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Cealaltă parte din procedură: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Prin Ordonanța din 8 decembrie 2016, Curtea (Camera noua) a respins recursul și l-a obligat pe domnul Rosa Rodríguez să
suporte propriile cheltuieli de judecată.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polonia) la 4 octombrie
2016 – Stefan Czerwiński/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Cauza C-517/16)
(2017/C 022/06)
Limba de procedură: polona
Instanța de trimitere
Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Părțile din procedura principală
Reclamant: Stefan Czerwiński
Pârât: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Întrebările preliminare
1) O autoritate sau o instanță națională poate examina calificarea unei anumite prestații ca aparținând unei ramuri concrete
de securitate socială, menționată la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, atunci când aceasta este
recunoscută de un stat membru în cadrul unei declarații date în temeiul articolului 9 din regulament?
2) Pensia de tranziție reglementată de Legea din 19 decembrie 2008 privind pensiile de tranziție (Monitorul oficial al
Republicii Polonia din anul 2015, poziția 965, cu modificările ulterioare) este o prestație pentru limită de vârstă în
sensul articolului 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 883/2004?
3) În cazul neaplicării principiului cumulării perioadelor de asigurare [articolul 66 din Regulamentul nr. 883/2004 și
considerentul (33) al regulamentului] în cazul prestațiilor de prepensionare, se respectă în mod suficient funcția de
protecție din domeniul securității sociale care rezultă din articolul 48 litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la
12 octombrie 2016 – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA
(Cauza C-523/16)
(2017/C 022/07)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală
Reclamantă: MA.T.I. SUD SpA
Pârâtă: Società Centostazioni SpA
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Întrebările preliminare
1) Deși statele membre au posibilitatea de a impune caracterul oneros al obligației unei autorități contractante de a solicita
unui ofertant să îndrepte eventualele neregularități de formă ale ofertei, cu efect de regularizare, articolul 38 alineatul 2a
din Decretul legislativ nr. 163 din 2006, în versiunea în vigoare la data anunțului de participare în discuție […], în
măsura în care prevede plata unei „sancțiuni pecuniare” în cuantumul care trebuie stabilit de autoritatea contractantă („de
cel puțin 1 ‰ și de cel mult 1 % din valoarea contractului de achiziție și, în orice caz, fără a depăși 50 000 de euro, a cărei achitare
este garantată de cauțiunea provizorie”), este sau nu este contrar dreptului comunitar în ceea ce privește cuantumul excesiv
de ridicat și caracterul prestabilit al sancțiunii respective, care nu poate fi individualizată în raport cu situația concretă
care trebuie regularizată, respectiv cu gravitatea neregularității care trebuie îndreptată?
2) Dimpotrivă, același articol 38 alineatul 2a din Decretul legislativ nr. 163 din 2006 (de asemenea în versiunea în vigoare
la data menționată mai sus) contravine dreptului comunitar, întrucât caracterul oneros amintit al obligației unei
autorități contractante de a solicita unui ofertant să îndrepte eventualele neregularități de formă ale ofertei poate fi
considerat incompatibil cu principiile deschiderii maxime a pieței spre concurență, cărora le corespunde instituția
menționată mai sus, cu consecința că activitatea impusă în acest scop comisiei de atribuire rezultă din îndatoririle
impuse acesteia prin lege, în interesul public al urmăririi finalității menționate mai sus?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacia) la
20 octombrie 2016 – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
(Cauza C-533/16)
(2017/C 022/08)
Limba de procedură: slovaca
Instanța de trimitere
Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală
Recurentă: Volkswagen AG
Intimat: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Întrebările preliminare
1) Directiva 2008/9 (1) și dreptul la rambursarea taxei trebuie interpretate în sensul că pentru exercitarea dreptului la
rambursarea TVA-ului este necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiții:
i.) furnizarea de bunuri sau de servicii și
ii.) facturarea TVA-ului de către furnizor?
Cu alte cuvinte, o persoană impozabilă căreia nu i s-a aplicat TVA-ul pe o factură poate solicita rambursarea taxei?
2) Calcularea termenului de rambursare a taxei începând dintr-un moment în care nu sunt îndeplinite toate condițiile
substanțiale pentru exercitarea dreptului la rambursarea taxei este compatibilă cu principiul proporționalității sau al
neutralității fiscale a TVA-ului?
3) În lumina principiului neutralității fiscale, dispozițiile articolului 167 și ale articolului 178 [litera] (a) din Directiva TVA
trebuie interpretate în sensul că, în împrejurări precum cele din cauza principală și cu condiția să fi fost îndeplinite
celelalte condiții substanțiale și procedurale necesare pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, se opun unui mod
de a proceda al autorităților fiscale prin care unei persoane impozabile nu i se recunoaște dreptul exercitat în termenul
prevăzut, potrivit Directivei 2008/9, pentru rambursarea taxei, în cazul în care taxa este facturată de un furnizor și este
achitată de acesta din urmă înainte de împlinirea termenului de decădere prevăzut de reglementarea națională?

