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Prejudiciálna otázka
Je uplatňovanie rozdielnej sadzby dane na jemné pekárske výrobky a koláče v zmysle článku 41 ods. 2 v spojení s čiastkou
32 prílohy 3 k ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zákon o dani z obratu v znení zmien
a doplnení) z 15. marca 2005 (Dz. U. 2011, bod 177, čiastka 1054) výlučne na základe kritéria „minimálnej doby
trvanlivosti“, resp. „dátumu spotreby“ v rozpore so zásadou neutrality dane z pridanej hodnoty a zákazom rozdielneho
zaobchádzania s tovarmi podľa článku 98 ods. 1 a 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty (1)?
(1)

Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko)
16. septembra 2016 – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie
(Vec C-500/16)
(2017/C 022/04)
Jazyk konania: poľština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prejudiciálna otázka
Zásady efektivity, lojálnej spolupráce a ekvivalencie, ktoré sú zakotvené v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, či
akákoľvek iná relevantná zásada práva Únie s ohľadom na výklad, ktorý Súdny dvor uskutočnil v rozsudku zo 17. januára
2013 vo veci C-224/11, BGŻ Leasing, bránia v oblasti dane z pridanej hodnoty takým vnútroštátnym právnym predpisom
alebo vnútroštátnej praxi, ktoré vrátenie preplatku, ktorý vznikol v dôsledku výberu splatnej DPH v rozpore s právom Únie,
neumožňujú vtedy, keď na základe konania vnútroštátnych orgánov mohla osoba uplatniť svoje práva až po uplynutí lehoty
na premlčanie daňovej povinnosti?

Odvolanie podané 26. septembra 2016: Francisco Javier Rosa Rodriguez proti uzneseniu
Všeobecného súdu (piata komora) z 20. júla 2016 vo veci T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía
(Vec C-509/16 P)
(2017/C 022/05)
Jazyk konania: španielčina
Účastníci konania
Odvolateľ: Francisco Javier Rosa Rodriguez (v zastúpení: J. Velasco Velasco, abogado)
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Ďalší účastník konania: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Uznesením z 8. decembra 2016 Súdny dvor (deviata komora) zamietol odvolanie a uložil pani Rose Rodriguez povinnosť
znášať vlastné trovy konania.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poľsko)
4. októbra 2016 – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Vec C-517/16)
(2017/C 022/06)
Jazyk konania: poľština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobca: Stefan Czerwiński
Žalovaný: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Prejudiciálne otázky
1. Môže kvalifikácia príslušnej dávky ako dávky patriacej do konkrétnej časti sociálneho zabezpečenia uvedenej v článku 3
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho
zabezpečenia, ktorú uskutočnil členský štát vo vyhlásení vykonanom na základe článku 9 uvedeného nariadenia,
podliehať posúdeniu vnútroštátnym orgánom alebo súdom?
2. Je dávkou v starobe v zmysle článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 883/2004 preklenovací dôchodok vyplývajúci
z ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (zákon o preklenovacích dôchodkoch
z 19. decembra 2008) (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2015, položka 965 v znení zmien a doplnení)?
3. Vylúčenie – v súvislosti s preddôchodkovými dávkami – zásady sčítania dôb poistenia (článok 66 a odôvodnenie 33
nariadenia č. 883/2004) plní ochrannú funkciu v oblasti sociálneho zabezpečenia vyplývajúcu z článku 48
písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Taliansko) 12. októbra 2016 – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA
(Vec C-523/16)
(2017/C 022/07)
Jazyk konania: taliančina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: MA.T.I. SUD SpA
Žalovaná: Società Centostazioni SpA

