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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
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Prejudiciële vragen
1) Is, ofschoon de lidstaten over de mogelijkheid beschikken om betaling te vragen voor de procedure van ondersteuning
tijdens de voorbereidende fase met het oog op een regularisatie, artikel 38, lid 2 bis, van wetsbesluit nr. 163 van 2006,
zoals van toepassing op de datum van aankondiging van de betrokken aanbesteding […], voor zover is voorzien in
betaling van een „geldelijke sanctie” waarvan het bedrag moet worden bepaald door de aanbestedende dienst („niet lager
dan één duizendste en niet hoger dan één honderdste van de waarde van de opdracht en in geen geval hoger dan
50 000 EUR, waarvan betaling wordt verzekerd door de voorlopige waarborg”), wel of niet in strijd met het Unierecht
gelet op het buitensporig hoge bedrag en op het feit dat deze sanctie op voorhand is bepaald, niet gradueel kan worden
aangepast aan de concreet te regulariseren situatie of de ernst van de te verhelpen onregelmatigheid?
2) Zo artikel 38, lid 2 bis, van wetsbesluit nr. 163 van 2006 (nog steeds zoals van toepassing op de voornoemde datum)
daarentegen in strijd is met het Unierecht, in hoeverre kan dan hetzelfde feit dat voor de procedure van ondersteuning
tijdens de voorbereidende fase moet worden betaald, worden geacht in strijd te zijn met het beginsel van maximale
openstelling van de markt voor mededinging, waaraan met die procedure wordt beoogd te voldoen, zodat de activiteit
waaraan het aanbestedingscomité zich in dit verband moet wijden, wordt beperkt tot de plichten die aan dit comité bij
wet worden opgelegd in het algemeen belang van de verwezenlijking van de hierboven omschreven doelstelling?

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky
(Slowakije) op 20 oktober 2016 — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR
(Zaak C-533/16)
(2017/C 022/08)
Procestaal: Slowaaks
Verwijzende rechter
Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Volkswagen AG
Verwerende partij: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prejudiciële vragen
1) Moeten richtlijn 2008/9 (1) en het recht op belastingteruggaaf aldus worden uitgelegd dat voor de uitoefening van het
recht op btw teruggaaf cumulatief aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:
i) levering van de goederen of diensten, en
ii) vermelding van de btw op de factuur door de leverancier?
Met andere woorden, kan een belastingplichtige waaraan de btw niet bij een factuur in rekening is gebracht
belastingteruggaaf vragen?
2) Is het in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel of het beginsel van fiscale neutraliteit van de btw dat de
termijn voor belastingteruggaaf wordt berekend vanaf een tijdstip waarop niet aan de materiële voorwaarden voor de
uitoefening van het recht op belastingteruggaaf is voldaan?
3) Moeten artikel 167 en artikel 178, onder a) van de btw richtlijn, gelet op het beginsel van fiscale neutraliteit, aldus
worden uitgelegd dat zij in omstandigheden als in het hoofdgeding en mits is voldaan aan de overige materiële en
procedurele voorwaarden voor de uitoefening van het recht op belastingaftrek, zich er tegen verzetten dat de
belastingautoriteit aan een belastingplichtige het recht op belastingteruggaaf dat hij binnen de in richtlijn 2008/9
gestelde termijn heeft uitgeoefend, weigeren indien de leverancier de belasting hem op de factuur in rekening heeft
gebracht en deze belasting heeft afgedragen vóór het verstrijken van de in de nationale regelgeving bepaalde
vervaltermijn?

