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Προδικαστικό ερώτημα
Παραβιάζει το κριτήριο, το οποίο προβλέπεται για την περίπτωση ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων στο άρθρο 41,
παράγραφος 2, σε συνδυασμό με τη θέση 32 του παραρτήματος 3 του νόμου της 11ης Μαρτίου 2004 περί του φόρου αγαθών και
υπηρεσιών (Dz. U. 2011, αριθ. 177, θέση 1054, όπως τροποποιήθηκε), και βάσει του οποίου ο φορολογικός συντελεστής των εν
λόγω προϊόντων εξαρτάται αποκλειστικά από την «ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς» τους ή από την «τελική ημερομηνία
ανάλωσής» τους, τις αρχές της ουδετερότητας του ΦΠΑ και της απαγόρευσης διακριτικής μεταχείρισης των εμπορευμάτων κατά
την έννοια του άρθρου 98, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά
με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1);
(1)

ΕΕ L 347, σ. 1.

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) στις
16 Σεπτεμβρίου 2016 — Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o. κατά Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie
(Υπόθεση C-500/16)
(2017/C 022/04)
Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική
Αιτούν δικαστήριο
Naczelny Sąd Administracyjny

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσα: Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o.
Καθού: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Προδικαστικό ερώτημα
Αποκλείουν οι αρχές της αποτελεσματικότητας, της καλόπιστης συνεργασίας και της ισοδυναμίας που κατοχυρώνονται με το
άρθρο 4, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιαδήποτε άλλη σχετική αρχή του δικαίου της Ένωσης,
λαμβανομένης υπόψη της ερμηνείας στην οποία προέβη το Δικαστήριο με την απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2013, BGŻ Leasing,
C-224/11, EU:C:2013:15, όσον αφορά τον τομέα του ΦΠΑ, εθνικές διατάξεις ή εθνική πρακτική που καθιστούν αδύνατη την
επιστροφή ποσού το οποίο έχει καταβληθεί αχρεωστήτως λόγω εισπράξεως οφειλόμενου ΦΠΑ κατά παράβαση του δικαίου της
Ένωσης, στην περίπτωση που ο ιδιώτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μόνο μετά τη συμπλήρωση της προθεσμίας
παραγραφής της φορολογικής οφειλής, λόγω της συμπεριφοράς των εθνικών αρχών;

Αναίρεση που άσκησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 ο Francisco Javier Rosa Rodriguez κατά της διατάξεως
που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 20 Ιουλίου 2016 στην υπόθεση T-358/16, Rosa
Rodriguez κατά Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
(Υπόθεση C-509/16 P)
(2017/C 022/05)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Διάδικοι
Αναιρεσείων: Francisco Javier Rosa Rodriguez (εκπρόσωπος: J. Velasco Velasco, abogado)
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Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Με διάταξη της 8ης Δεκεμβρίου 2016, το Δικαστήριο (ένατο τμήμα) απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως και καταδίκασε τον F. R.
Rosa Rodríguez στα δικαστικά έξοδά του.

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Πολωνία) στις
4 Οκτωβρίου 2016 — Stefan Czerwiński κατά Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Υπόθεση C-517/16)
(2017/C 022/06)
Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική
Αιτούν δικαστήριο
Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγων: Stefan Czerwiński
Καθού: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Προδικαστικά ερωτήματα
1) Υπόκειται στον έλεγχο εθνικής διοικητικής αρχής ή εθνικού δικαστή ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένης παροχής στον οποίο
προβαίνει κράτος μέλος, με δήλωση υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, και
βάσει του οποίου η εν λόγω παροχή εμπίπτει σε συγκεκριμένο κλάδο κοινωνικής ασφάλισης αναφερόμενο στο άρθρο 13 του εν
λόγω κανονισμού;
2) Αποτελεί η μεταβατική σύνταξη που προβλέπει ο νόμος της 19ης Δεκεμβρίου 2008 περί μεταβατικών συντάξεων (Dz. U. 2015,
θέση 965, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) παροχή γήρατος κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ',
του κανονισμού 883/2004;
3) Εξασφαλίζει η μη εφαρμογή –σε σχέση με τις παροχές προσύνταξης– του κανόνα του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης
(άρθρο 66 και αιτιολογική σκέψη 33 του κανονισμού 883/2004) την προστατευτική λειτουργία στον τομέα της κοινωνικής
ασφάλισης που απορρέει από το άρθρο 48, στοιχείο α', της […] Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Ιταλία) στις 12 Οκτωβρίου 2016 — MA.T.I. SUD SpA κατά Società Centostazioni SpA
(Υπόθεση C-523/16)
(2017/C 022/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Αιτούν δικαστήριο
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσα: MA.T.I. SUD SpA
Καθής: Società Centostazioni SpA

