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Dotyczy: Wniosku dotyczącego dyrektywy Rady określającej zakres stosowania art. 143 
lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od 
wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja ujednolicona)
(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych1 konsultacyjna grupa 
robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 
rozpatruje wszelkie wnioski przedstawione przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
projektu.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas posiedzenia komisji w dniach 
11 i 12 lutego 2009 r.

Załącznik

                                               
1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.
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Załącznik

GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 17 grudnia 2008 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie zakresu stosowania art. 143 lit. b) i c) 
dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej 
przy przywozie finalnym (wersja ujednolicona)

(COM(2008) 575 wersja ostateczna z dnia 25.09.2008 r. - 2008/0181 (CNS))

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
szybszej metody pracy nad urzędowym ujednoliceniem tekstów prawnych, a w szczególności 
jego ustęp 4, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zbadała na posiedzeniach w dniach 
9 i 25 listopada 2008 r. między innymi ww. wniosek przedstawiony przez Komisję.

Rozpatrując na posiedzeniu1 wniosek dotyczący dyrektywy Rady mającej na celu 
ujednolicenie dyrektywy 83/181/EWG Rady z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zakresu art. 
14 ust. 1 lit. d) dyrektywy 77/388/EWG w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości 
dodanej przy przywozie finalnym niektórych towarów, konsultacyjna grupa robocza
jednomyślnie stwierdziła, co następuje:

1) W punkcie 2 preambuły pierwsze słowa „Przewidziany w art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 
Rady 2006/112/WE” powinny zostać zastąpione następującymi słowami: „Przewidziany 
w art. 131 i 143 lit. b) i c) dyrektywy Rady 2006/112/WE”.

2) W art. 1 akapit drugi pierwsze słowa „Zgodnie z art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 
2006/112/WE” powinny zostać zastąpione następującymi słowami: „Zgodnie z art. 131 i 143 
lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE”.

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji 22 wersje językowe wniosku i pracowała w oparciu o wersję 
francuską, która jest oryginalną wersją dokumentu roboczego.
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3) W art. 10 ust. 1 wyrażenie „stałego miejsca zamieszkania na terytorium Państwa 
Członkowskiego”, które znajduje się w obecnym brzmieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 
83/181/EWG, powinno zostać wprowadzone w miejsce dostosowanego wyrażenia „stałego 
miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty”.

4) W art. 25 ust. 2 lit. a) słowa „akapit pierwszy” powinny zostać usunięte.

5) W załączniku I wskazanie „ex 4911 99 90” powinno zostać zastąpione wskazaniem „ex 
4911 99 00”, a wskazanie „ex 8524” wskazaniem „ex 8523”.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne 
stwierdzenie, że wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących tekstów, bez 
zmiany ich przedmiotu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Dyrektor Dyrektor p.o. Dyrektora     
Wydziału Prawnego Wydziału Prawnego Generalnego
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