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VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami 
członkowskimi *
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie 
wprowadzenia szczegółowych środków technicznych dotyczących funkcjonowania 
docelowego systemu VAT dotyczącego opodatkowania wymiany handlowej między 
państwami członkowskimi (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0329),

– uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0317/2018),

– uwzględniając art. 78c Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0028/2019),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom narodowym.



Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W 1967 r., gdy Rada przyjęła na 
podstawie dyrektyw Rady 62/227/EWG1 
i 67/228/EWG2 wspólny system podatku 
od wartości dodanej (VAT), podjęto 
zobowiązanie do ustanowienia docelowego 
systemu VAT dotyczącego opodatkowania 
wymiany handlowej między państwami 
członkowskimi funkcjonującego 
w podobny sposób, jakby miało to miejsce 
w jednym państwie członkowskim. 
Ponieważ nie było odpowiednich 
warunków politycznych i technicznych do 
wprowadzenia takiego systemu, po 
zniesieniu z końcem 1992 r. granic 
fiskalnych między państwami 
członkowskimi przyjęto przepisy 
przejściowe dotyczące VAT. 
Obowiązująca dyrektywa Rady 
2006/112/WE3 przewiduje, że te przepisy 
przejściowe należy zastąpić przepisami 
docelowymi opartymi, co do zasady, na 
opodatkowaniu dostaw towarów 
i świadczenia usług w państwie 
członkowskim pochodzenia. 

(1) W 1967 r., gdy Rada przyjęła na 
podstawie dyrektyw Rady 67/227/EWG1 
i 67/228/EWG2 wspólny system podatku 
od wartości dodanej (VAT), podjęto 
zobowiązanie do ustanowienia docelowego 
systemu VAT dotyczącego opodatkowania 
wymiany handlowej między państwami 
członkowskimi funkcjonującego 
w podobny sposób, jakby miało to miejsce 
w jednym państwie członkowskim. 
Ponieważ nie było odpowiednich 
warunków politycznych i technicznych do 
wprowadzenia takiego systemu, po 
zniesieniu z końcem 1992 r. granic 
fiskalnych między państwami 
członkowskimi przyjęto przepisy 
przejściowe dotyczące VAT. 
Obowiązująca dyrektywa Rady 
2006/112/WE3 przewiduje, że te przepisy 
przejściowe należy zastąpić przepisami 
docelowymi opartymi, co do zasady, na 
opodatkowaniu dostaw towarów 
i świadczenia usług w państwie 
członkowskim pochodzenia. Te przepisy 
przejściowe obowiązują już jednak od 
dziesięcioleci, w wyniku czego powstał 
skomplikowany tymczasowy system VAT 
podatny na wewnątrzunijne 
transgraniczne oszustwa związane z VAT. 
Te przepisy przejściowe mają szereg wad, 
które powodują, że system VAT ani nie 
jest w pełni efektywny, ani nie spełnia 
wymogów prawdziwie jednolitego rynku. 
Słabość tymczasowego systemu VAT stała 
się widoczna już po kilku latach od jego 
wprowadzenia. Od tego czasu podjęto 
szereg działań o charakterze 
ustawodawczym (poprawa współpracy 
administracyjnej, krótsze terminy 
przekazywania informacji 
podsumowujących, sektorowy mechanizm 
odwrotnego obciążenia) i 
nieustawodawczym. Niedawno 
przeprowadzone badania na temat luki w 



podatku VAT wykazały jednak, że kwoty 
niepobranego VAT są nadal ogromne. 
Jest to pierwszy wniosek ustawodawczy od 
wprowadzenia w 1992 r. obecnie 
obowiązujących przepisów dotyczących 
VAT, a jego celem jest wyeliminowanie 
przyczyny oszustw transgranicznych. W 
komunikacie z 28 października 2015 r. pt. 
„Usprawnianie jednolitego rynku: więcej 
możliwości dla obywateli i 
przedsiębiorstw” Komisja uznała 
złożoność obecnych przepisów o VAT za 
jedną z głównych przeszkód dla 
urzeczywistnienia jednolitego rynku. W 
tym samym czasie luka w podatku VAT, 
definiowana jako różnica kwoty 
rzeczywistych wpływów z VAT i 
teoretycznie należnej kwoty tych wpływów, 
wzrastała, osiągając w 2015 r. 151,5 mld 
EUR w UE-28. Świadczy to o potrzebie 
pilnej i kompleksowej reformy systemu 
VAT z myślą o wprowadzeniu docelowego 
systemu VAT, aby ułatwić i uprościć 
transgraniczny handel wewnątrzunijny i 
w większym stopniu uodpornić ten system 
na oszustwa.

__________________ __________________
1 Pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG 
z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących podatków 
obrotowych (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 
1301).

1 Pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG 
z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących podatków 
obrotowych (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 
1301).

2 Druga dyrektywa Rady 67/228/EWG 
z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących podatków 
obrotowych – struktura i warunki 
stosowania wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 
1303).

2 Druga dyrektywa Rady 67/228/EWG 
z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących podatków 
obrotowych – struktura i warunki 
stosowania wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 
1303).

3 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

3 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).



Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ponadto w przeszłości Komisja, 
wspierana przez Parlament Europejski, 
zawsze wskazywała, że system VAT oparty 
na opodatkowaniu w miejscu pochodzenia 
stanowi właściwe rozwiązanie służące 
lepszemu uodpornieniu unijnego systemu 
VAT na oszustwa i że taki system jest 
najlepiej dostosowany do prawidłowo 
funkcjonującego jednolitego rynku. 
Obecna inicjatywa opiera się jednak na 
preferowanym przez państwa 
członkowskie podejściu przewidującym 
opodatkowanie w miejscu przeznaczenia, 
które zapewni im pewną elastyczność w 
ustalaniu stawek VAT.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rada, przy wsparciu Parlamentu 
Europejskiego1 i Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego2, potwierdziła, 
że system oparty na miejscu pochodzenia 
jest niemożliwy do osiągnięcia, i zachęciła 
Komisję do prowadzenia dogłębnych prac 
technicznych oraz szerokiego dialogu 
z państwami członkowskimi w celu 
dokonania szczegółowej analizy różnych 
możliwych sposobów wdrożenia zasady 
miejsca przeznaczenia3. 

(2) Rada, przy wsparciu Parlamentu 
Europejskiego1 i Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego2, potwierdziła, 
że system oparty na miejscu pochodzenia 
jest niemożliwy do osiągnięcia, i zachęciła 
Komisję do prowadzenia dogłębnych prac 
technicznych oraz szerokiego dialogu 
z państwami członkowskimi w celu 
dokonania szczegółowej analizy różnych 
możliwych sposobów wdrożenia zasady 
miejsca przeznaczenia3, aby zapewnić 
opodatkowanie dostaw towarów z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego w 
taki sposób, jakby były one dostarczane i 
nabywane w jednym państwie 
członkowskim. Utworzenie jednolitego 
unijnego obszaru VAT ma kluczowe 
znaczenie dla zmniejszenia kosztów 
przestrzegania przepisów ponoszonych 



przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
MŚP prowadzące działalność 
transgraniczną, ograniczenia ryzyka 
transgranicznych oszustw związanych z 
VAT i uproszczenia procedur związanych 
z VAT. Docelowy system VAT wzmocni 
rynek wewnętrzny i stworzy lepsze 
warunki biznesowe dla handlu 
transgranicznego. Powinien on 
uwzględniać zmiany, które są konieczne 
ze względu na rozwój technologii i 
cyfryzację. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
środki techniczne na potrzeby wdrożenia 
tzw. kamieni węgielnych określonych 
przez Komisję we wniosku z 18 stycznia 
2018 r.3a Państwa członkowskie powinny 
zatem podejmować decyzje na podstawie 
wspomnianych wyżej „kamieni 
węgielnych” w celu szybkiego 
przystąpienia do wdrażania niniejszej 
dyrektywy.

__________________ __________________
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 13 października 2011 r. w sprawie 
przyszłości podatku VAT 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=PL&reference=
P7-TA-2011-0436

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 13 października 2011 r. w sprawie 
przyszłości podatku VAT 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=PL&reference=
P7-TA-2011-0436

2 Opinia Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lipca 
2011 r. w sprawie: „Zielona księga 
w sprawie przyszłości podatku VAT – W 
stronę prostszego, solidniejszego 
i wydajniejszego systemu podatku VAT” 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex:52011AE1168

2 Opinia Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lipca 
2011 r. w sprawie: „Zielona księga 
w sprawie przyszłości podatku VAT – W 
stronę prostszego, solidniejszego 
i wydajniejszego systemu podatku VAT” 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex:52011AE1168

3 Konkluzje Rady w sprawie przyszłości 
VAT – 3167. posiedzenie Rady do Spraw 
Gospodarczych i Finansowych, Bruksela, 
15 maja 2012 r. (zob. w szczególności pkt 
B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3 Konkluzje Rady w sprawie przyszłości 
VAT – 3167. posiedzenie Rady do Spraw 
Gospodarczych i Finansowych, Bruksela, 
15 maja 2012 r. (zob. w szczególności pkt 
B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f
3a Wniosek dotyczący dyrektywy Rady 
zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w 
zakresie stawek podatku od wartości 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2011-0436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52011AE1168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52011AE1168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52011AE1168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf


dodanej, COM(2018)0020, 
2018/0005(CNS).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W planie działania w sprawie VAT1 
Komisja określa zmiany systemu VAT 
niezbędne do opracowania dla handlu 
wewnątrzunijnego takiego systemu, który 
byłby oparty na opodatkowaniu 
transgranicznych dostaw towarów 
w miejscu przeznaczenia. Następnie Rada 
potwierdziła konkluzje zawarte w planie 
działania i stwierdziła między innymi, że 
w jej opinii zasadę kraju pochodzenia, jaką 
przewiduje się dla docelowego systemu 
VAT, należy zastąpić zasadą 
opodatkowania w państwie członkowskim 
przeznaczenia2.

(3) W planie działania w sprawie VAT1 
Komisja określa zmiany systemu VAT 
niezbędne do opracowania dla handlu 
wewnątrzunijnego takiego systemu, który 
byłby oparty na opodatkowaniu 
transgranicznych dostaw towarów 
w miejscu przeznaczenia. Następnie Rada 
potwierdziła konkluzje zawarte w planie 
działania i stwierdziła między innymi, że 
w jej opinii zasadę kraju pochodzenia, jaką 
przewiduje się dla docelowego systemu 
VAT, należy zastąpić zasadą 
opodatkowania w państwie członkowskim 
przeznaczenia2. Zmiana ta powinna 
przyczynić się do ograniczenia oszustw 
transgranicznych związanych z VAT o 
kwotę szacowaną na 50 mld EUR rocznie.

__________________ __________________
1 Plan działania w sprawie VAT „W 
kierunku jednolitego unijnego obszaru 
VAT – czas na decyzje” (COM(2016)0148 
z 7.4.2016).

1 Plan działania w sprawie VAT „W 
kierunku jednolitego unijnego obszaru 
VAT – czas na decyzje” (COM(2016)0148 
z 7.4.2016).

2 Zob.: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Zob.: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zapewnienia skutecznej 
współpracy między państwami 
członkowskimi Komisja powinna 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/


zagwarantować przejrzystość systemu, w 
szczególności przez obowiązkowe 
podawanie co roku do wiadomości 
publicznej oszustw popełnionych w 
każdym państwie członkowskim. 
Przejrzystość jest również ważna dla 
zrozumienia skali oszustw, podnoszenia 
świadomości ogółu społeczeństwa i 
wywierania nacisku na państwa 
członkowskie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy zwrócić szczególną uwagę 
na stanowiska Parlamentu Europejskiego 
przyjęte w rezolucjach ustawodawczych z 
3 października 2018 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej 
dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do 
harmonizacji i uproszczenia niektórych 
przepisów w systemie podatku od wartości 
dodanej oraz wprowadzenia docelowego 
systemu opodatkowania handlu między 
państwami członkowskimi 
(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – -
2017/0251(CNS)) oraz w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej 
dyrektywę 2006/112/WE w zakresie 
stawek podatku od wartości dodanej 
(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 
2018/0005(CNS)), a także w rezolucji 
ustawodawczej z 3 lipca 2018 r. w sprawie 
zmienionego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w 
odniesieniu do środków wzmacniania 
współpracy administracyjnej w dziedzinie 
podatku od wartości dodanej 
(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 
2017/0248(CNS)).



Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ogólny przepis dotyczący dostaw 
towarów, w tym wewnątrzunijnych dostaw 
towarów, i świadczenia usług powinien 
przewidywać, że to dostawca jest 
zobowiązany do zapłaty VAT.

(13) Ogólny przepis dotyczący dostaw 
towarów, w tym wewnątrzunijnych dostaw 
towarów, i świadczenia usług powinien 
przewidywać, że to dostawca jest 
zobowiązany do zapłaty VAT. Te nowe 
zasady umożliwią państwom 
członkowskim skuteczniejszą walkę z 
oszustwami związanymi z VAT, zwłaszcza 
z wewnątrzwspólnotowymi oszustwami 
typu „znikający podmiot gospodarczy”, 
które powodują straty rzędu co najmniej 
50 mld EUR rocznie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Należy wprowadzić ścisłe kryteria, 
stosowane w sposób zharmonizowany 
przez wszystkie państwa członkowskie, 
pozwalające określić, które 
przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze 
statusu podatnika certyfikowanego. 
Należy także ustanowić wspólne zasady i 
przepisy, które pozwolą na nakładanie 
grzywien i kar w przypadku naruszeń.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Komisja powinna być 
odpowiedzialna za przedstawienie 
dalszych wytycznych oraz powinna 
kontrolować poprawność stosowania 
takich zharmonizowanych kryteriów przez 



państwa członkowskie w całej Unii.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zmienić przepisy dotyczące 
tymczasowego stosowania mechanizmu 
odwrotnego obciążenia w odniesieniu do 
towarów ruchomych, aby zapewnić 
spójność tych przepisów z nowymi 
przepisami dotyczącymi osoby 
zobowiązanej do zapłaty VAT 
w odniesieniu do wewnątrzunijnych 
dostaw towarów.

(15) Należy zmienić przepisy dotyczące 
tymczasowego stosowania mechanizmu 
odwrotnego obciążenia w odniesieniu do 
towarów ruchomych, aby zapewnić 
spójność tych przepisów z nowymi 
przepisami dotyczącymi osoby 
zobowiązanej do zapłaty VAT 
w odniesieniu do wewnątrzunijnych 
dostaw towarów. W związku z wdrożeniem 
niniejszej dyrektywy tymczasowe 
stosowanie mechanizmu odwrotnego 
obciążenia może nie być już wymagane. 
Komisja powinna w związku z tym 
przeanalizować w odpowiednim czasie 
potrzebę uchylenia wniosku dotyczącego 
tymczasowego stosowania mechanizmu 
odwrotnego obciążenia.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności 
obowiązków związanych ze 
sprawozdawczością VAT nakładanych na 
duże przedsiębiorstwa, należy zmienić 
częstotliwość składania deklaracji VAT 
w ramach opisywanej procedury 
szczególnej; w tym celu należy nałożyć na 
podatników korzystających z tej procedury 
obowiązek składania comiesięcznych 
deklaracji VAT w ramach procedury, jeżeli 
ich roczny obrót w Unii przekracza 2 500 
000 EUR.

(23) W celu zapewnienia spójności 
obowiązków związanych ze 
sprawozdawczością VAT nakładanych na 
duże przedsiębiorstwa, należy zmienić 
częstotliwość składania deklaracji VAT 
w ramach opisywanej procedury 
szczególnej; w tym celu należy nałożyć na 
podatników korzystających z tej procedury 
obowiązek składania comiesięcznych 
deklaracji VAT w ramach procedury, jeżeli 
ich roczny obrót w Unii podlegający 
opodatkowaniu VAT przekracza 2 500 000 
EUR.



Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Wysoki stopień niezgodności z 
przepisami nie tylko powoduje straty 
ekonomiczne dla sumiennych podatników, 
ale stanowi także zagrożenie dla spójności 
i zborności systemu fiskalnego i wywołuje 
uogólnione poczucie niesprawiedliwości 
poprzez zakłócenie konkurencji. 
Skuteczny i zrozumiały system ma 
kluczowe znaczenie dla generowania 
dochodów publicznych i kształtowania 
poczucia odpowiedzialności zarówno 
obywateli, jak i przedsiębiorstw.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Statystyki pokazują, że oszuści 
wykorzystują słabość systemu i śledzą 
rozwój gospodarki oraz dynamiczny 
wzrost zapotrzebowania na określone 
dostawy. Konieczne jest zatem 
ustanowienie systemu, który byłby 
wystarczająco dynamiczny, by poradzić 
sobie ze szkodliwymi praktykami i 
ograniczyć skalę zarówno celowego 
nieprzestrzegania przepisów (oszustw), jak 
i nieintencjonalnej niezgodności z 
przepisami.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Aby ułatwić handel i zwiększyć 
pewność prawa w obrębie jednolitego 



rynku, Komisja – koncentrując się w 
szczególności na potrzebach MŚP, które 
prowadzą wewnątrzwspólnotową 
transgraniczną działalność gospodarczą – 
powinna we współpracy z państwami 
członkowskimi stworzyć kompleksowy i 
publicznie dostępny unijny internetowy 
portal informacyjny dla przedsiębiorstw 
dotyczący VAT. Ten wielojęzyczny portal 
powinien umożliwić szybki dostęp do 
dokładnych, aktualnych i istotnych 
informacji o funkcjonowaniu systemu 
VAT w poszczególnych państwach 
członkowskich, a w szczególności o 
prawidłowych stawkach VAT na różne 
produkty i usługi w poszczególnych 
państwach członkowskich, a także o 
warunkach stosowania stawki zerowej. 
Taki portal mógłby również pomóc w 
rozwiązaniu problemu, jakim jest luka w 
podatku VAT.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26c) Punkty kompleksowej obsługi 
stanowią główny element nowego systemu 
opartego na zasadzie miejsca 
przeznaczenia, bez którego to elementu 
złożoność systemu VAT i obciążenia 
administracyjne znacznie by się 
zwiększyły. Aby zapewnić 
interoperacyjność, łatwość użytkowania i 
odporność na oszustwa w przyszłości, 
punkty kompleksowej obsługi dla 
przedsiębiorstw powinny korzystać ze 
zharmonizowanego transgranicznego 
systemu informatycznego, opartego na 
wspólnych normach i umożliwiającego 
automatyczne wyszukiwanie i 
wprowadzanie danych, na przykład dzięki 
zastosowaniu ujednoliconych 
standardowych formularzy.



Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W wyniku wprowadzenia, jako 
nowej koncepcji, wewnątrzunijnej dostawy 
towarów należy zastąpić termin 
„Wspólnota” terminem „Unia”, aby 
zapewnić zaktualizowane i spójne 
stosowanie tego terminu.

(28) W wyniku wprowadzenia, jako 
nowej koncepcji, wewnątrzunijnej dostawy 
towarów należy zastąpić termin 
„Wspólnota” terminem „Unia” w całej 
dyrektywie, aby zapewnić zaktualizowane 
i spójne stosowanie tego terminu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Środki ustawodawcze mające na 
celu reformę systemu VAT, zwalczanie 
oszustw związanych z VAT oraz 
zmniejszenie luki w podatku VAT mogą 
być skuteczne tylko wówczas, gdy 
administracje podatkowe państw 
członkowskich będą ściślej współpracować 
w duchu wzajemnego zaufania i 
wymieniać się istotnymi informacjami, 
aby być w stanie realizować swoje 
zadania.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 8

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 8 „Artykuł 8

Jeżeli Komisja uzna, że przepisy 
przewidziane w art. 6 i 7 nie mają już 
uzasadnienia, szczególnie w kategoriach 
neutralnych warunków konkurencji lub 

Jeżeli Komisja uzna, że przepisy 
przewidziane w art. 6 i 7 nie mają już 
uzasadnienia, szczególnie w kategoriach 
uczciwej konkurencji lub zasobów 



zasobów własnych, przedstawia ona 
Radzie odpowiednie wnioski.”

własnych, przedstawia ona Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski.”;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wnioskodawca jest podatnikiem, 
któremu przyznano status upoważnionego 
przedsiębiorcy na potrzeby celne, kryteria 
określone w ust. 2 uznaje się za spełnione.

Jeżeli wnioskodawca jest podatnikiem, 
któremu przyznano status upoważnionego 
przedsiębiorcy na potrzeby celne, kryteria 
określone w ust. 2 uznaje się za spełnione 
do celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) braku skazania za poważne 
przestępstwo związane z działalnością 
gospodarczą wnioskodawcy, takie jak 
między innymi:
(i) pranie pieniędzy;
(ii) uchylanie się od opodatkowania i 
oszustwo podatkowe;
(iii) nadużycia związane z programami i 
funduszami unijnymi;
(iv) oszukańcze bankructwo 
(niewypłacalność);
(v) oszustwo ubezpieczeniowe lub inne 
oszustwo finansowe;
(vi) przekupstwo i/lub korupcja;
(vii) cyberprzestępczość;
(viii) przynależność do organizacji 



przestępczej;
(ix) przestępstwa w dziedzinie prawa 
konkurencji;
(x) bezpośrednie lub pośrednie 
zaangażowanie w działalność 
terrorystyczną;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dowodu wypłacalności finansowej 
wnioskodawcy, którą uznaje się za 
udowodnioną, gdy wnioskodawca ma 
dobrą sytuację finansową pozwalającą mu 
na wypełnianie zobowiązań, stosownie do 
rodzaju prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej, lub gdy posiada 
gwarancje udzielone przez zakład 
ubezpieczeń lub inną instytucję finansową 
lub przez inne wiarygodne gospodarczo 
osoby trzecie.

c) dowodu wypłacalności finansowej 
wnioskodawcy w ostatnich trzech latach, 
którą uznaje się za udowodnioną, gdy 
wnioskodawca ma dobrą sytuację 
finansową pozwalającą mu na wypełnianie 
zobowiązań, stosownie do rodzaju 
prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej, lub gdy posiada gwarancje 
udzielone przez zakład ubezpieczeń lub 
inną instytucję finansową lub przez inne 
wiarygodne gospodarczo osoby trzecie. 
Wnioskodawca musi posiadać rachunek 
bankowy w instytucji finansowej mającej 
siedzibę w Unii.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby zapewnić zharmonizowaną 
interpretację kryteriów przyznawania 
statusu podatnika certyfikowanego, 
Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego dalsze wytyczne dla państw 
członkowskich dotyczące oceny tych 
kryteriów, które będą obowiązywać w całej 
Unii. Pierwszy akt wykonawczy zostanie 



przyjęty nie później niż miesiąc po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zachęcać do składania 
wniosków o otrzymanie statusu podatnika 
certyfikowanego, Komisja wprowadza 
procedurę dostosowaną do małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podatnik, który ubiega się o status 
podatnika certyfikowanego, musi 
dostarczyć organom podatkowym 
wszystkie wymagane przez nie informacje, 
aby umożliwić im podjęcie decyzji.

Podatnik, który ubiega się o status 
podatnika certyfikowanego, musi 
dostarczyć organom podatkowym 
wszystkie stosowne wymagane przez nie 
informacje, aby umożliwić im podjęcie 
decyzji. Organy podatkowe bezzwłocznie 
rozpatrują wniosek i powinny podlegać we 
wszystkich państwach członkowskich 
zharmonizowanym kryteriom w zakresie 
dostarczania informacji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



4a. W przypadku przyznania statusu 
podatnika certyfikowanego odnośną 
informację udostępnia się za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji o VAT. Zmiany tego statusu są 
niezwłocznie aktualizowane w tym 
systemie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku odrzucenia wniosku 
organy podatkowe przekazują 
wnioskodawcy decyzję wraz 
z uzasadnieniem odmowy. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
wnioskodawca miał prawo odwołania się 
od ewentualnej decyzji o odrzuceniu 
wniosku.

5. W przypadku odrzucenia wniosku 
organy podatkowe niezwłocznie podają 
wnioskodawcy podstawę odmowy wraz z 
decyzją, w której jasno sformułowano 
podstawę odmowy. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby wnioskodawca miał prawo 
odwołania się w rozsądnych ramach 
czasowych od ewentualnej decyzji 
o odrzuceniu wniosku.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku odrzucenia wniosku 
o decyzji tej, jak również o podstawie 
odmowy powiadamia się organy 
podatkowe innych państw członkowskich.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 6



Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Podatnik, który uzyskał status 
podatnika certyfikowanego, niezwłocznie 
informuje organy podatkowe o wszelkich 
okolicznościach zaistniałych po wydaniu 
decyzji, a mogących wpływać na dalsze 
obowiązywanie tego statusu. Organy 
podatkowe cofają status podatkowy, jeżeli 
kryteria określone w ust. 2 nie są już 
spełnione.

6. Podatnik, który uzyskał status 
podatnika certyfikowanego, w ciągu 
jednego miesiąca informuje organy 
podatkowe o wszelkich okolicznościach 
zaistniałych po wydaniu decyzji, 
a mogących wpływać na dalsze 
obowiązywanie tego statusu. Organy 
podatkowe cofają status podatkowy, jeżeli 
kryteria określone w ust. 2 nie są już 
spełnione. Organy podatkowe państw 
członkowskich, które przyznały status 
podatnika certyfikowanego, dokonują 
przeglądu tej decyzji co najmniej raz na 
dwa lata, aby upewnić się, że warunki są 
nadal spełniane. Jeżeli podatnik nie 
powiadomił organów podatkowych o 
jakichkolwiek okolicznościach mogących 
mieć wpływ na status podatnika 
certyfikowanego, zgodnie z aktem 
wykonawczym, lub celowo zataił te 
okoliczności, podatnik ten podlega 
proporcjonalnym, skutecznym i 
odstraszającym sankcjom, w tym utracie 
statusu podatnika certyfikowanego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Podatnik, któremu odmówiono 
statusu certyfikowanego podatnika lub 
który z własnej inicjatywy poinformował 
organ podatkowy, że przestał spełniać 
kryteria określone w ust. 2, może 
ponownie ubiegać się o status podatnika 
certyfikowanego nie wcześniej niż sześć 
miesięcy od daty odmowy lub cofnięcia 
tego statusu, pod warunkiem spełnienia 
wszystkich kryteriów.



Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Komisja przyjmuje odpowiednie 
wytyczne w celu zapewnienia jednolitych 
norm monitorowania, czy podatnik 
kwalifikuje się do utrzymania statusu 
podatnika certyfikowanego, a także norm 
cofnięcia tego statusu w państwie 
członkowskim i państwach członkowskich.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat 
wnioskodawcy odmówiono przyznania 
statusu upoważnionego przedsiębiorcy 
zgodnie z unijnym kodeksem celnym, 
wnioskodawcy temu nie można przyznać 
statusu podatnika certyfikowanego.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 13 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Status podatnika certyfikowanego 
w jednym państwie członkowskim jest 
uznawany przez organy podatkowe 
wszystkich państw członkowskich.”;

7. Status podatnika certyfikowanego 
w jednym państwie członkowskim jest 
uznawany przez organy podatkowe 
wszystkich państw członkowskich. Do 
wewnętrznych sporów dotyczących VAT 
między danym podatnikiem a krajowym 
organem podatkowym nadal będą miały 



zastosowanie mechanizmy krajowe.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 56 a (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 145 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

56a) art. 145 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:

„1. Komisja przedstawia Radzie, w 
razie potrzeby, możliwie najszybciej, 
wnioski mające na celu sprecyzowanie 
zakresu stosowania zwolnień 
przewidzianych w art. 143 i 144 oraz 
określenie szczegółowych zasad ich 
wprowadzania.”

„1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w razie potrzeby, 
możliwie najszybciej, wnioski mające na 
celu sprecyzowanie zakresu stosowania 
zwolnień przewidzianych w art. 143 i 144 
oraz określenie szczegółowych zasad ich 
wprowadzania.”;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 59 a (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 150 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

59a) art. 150 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:

„1. Komisja przedstawia Radzie, w 
razie potrzeby, możliwie najszybciej, 
wnioski mające na celu sprecyzowanie 
zakresu stosowania zwolnień 
przewidzianych w art. 148 oraz ustalenie 
szczegółowych zasad ich stosowania.”

„1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w razie potrzeby, 
możliwie najszybciej, wnioski mające na 
celu sprecyzowanie zakresu stosowania 
zwolnień przewidzianych w art. 148 oraz 
ustalenie szczegółowych zasad ich 
stosowania.”;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 68 a (nowy)



Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 166

Tekst obowiązujący Poprawka

68a) art. 166 otrzymuje brzmienie
Artykuł 166 Artykuł 166

„Komisja przedkłada Radzie, w razie 
potrzeby, możliwie najszybciej, wnioski 
dotyczące wspólnych zasad stosowania 
VAT do transakcji, o których mowa w 
sekcjach 1 i 2.”

„Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w razie potrzeby, 
możliwie najszybciej, wnioski dotyczące 
wspólnych zasad stosowania VAT do 
transakcji, o których mowa w sekcjach 1 i 
2.”;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 123 a (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 293 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

123a) wprowadzenie w art. 293 akapit 
pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Co cztery lata począwszy od przyjęcia 
niniejszej dyrektywy, na podstawie 
informacji uzyskanych od państw 
członkowskich, Komisja przedstawia 
Radzie sprawozdanie na temat stosowania 
przepisów niniejszego rozdziału oraz, w 
razie potrzeby i uwzględniając konieczność 
zapewnienia długoterminowej zbieżności 
przepisów krajowych, wnioski dotyczące 
następujących kwestii:”

„Co cztery lata począwszy od przyjęcia 
niniejszej dyrektywy, na podstawie 
informacji uzyskanych od państw 
członkowskich, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
przepisów niniejszego rozdziału oraz, 
w razie potrzeby i uwzględniając 
konieczność zapewnienia długoterminowej 
zbieżności przepisów krajowych, wnioski 
dotyczące następujących kwestii:”;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 166 a (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 395 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

166a) art. 395 ust. 3 otrzymuje 



brzmienie:
„3. W terminie trzech miesięcy od 
przesłania powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2 akapit drugi, Komisja przedstawia 
Radzie stosowny wniosek lub, jeżeli 
wniosek o odstępstwo budzi jej 
zastrzeżenia, komunikat przedstawiający te 
zastrzeżenia.”

„3. W terminie trzech miesięcy od 
przesłania powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2 akapit drugi, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowny wniosek lub, jeżeli wniosek o 
odstępstwo budzi jej zastrzeżenia, 
komunikat przedstawiający te 
zastrzeżenia.”;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 166 b (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 396 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

166b) art. 396 ust. 3 otrzymuje 
brzmienie:

„3. W terminie trzech miesięcy od 
przesłania powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2 akapit drugi, Komisja przedstawia 
Radzie stosowny wniosek lub, jeżeli 
wniosek o odstępstwo budzi jej 
zastrzeżenia, komunikat przedstawiający te 
zastrzeżenia.”

„3. W terminie trzech miesięcy od 
przesłania powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2 akapit drugi, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowny wniosek lub, jeżeli wniosek o 
odstępstwo budzi jej zastrzeżenia, 
komunikat przedstawiający te 
zastrzeżenia.”;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 169 a (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 404 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

169a) po art. 404 dodaje się nowy artykuł 
w brzmieniu:
„Artykuł 404a
W ciągu czterech lat od przyjęcia 
dyrektywy Rady (UE) .../...* + Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, na podstawie informacji 



uzyskanych od państw członkowskich, 
sprawozdanie na temat wdrażania i 
stosowania nowych przepisów niniejszej 
dyrektywy oraz wnioski, w razie potrzeby 
[i uwzględniając konieczność zapewnienia 
długoterminowej zbieżności przepisów 
krajowych].”;
_______________
* Dyrektywa Rady (UE) .../... z dnia ... 
zmieniająca ... (Dz.U...).
+ Dz.U.: proszę wpisać w tekście numer 
dyrektywy zawarty w dokumencie PE-
CONS ... (2018/0164(CNS)) oraz podać w 
przypisie numer, datę i tytuł tej dyrektywy 
wraz z odniesieniem do Dz.U.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 169 b (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 404 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

169b) po art. 404a dodaje się nowy 
artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 404b
W ciągu dwóch lat od przyjęcia dyrektywy 
Rady (UE) .../...* + Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat skuteczności 
wymiany istotnych informacji między 
administracjami podatkowymi państw 
członkowskich, zważywszy na znaczenie 
wzajemnego zaufania dla sukcesu 
docelowego systemu VAT.”;
________________
* Dyrektywa Rady (UE) .../... z dnia ... 
zmieniająca ... (Dz.U...).
+ Dz.U.: proszę wpisać w tekście numer 
dyrektywy zawarty w dokumencie PE-
CONS ... (2018/0164(CNS)) oraz podać w 
przypisie numer, datę i tytuł tej dyrektywy 
wraz z odniesieniem do Dz.U.



Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 173 a (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 411 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

173a) dodaje się nowy art. 411a w 
brzmieniu:
„Artykuł 411a
Do dnia 1 czerwca 2020 r. Komisja, we 
współpracy z państwami członkowskimi, 
uruchamia kompleksowy, wielojęzyczny i 
publicznie dostępny unijny internetowy 
portal informacyjny dotyczący VAT, 
umożliwiający przedsiębiorstwom i 
konsumentom uzyskanie w szybki i 
efektywny sposób szczegółowych 
informacji na temat stawek VAT – w tym 
na temat tego, które towary i usługi są 
objęte stawkami obniżonymi lub 
zwolnieniami – oraz wszelkich stosownych 
informacji na temat wdrożenia 
docelowego systemu VAT w 
poszczególnych państwach członkowskich.
W uzupełnieniu do portalu ustanawia się 
mechanizm automatycznego 
powiadamiania. Mechanizm ten zapewnia 
automatyczne powiadamianie podatników 
o zmianach i aktualizacjach stawek VAT 
w państwach członkowskich. Takie 
automatyczne powiadomienia są 
aktywowane, zanim zmiana zacznie 
obowiązywać oraz najpóźniej pięć dni po 
podjęciu decyzji.”;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 34 i Artykuł 49 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 1a



Zmiana w rozporządzeniu (UE) 
nr 904/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 904/2010 
wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 34 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 34 „Artykuł 34

1. Państwa członkowskie uczestniczą 
w wybranych przez siebie dziedzinach 
roboczych Eurofisc; mogą również podjąć 
decyzję o zaprzestaniu swojego 
uczestnictwa.

1. Komisja zapewnia Eurofisc 
niezbędne wsparcie techniczne i 
logistyczne. Komisja posiada dostęp do 
informacji, o których mowa w art. 1 i 
które mogą być wymieniane w ramach 
Eurofisc, w sytuacjach przewidzianych w 
art. 55 ust. 2.

2. Państwa członkowskie, które 
zdecydowały się na uczestniczenie w 
wybranej dziedzinie roboczej Eurofisc, 
biorą aktywny udział w wielostronnej 
wymianie ukierunkowanych informacji 
między wszystkimi uczestniczącymi 
państwami członkowskimi.

2. Państwa członkowskie uczestniczą 
w dziedzinach roboczych Eurofisc oraz 
biorą aktywny udział w wielostronnej 
wymianie informacji.

3. Wymieniane informacje są poufne, 
zgodnie z art. 55.

3. Koordynatorzy dziedzin roboczych 
Eurofisc mogą, z własnej inicjatywy lub 
na wniosek, przekazywać Europolowi oraz 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) istotne 
informacje na temat najpoważniejszych 
przestępstw transgranicznych związanych 
z VAT.

3a. Koordynatorzy dziedzin roboczych 
Eurofisc mogą zwrócić się do Europolu i 
OLAF o udzielenie stosownych 
informacji. Koordynatorzy dziedzin 
roboczych Eurofisc udostępniają 
informacje otrzymane z Europolu i OLAF 
pozostałym uczestniczącym urzędnikom 
łącznikowym Eurofisc; informacje te są 
wymieniane drogą elektroniczną.”;
2) dodaje się nowy art. 49a 
w brzmieniu:
„Artykuł 49a
Państwa członkowskie i Komisja 
ustanawiają wspólny system gromadzenia 
danych statystycznych dotyczących 
wewnątrzwspólnotowych oszustw 
związanych z VAT i nieintencjonalnej 
niezgodności z przepisami oraz publikują 



co roku krajowe szacunki utraconych 
należności z tytułu VAT w wyniku tych 
oszustw, jak również szacunki dla Unii 
jako całości. Komisja przyjmuje w drodze 
aktów wykonawczych praktyczne 
ustalenia dotyczące tego rodzaju systemu 
statystycznego. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 58 
ust. 2.”.


