
sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 
(Dz.U. L 74, s. 1) — Wcześniejsza emerytura w związku z 
określonym okresem składkowym — Sposób obliczania świad
czeń — Łączenie okresów składkowych ukończonych w innym 
państwie członkowskim i tych ukończonych w danym państwie 
członkowskim przed lub po dodaniu okresów dodatkowych 
przewidzianych w prawie krajowym i wynoszących do jednej 
trzeciej okresów składkowych 

Sentencja 

Artykuł 45 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 
z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpie
czenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących 
działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemiesz
czających się we Wspólnocie w wersji zmienionej i uaktualnionej rozpo
rządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r. ze 
zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. należy 
interpretować w ten sposób, że przy ustalaniu minimalnego okresu 
ubezpieczenia wymaganego prawem krajowym w celu nabycia prawa 
do emerytury przez pracownika migrującego instytucja właściwa danego 
państwa członkowskiego powinna uwzględnić, dla potrzeb ustalenia 
granicy, jakiej nie mogą przekroczyć okresy nieskładkowe w stosunku 
do okresów składkowych, przewidzianej w uregulowaniu tego państwa 
członkowskiego, wszystkie okresy ubezpieczenia osiągnięte przez 
pracownika migrującego w trakcie kariery zawodowej, w tym okresy 
ubezpieczenia osiągnięte w innych państwach członkowskich. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 marca 2011 r. 
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożone przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt 
Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH 
& Co. KG, wcześniej Hans-Joachim Flebbe Filmtheater 
GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer 
(C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09) 
przeciwko Manfredowi Bogowi (C-497/09), Finanzamt 
Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt 

Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09) 

(Sprawy połączone C-497/09, C-499/09, C-501/09 i 
C-502/09) ( 1 ) 

(Podatki — VAT — Szósta dyrektywa 77/388/EWG — Arty
kuły 5 i 6 — Zakwalifikowanie działalności gospodarczej jako 
„dostawy towarów” lub „świadczenia usług” — Sprzedaż 
gotowych posiłków lub artykułów żywnościowych do spożycia 
na miejscu na stoiskach lub w przyczepach gastronomicznych 
— Sprzedaż popcornu i chipsów z tortilli (nachos) do spożycia 
na miejscu w kinie — Dostawa gotowych dań do klienta 
(catering) — Załącznik H, kategoria 1 — Wykładnia pojęcia 

„środki spożywcze”) 

(2011/C 130/10) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesfinanzhof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX 
Entertainment GmbH & Co. KG, wcześniej Hans-Joachim Flebbe 
Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer 
(C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09) 

Strona pozwana: Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt 
Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden 
(C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 
ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny 
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa 
wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1), oraz pojęcia „środki 
spożywcze” zawartego w kategorii 1 w załączniku H do tej 
dyrektywy — Zakwalifikowanie działalności gospodarczej jako 
„dostawy towarów” lub „świadczenia usług” — Sprzedaż z przy
czepy gastronomicznej posiłków (kiełbasek, frytek itp.) do 
spożycia na miejscu 

Sentencja 

1) Artykuły 5 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny 
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa 
wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/111/EWG z 
dnia 14 grudnia 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że: 

— sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościo
wych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach 
gastronomicznych, lub we foyer kin stanowi dostawę towarów, 
o której mowa w art. 5 tej dyrektywy, jeżeli z oceny jakościowej 
całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług 
poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące 
jej nie mają charakteru przeważającego; 

— działalność cateringowa stanowi świadczenie usług, o którym 
mowa w art. 6 tej dyrektywy, chyba że przedsiębiorstwo cate
ringowe dostarcza jedynie standardowe dania bez świadczenia 
dodatkowych usług albo że inne szczególne okoliczności 
dowodzą, iż dostawa gotowych dań stanowi przeważający 
element transakcji. 

2) W przypadku dostawy towarów pojęcie „środki spożywcze” zawarte 
w kategorii 1 w załączniku H do tej dyrektywy należy interpre
tować w ten sposób, że obejmuje ono również dania i posiłki 
gotowane, pieczone, smażone lub w inny sposób przygotowane 
do spożycia na miejscu. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010.
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