 4. oktober
2016 — Stefan Czerwiński mod Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Sag C-517/16)
(2017/C 022/06)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Stefan Czerwiński
Sagsøgt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Præjudicielle spørgsmål
1) Må en national myndighed eller en national ret kontrollere en indplacering, der er foretaget i en erklæring som
omhandlet i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering
af de sociale sikringsordninger, af en bestemt ydelse som en ydelse, der hører til en konkret gren af social sikring, som er
nævnt i denne forordnings artikel 3?
2) Er den overgangspension, som er reguleret i lov af 19. december 2008 vedrørende overgangspensioner (Republikken
Polens lovtidende af 2015, pos. 965 med senere ændringer), en ydelse ved alderdom som omhandlet i artikel 3, stk. 1,
litra d), i forordning nr. 883/2004?
3) Er der ved manglende anvendelse af princippet om sammenlægning af forsikringsperioder (artikel 66 og 33. betragtning
til forordning nr. 883/2004) på efterløn levet op til målsætningen om social tryghed, som følger af artikel 48, litra a),
TEUF?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Italien) den 12. oktober 2016 — MA.T.I. SUD SpA mod Societá Centostazioni SpA
(Sag C-523/16)
(2017/C 022/07)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i hovedsagen
Sagsøger: MA.T.I. SUD SpA
Sagsøgt: Societá Centostazioni SpA

