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Poprawka 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Doświadczenia zebrane podczas 
niedawnego wdrażania obecnie 
obowiązującej procedury, zgodnie z którą 
Komisja jest zobowiązana wypowiedzieć 
się na temat istnienia ryzyka zakłócenia 
konkurencji związanego ze stosowaniem 
obniżonej stawki VAT w odniesieniu do 
gazu, energii elektrycznej i energii 
cieplnej, wykazały zbędność tej procedury. 
Zasady dotyczące ustalenia miejsca 
nałożenia podatku zapewniają, że VAT jest 
pobierany w miejscu, w którym gaz, 
energia elektryczna, energia cieplna i 
chłodnicza są rzeczywiście 
wykorzystywane przez nabywcę. Zasady te 
zapobiegają wszelkim zakłóceniom 
konkurencji między państwami 
członkowskimi. Jednakże istotne pozostaje 
zagwarantowanie, że Komisja i inne 
państwa członkowskie są odpowiednio 
poinformowane o wprowadzeniu 
obniżonych stawek przez dane państwo 
członkowskie w tym tak wrażliwym 
sektorze. Dlatego też konieczna jest 
wstępna procedura konsultacji z 
Komitetem ds. VAT.

(6) Doświadczenia zebrane podczas 
niedawnego wdrażania obecnie 
obowiązującej procedury, zgodnie z którą 
Komisja jest zobowiązana wypowiedzieć 
się na temat istnienia ryzyka zakłócenia 
konkurencji związanego ze stosowaniem 
obniżonej stawki VAT w odniesieniu do 
gazu, energii elektrycznej i energii 
cieplnej, wykazały zbędność tej procedury. 
Zasady dotyczące ustalenia miejsca 
nałożenia podatku zapewniają, że VAT jest 
pobierany w miejscu, w którym gaz, 
energia elektryczna, energia cieplna i 
chłodnicza są rzeczywiście 
wykorzystywane przez nabywcę. Zasady te 
zapobiegają wszelkim zakłóceniom 
konkurencji między państwami 
członkowskimi. Jednakże istotne pozostaje 
zagwarantowanie, że Komisja i inne 
państwa członkowskie są odpowiednio 
poinformowane o wprowadzeniu 
obniżonych stawek przez dane państwo 
członkowskie w tym tak wrażliwym 
sektorze. Obniżone stawki podatku VAT 
należy opracowywać z myślą o osiągnięciu 
innych celów wspólnotowych, takich jak 
cele w dziedzinie energii lub ochrony 
środowiska, które wynikają z zobowiązań 
Unii Europejskiej w ramach protokołu z 
Kioto. Dlatego też konieczna jest wstępna 
procedura konsultacji z Komitetem ds. 
VAT.

Or. en
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Poprawka 12
Zsolt László Becsey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W związku z tym należy zastosować 
powyższą zasadę do nabywanych przez 
podatnika nieruchomości i istotnych, 
związanych z nimi usług. Sytuacje te 
przedstawiają najczęstsze przypadki, 
biorąc pod uwagę z jednej strony wartość i 
długość gospodarczego wykorzystania tych 
towarów, a z drugiej strony fakt, że 
szeroko rozpowszechnione jest 
zróżnicowane wykorzystanie tego typu 
towarów.

(10) W związku z tym należy zastosować 
powyższą zasadę do nabywanych przez 
podatnika nieruchomości i istotnych, 
związanych z nimi usług. Sytuacje te 
przedstawiają najczęstsze przypadki, 
biorąc pod uwagę z jednej strony wartość i 
długość gospodarczego wykorzystania tych 
towarów, a z drugiej strony fakt, że 
szeroko rozpowszechnione jest 
zróżnicowane wykorzystanie tego typu 
towarów. Komisja powinna ponadto 
dokonać analizy możliwości rozszerzenia 
programu korekty na wszystkie rodzaje 
aktywów materialnych o dużej wartości, 
określając próg wartości dla 
ewentualnego włączenia aktywów 
materialnych oraz podając szczegółowe 
koszty zwiększonych możliwości 
administracyjnych i w zakresie kontroli 
wynikających z rozszerzenia programu 
korekty.

Or. en

Uzasadnienie

System korekty mający zastosowanie do nieruchomości rozszerza się na wszystkie aktywa 
materialne i dobra w celu wprowadzenia uczciwego systemu odliczania podatku VAT dla 
transakcji uprawniających do mieszanego wykorzystania tych aktywów. Należy wziąć pod 
uwagę niezbędne koszty.

Poprawka 13
Zsolt László Becsey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada
Artykuł 168 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nabycia, budowy, renowacji 
albo istotnego przekształcenia 
nieruchomości, wstępne wykonywanie 
prawa do odliczenia, powstającego w 
momencie, w którym podatek staje się 
wymagalny, jest ograniczone do 
rzeczywistego wykorzystania do celów 
transakcji przyznających prawo do 
odliczenia.

W przypadku nabycia, budowy, renowacji 
albo istotnego przekształcenia 
nieruchomości lub innych aktywów 
materialnych o dużej wartości, wstępne 
wykonywanie prawa do odliczenia, 
powstającego w momencie, w którym 
podatek staje się wymagalny, jest 
ograniczone do rzeczywistego 
wykorzystania do celów transakcji 
przyznających prawo do odliczenia.

Na mocy odstępstwa od art. 26, zmiany w 
proporcji wykorzystania nieruchomości 
przewidzianego w akapicie pierwszym są 
uwzględniane na warunkach określonych 
w art. 187, 188, 190 i 192 w celu 
sprostowania wstępnego wykonywania 
prawa do odliczenia.

Na mocy odstępstwa od art. 26 zmiany w 
proporcji wykorzystania nieruchomości lub 
innych aktywów materialnych o dużej 
wartości, przewidzianego w akapicie 
pierwszym, są uwzględniane na warunkach 
określonych w art. 187, 188, 190 i 192 w 
celu sprostowania wstępnego 
wykonywania prawa do odliczenia.

Zmiany przewidziane w akapicie drugim są 
uwzględniane w okresie wskazanym przez 
państwa członkowskie na podstawie art. 
187 ust. 1 dla nieruchomości traktowanych 
jako dobra inwestycyjne.

Zmiany przewidziane w akapicie drugim są 
uwzględniane w okresie wskazanym przez 
państwa członkowskie na podstawie art. 
187 ust. 1 dla nieruchomości i innych 
aktywów materialnych o dużej wartości, 
traktowanych jako dobra inwestycyjne.

Or. en

Uzasadnienie

System korekty mający zastosowanie do nieruchomości rozszerza się na wszystkie aktywa 
materialne i dobra w celu wprowadzenia uczciwego systemu odliczania podatku VAT dla 
transakcji uprawniających do mieszanego wykorzystania tych aktywów. Należy wziąć pod 
uwagę niezbędne koszty.
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