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Prejudiciële vraag
Vormt het een schending van het beginsel van de neutraliteit van de btw en het verbod van ongelijke behandeling van
goederen in de zin van artikel 98, leden 1 en 2, van 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), om het btw-tarief voor
banketbakkerswaren en gebak enkel afhankelijk te stellen van het criterium van de datum van minimale houdbaarheid of de
uiterste gebruiksdatum, zoals in artikel 41, lid 2, in samenhang met punt 32 van bijlage 3 bij de Ustawa o podatku od
towarów i usług van 11 maart 2004 (Dz. U. 2011, nr. 177, volgnr. 1054, zoals nadien gewijzigd)? (1)
(1)

PB L 347, blz. 1.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op
16 september 2016 — Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w
Warszawie
(Zaak C-500/16)
(2017/C 022/04)
Procestaal: Pools
Verwijzende rechter
Naczelny Sąd Administracyjny

Partijen in het hoofdgeding
Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prejudiciële vraag
Verzetten de in artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde beginselen van doeltreffendheid,
loyale samenwerking en gelijkwaardigheid of om het even welk ander beginsel van Unierecht zich, gelet op de uitlegging op
het terrein van de belasting over de toegevoegde waarde die het Hof heeft gegeven in het arrest van 17 januari 2013, BGŻ
Leasing, C-224/11, tegen nationale bepalingen of een nationale praktijk die het onmogelijk maken dat een te veel betaald
bedrag dat ingevolge de inning van de verschuldigde btw in strijd met het Unierecht is ontstaan, wordt teruggegeven indien
een justitiabele als gevolg van het optreden van de nationale autoriteiten pas na verstrijken van de verjaringstermijn voor de
belastingschuld van zijn rechten gebruik kon maken?

Hogere voorziening ingesteld op 26 september 2016 door Francisco Javier Rosa Rodriguez tegen de
beschikking van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 juli 2016 in zaak T-358/16, Rosa Rodriguez/
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
(Zaak C-509/16 P)
(2017/C 022/05)
Procestaal: Spaans
Partijen
Rekwirant: Francisco Javier Rosa Rodriguez (vertegenwoordiger: J. Velasco Velasco, abogado)
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Andere partij in de procedure: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Bij beschikking van 8 december 2016 heeft het Hof (Negende kamer) de hogere voorziening afgewezen en beschikt dat
rekwirant zijn eigen kosten zal dragen.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) op
4 oktober 2016 — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Zaak C-517/16)
(2017/C 022/06)
Procestaal: Pools
Verwijzende rechter
Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Stefan Czerwiński
Verwerende partij: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Prejudiciële vragen
1) Kan de kwalificatie van een bepaalde prestatie als behorende tot een concrete, in artikel 3 van verordening (EG) nr. 883/
2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels genoemde tak van sociale zekerheid in de verklaring van een lidstaat krachtens artikel 9 van
deze verordening worden getoetst door een nationale overheidsdienst of rechterlijke instantie?
2) Is een brugpensioen als bedoeld in de Ustawa o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2015, volgnr. 965, zoals nadien
gewijzigd) van 19 december 2008 een uitkering bij ouderdom in de zin van artikel 3, lid 1, onder d), van verordening
nr. 883/2004?
3) Wordt bij uitsluiting van de regel van de samentelling van tijdvakken van verzekering (artikel 66 en overweging 33 van
verordening nr. 883/2004) voor uitkeringen bij vervroegde uittreding de beschermingsfunctie op het gebied van de
sociale zekerheid die volgt uit artikel 48, [aanhef en] onder a), van […] het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie […] verwezenlijkt?

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Italië) op 12 oktober 2016 — MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA
(Zaak C-523/16)
(2017/C 022/07)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: MA.T.I. SUD SpA
Verwerende partij: Società Centostazioni SpA

