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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE 

dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu 

obowiązywania minimalnej stawki podstawowej 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0646), 

– uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 

Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0009/2016), 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0063/2016), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. ubolewa, że Komisja opublikowała swój wniosek tak późno, co oznacza, że minimalna 

stawka podstawowa VAT będzie obowiązywać z mocą wsteczną; 

3. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 

przyjętego przez Parlament; 

5. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 

stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 

Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2006/112/WE 

Artykuł 97 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 

grudnia 2017 r. stawka podstawowa nie 

może być niższa niż 15 %. 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 

grudnia 2018 r. stawka podstawowa nie 

może być niższa niż 15%. 



 

PE575.288v03-00 6/9 RR\1090045PL.doc 

PL 

 

 



 

RR\1090045PL.doc 7/9 PE575.288v03-00 

 PL 

UZASADNIENIE 

Dyrektywa VAT przewiduje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 

r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %. Przepis ten opiera się na art. 113 TFUE, 

który stanowi, że Rada uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących 

się do podatków obrotowych w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do 

zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń 

konkurencji. 

W celu ustanowienia rynku wewnętrznego w dniu 1 stycznia 1993 r. Komisja przedstawiła 

wnioski zmierzające do wdrożenia ostatecznego systemu harmonizacji podatków. 

W związku z niemożnością przyjęcia wniosków Komisji przed dniem 1 stycznia 1993 r., 

Rada zadecydowała jednak o przyjęciu systemu przejściowego. W odniesieniu do stawek 

VAT Rada przyjęła dyrektywę 92/77/EWG. 

Dyrektywa ta wprowadziła system stawek minimalnych. Stanowi ona, że od dnia 1 stycznia 

1993 r. do dnia 31 grudnia 1996 r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 % w 

każdym państwie członkowskim. Obowiązywanie tego przepisu było pięciokrotnie 

przedłużane; obowiązywał on do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Minimalne stawki podatku VAT uzasadnia się faktem, że do zakupów transgranicznych i 

sprzedaży na odległość poniżej ustalonego progu zastosowanie ma nadal podatek VAT w 

miejscu pochodzenia, a nie przeznaczenia. W związku z tym minimalna stawka podstawowa 

stosowana we wszystkich państwach członkowskich – jak ma to miejsce obecnie – stanowi 

użyteczne zabezpieczenie mające na celu właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

Zważywszy, że wszystkie państwa członkowskie pobierają obecnie podstawową stawkę 

wynoszącą powyżej 15 %, obecne ustalenie dotyczące minimalnej stawki podstawowej w 

wysokości 15 % zapewnia również państwom członkowskim pole manewru, umożliwiając 

reformy VAT zmierzające do obniżenia stawki podstawowej poprzez rozszerzenie podstawy 

opodatkowania VAT oraz ograniczenie stosowania stawek obniżonych. 

W dniu 6 grudnia 2011 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie przyszłości podatku VAT, 

w którym zaproponowała odejście od stosowania zasady miejsca pochodzenia i przedstawiła 

kilka sposobów wprowadzenia opodatkowania w miejscu przeznaczenia. W 2016 r. Komisja 

opublikuje plan działania dotyczący ostatecznego, prostego, skutecznego i odpornego na 

oszustwa systemu podatku VAT dostosowanego do jednolitego rynku.  

W planie tym określone zostaną wskazówki dotyczące przyszłych prac w następstwie 

wyników osiągniętych od czasu przyjęcia komunikatu z 2011 r. W planie określone zostaną w 

szczególności główne cechy ostatecznego systemu VAT w odniesieniu do handlu wewnątrz 

UE, który Komisja zamierza przedstawić, oraz reformy, które mają na celu dostosowanie 

istniejących przepisów dotyczących stawek VAT do ostatecznego systemu 

charakteryzującego się stosowaniem zasady miejsca przeznaczenia.  

W tych okolicznościach i w oczekiwaniu na decyzje co do finalnego kształtu ostatecznego 

systemu, sprawozdawca zgadza się z propozycją Komisji, aby utrzymać zasadę stosowania 

minimalnej stawki podstawowej VAT w wysokości 15 % i zaproponować przedłużenie 
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obowiązywania obecnych przepisów o trzy lata (do dnia 31 grudnia 2018 r.).  

Sprawozdawca zgadza się, że okres ten zapewni zainteresowanym podmiotom niezbędną 

pewność prawną i umożliwia bardziej wszechstronną dyskusję w sprawie stawek VAT w 

związku z oczekiwanym planem działania w sprawie VAT. 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 
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