
3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 
pierwsze: Czy termin „środki spożywcze” w załączniku H 
kategoria 1 do szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obroto
wych należy interpretować w ten sposób, że obejmuje on 
jedynie środki spożywcze „na wynos”, jak sprzedawane na 
ogół w obrocie środkami spożywczymi, czy też także 
potrawy i posiłki, które są przygotowane do natychmiasto
wego spożycia w drodze gotowania, smażenia, pieczenia 
albo w inny sposób? 

( 1 ) Dz.U. L 145, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 
3 grudnia 2009 r. — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater 
GmbH & Co. KG przeciwko Finanzamt Hamburg- 

Barmbek-Uhlenhorst 

(Sprawa C-499/09) 

(2010/C 63/35) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesfinanzhof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. 
KG 

Strona pozwana: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy dostarczenie potraw lub posiłków przygotowanych do 
natychmiastowego spożycia stanowi dostawę w rozumieniu 
szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkow
skich w odniesieniu do podatków obrotowych ( 1 )? 

2) Czy odpowiedź na pytanie pierwsze zależy od występo
wania innych dodatkowych elementów świadczenia usług 
(udostępnienie stołów, krzeseł, innych sprzętów potrzeb
nych do spożywania posiłków, prezentacja projekcji 
filmowej)? 

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 
pierwsze: Czy termin „środki spożywcze” w załączniku H 
kategoria 1 do szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 

państw członkowskich w odniesieniu do podatków obroto
wych należy interpretować w ten sposób, że obejmuje on 
jedynie środki spożywcze „na wynos”, jak sprzedawane na 
ogół w obrocie środkami spożywczymi, czy też także 
potrawy i posiłki, które są przygotowane do natychmiasto
wego spożycia w drodze gotowania, smażenia, pieczenia 
albo w inny sposób? 

( 1 ) Dz.U.L 145, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 
3 grudnia 2009 r. — Lothar Lohmeyer przeciwko 

Finanzamt Minden 

(Sprawa C-501/09) 

(2010/C 63/36) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesfinanzhof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lothar Lohmeyer 

Strona pozwana: Finanzamt Minden 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy termin „środki spożywcze” w załączniku H kategoria 1 
do szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych ( 1 ) 
należy interpretować w ten sposób, że obejmuje on jedynie 
środki spożywcze „na wynos”, jak sprzedawane na ogół w 
obrocie środkami spożywczymi, czy też także potrawy i 
posiłki, które są przygotowane do natychmiastowego 
spożycia w drodze gotowania, smażenia, pieczenia albo w 
inny sposób? 

2) W przypadku gdyby „środkami spożywczymi” w rozu
mieniu załącznika H kategoria 1 szóstej dyrektywy Rady 
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmoni
zacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu 
do podatków obrotowych były także potrawy i posiłki do 
natychmiastowego spożycia: czy art. 6 ust. 1 zdanie 
pierwsze szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych 
należy interpretować w ten sposób, że obejmuje on 
sprzedaż świeżo przygotowanych potraw lub posiłków, 
które nabywca spożywa z wykorzystaniem infrastruktury
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