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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi
(2008/2033(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie konieczności opracowania skoordynowanej 
strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi (COM(2006)0254),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie niektórych podstawowych kwestii mających 
wpływ na opracowanie strategii zwalczania nadużyć związanych z podatkiem VAT w UE 
(COM(2007)0758),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dotyczące uzgodnień w zakresie współpracy 
administracyjnej w zwalczaniu nadużyć finansowych związanych z VAT
(COM(2004)0260),

– uwzględniając konkluzje prezydencji z dnia 7 czerwca 2006 r., 28 listopada 2006 r. oraz
5 czerwca 2007 r.,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 8/2007 Trybunału Obrachunkowego dotyczące 
współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i usług,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie wkładu polityki podatkowej i celnej do 
strategii lizbońskiej (COM(2005)0532),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie środków służących zmianie systemu VAT 
w celu zwalczania oszustw (COM(2008)0109),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu 
zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami 
wewnątrzwspólnotowymi oraz wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od 
płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi 
(COM(2008)0147),

– uwzględniając art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że oszustwa podatkowe mają poważne konsekwencje dla budżetów 
krajowych i systemu zasobów UE, prowadzą do naruszania zasady sprawiedliwego 
i przejrzystego opodatkowania oraz mogą zakłócać konkurencję, co wpływa na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego,

B. mając na uwadze, że wzrost handlu transgranicznego pobudzony przez ustanowienie 
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wewnętrznego rynku powoduje stały wzrost liczby transakcji, w których miejsce 
opodatkowania i miejsce prowadzenia działalności płatnika VAT mieszczą się w dwóch 
różnych państwach członkowskich,

C. mając na uwadze, że chociaż zwalczanie nadużyć finansowych w dużej części należy do 
kompetencji państw członkowskich, nie jest ono problemem, który można rozwiązać 
wyłącznie na szczeblu krajowym,

D. mając na uwadze, że przy analizie rozwiązań Komisja i państwa członkowskie nie 
powinny rozważać środków, które mogłyby powodować niewspółmierne obciążenia
administracyjne dla przedsiębiorców i administracji podatkowych lub wprowadzać 
różnice w traktowaniu przedsiębiorstw handlowych,

E. mając na uwadze, że zarówno Komisja, jak i Trybunał Obrachunkowy konsekwentnie 
twierdzą, że system wymiany informacji między państwami członkowskimi 
o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów nie zapewnia terminowego podawania 
odpowiednich informacji potrzebnych do skutecznego rozwiązania problemu nadużyć 
związanych z VAT; mając na uwadze, że sytuacja ta wymaga jaśniejszych i bardziej
wiążących przepisów dotyczących współpracy między państwami członkowskimi oraz 
Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),

F. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa handlowe często mogą uzyskać jedynie bardzo 
fragmentaryczne informacje dotyczące statusu VAT ich klientów,

G. mając na uwadze, że wzmocnieniu środków mających na celu wykrywanie oszustw
podatkowych powinno towarzyszyć wzmocnienie obecnych przepisów dotyczących
pomocy w odzyskiwaniu należności, zapewnienie równości traktowania pod względem 
podatkowym oraz ułatwienie praktycznego stosowania przepisów przez przedsiębiorstwa,

Strategia UE dotycząca oszustw podatkowych

1. zwraca uwagę, że celem strategii UE dotyczącej oszustw podatkowych musi być 
rozwiązanie problemu strat podatkowych spowodowanych oszustwami poprzez określenie 
obszarów, w których zarówno w prawodawstwie UE, jak i we współpracy 
administracyjnej między państwami członkowskimi można wprowadzić ulepszenia 
skutecznie ograniczające oszustwa podatkowe bez stwarzania niepotrzebnych obciążeń
dla administracji podatkowych i podatników;

Kwestie ogólne – zasięg oszustw podatkowych i ich konsekwencje

2. stwierdza, że szacunkowe ogólne (bezpośrednie i pośrednie) straty podatkowe 
spowodowane oszustwami wahają się w granicach od 200 do 250 mld EUR, co stanowi 
2-2,25 % PKB Unii Europejskiej, z czego kwota 40 mld EUR jest pochodną nadużyć 
związanych z VAT i obejmuje szacunkowo 10% należności z tytułu podatku VAT, 8% 
całkowitej kwoty należności z tytułu podatku akcyzowego od napojów alkoholowych w 
1998 r. i 9% całkowitej kwoty należności z tytułu podatku akcyzowego od wyrobów 
tytoniowych; wyraża jednak ubolewanie, że nie są dostępne rzeczywiste dane, ponieważ 
krajowe standardy sprawozdawcze znacznie się różnią;
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3. w związku z tym wyraża ubolewanie, że nie można ani właściwie oszacować faktycznego 
zasięgu problemu, ani właściwie ocenić sposobu monitorowania zmian – zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych – co wynika z braku danych gromadzonych na szczeblu 
krajowym;

4. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia systemu gromadzenia krajowych danych 
dotyczących nadużyć podatkowych i ich przekazywania, jeżeli system taki jeszcze nie 
istnieje, oraz do poinformowania Komisji o procedurach i wynikach, aby możliwe było 
przygotowanie zaleceń dotyczących osiągnięcia jak największego podobieństwa metod 
gromadzenia danych przez państwa członkowskie;

Obecny system VAT i jego słabości
5. zwraca uwagę, że nadużycia związane z VAT są kwestią budzącą szczególne obawy z 

punktu widzenia funkcjonowania rynku wewnętrznego, ponieważ mają bezpośrednie 
skutki transgraniczne, wiążą się z utratą wysokich kwot dochodów i mają bezpośredni 
wpływ na budżet UE;

6. przypomina, że obecny, ustanowiony w 1993 r. system VAT, miał być jedynie systemem 
przejściowym i Parlament zwracał się do Komisji o przedstawienie wniosków, których 
celem byłoby podjęcie rozstrzygającej decyzji w sprawie ostatecznego systemu VAT do 
roku 2010;

7. zaznacza, że swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, który ma miejsce na 
rynku wewnętrznym od 1993 r., w połączeniu z postępami w zakresie nowej technologii 
wytwarzania niewielkich towarów o wysokiej wartości, stwarza coraz większe trudności 
w zwalczaniu nadużyć związanych z VAT, a problemy te potęguje złożony 
i fragmentaryczny charakter obecnego systemu, który utrudnia śledzenie transakcji, 
w związku z czym istnieje więcej możliwości nadużyć;

8. zwraca uwagę na coraz większą liczbę przypadków oszustw z udziałem znikającego 
podmiotu gospodarczego oraz celowych nadużyć systemu VAT, których dopuszczają się 
zorganizowane grupy przestępcze planujące wykorzystanie luk w systemie;

9. popiera wysiłki Komisji podejmowane w celu dokonania zasadniczej zmiany obecnego 
systemu VAT; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że państwa członkowskie traktują obecnie 
tę kwestię priorytetowo i wzywa państwa członkowskie, aby były gotowe do podjęcia 
znaczących środków w tym kontekście;

10. uważa, że obecny system jest przestarzały i potrzebuje radykalnych zmian bez 
nadmiernego obciążania uczciwych przedsiębiorstw obowiązkami administracyjnymi;
uważa, że utrzymanie status quo nie jest rozwiązaniem;

Systemy alternatywne dla obecnego systemu VAT
Mechanizm odwrotnego obciążenia
11. zwraca uwagę, że w systemie odwrotnego obciążenia podatek VAT jest rozliczany przez 

klienta, który jest podatnikiem, a nie przez dostawcę; przyznaje, że mechanizm ten ma tę 
zaletę, że wyklucza możliwość uczestnictwa w oszustwie z udziałem znikającego 
podmiotu gospodarczego dzięki wskazaniu podatnika, któremu dostarczane są towary, 



PE404.725v02-00 6/14 PR\719564PL.doc

PL

jako płatnika podatku VAT;

12. zwraca uwagę, że utworzenie systemu podwójnego opodatkowania VAT pozostawałoby
w sprzeczności z efektywnym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i powodowałoby 
powstanie bardziej złożonego otoczenia, które mogłoby zniechęcić przedsiębiorstwa do 
inwestycji, czemu w perspektywie długoterminowej można byłoby zaradzić wyłącznie za 
pomocą ogólnego, obligatoryjnego systemu odwrotnego obciążenia, zamiast systemu 
dobrowolnego lub stosowanego jedynie w przypadku wybranych dostaw;

13. zwraca ponadto uwagę, że system odwrotnego obciążenia nie dopuszcza płatności 
ratalnych, a całkowita kwota VAT jest uiszczana dopiero na końcu łańcucha dostaw, co 
usuwa mechanizm samokontroli płatnika VAT; przestrzega, że mogą pojawić się nowe
formy nadużyć finansowych, łącznie z większymi stratami podatkowymi na poziomie 
detalicznym i nadużyciami w zakresie numerów identyfikacyjnych VAT, oraz że 
zwalczanie takich nadużyć przez wprowadzenie dodatkowej weryfikacji może skutkować 
dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi dla uczciwych przedsiębiorstw 
handlowych; apeluje w związku z tym o ostrożność i rozwagę przed wprowadzeniem 
systemu odwrotnego obciążenia; zwraca jednak uwagę, że zastosowanie progu w celu 
ograniczenia ryzyka nieopodatkowanej konsumpcji końcowej jest pomocne; uznaje za
zaproponowany przez Radę limit w wysokości 5 000 EUR;

Projekt pilotażowy
14. pomimo sceptycyzmu, przyjmuje do wiadomości, że projekt pilotażowy może pomóc 

państwom członkowskim lepiej zrozumieć ryzyko, które wiąże się z mechanizmem 
odwrotnego obciążenia, lecz wzywa Komisję i państwa członkowskie do określenia 
stosownych gwarancji wykluczających narażenie państwa członkowskiego, które zgłosi 
się dobrowolnie, oraz innych państw członkowskich na poważne ryzyko podczas 
prowadzenia projektu pilotażowego;

Opodatkowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych
15. uważa, że najlepszym sposobem rozwiązania problemu nadużyć związanych z VAT w 

przypadku transakcji transgranicznych jest wprowadzenie systemu, w którym zwolnienia
dostaw wewnątrzwspólnotowych od VAT zostaną zastąpione stawką podatku w 
wysokości 15%; zwraca uwagę, że dla funkcjonowania tego systemu lepszym 
rozwiązaniem byłoby znaczące ograniczenie różnorodności i złożoności obniżonych 
stawek, co zminimalizowałoby obciążenia administracyjne zarówno dla przedsiębiorstw, 
jak i organów podatkowych;

16. uznaje, że przy zróżnicowanych stawkach VAT opodatkowanie dostaw 
wewnątrzwspólnotowych wymagałoby płatności rozliczeniowych między państwami 
członkowskimi; uważa, że takie płatności rozliczeniowe powinny być dokonywane za 
pośrednictwem izby rozrachunkowej, która ułatwiałaby przekazywanie dochodów między 
państwami członkowskimi; podkreśla, że działanie izby rozrachunkowej jest technicznie 
realne;

17. uważa, że zdecentralizowany system działania izby rozrachunkowej może być bardziej 
odpowiedni i mógłby zostać szybciej utworzony, ponieważ umożliwiałby państwom 
członkowskim dwustronne uzgadnianie istotnych szczegółów z uwzględnieniem 
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poszczególnych bilansów handlowych, podobieństw funkcjonowania systemu VAT i ich 
mechanizmów kontroli oraz pozwalałby na budowanie wzajemnego zaufania;

18. podkreśla, że za pobieranie VAT od dostawcy powinna odpowiadać administracja 
podatkowa państwa członkowskiego dostawy, która następnie za pośrednictwem izby 
rozrachunkowej przekazywałaby podatek administracji podatkowej, na której terytorium 
nastąpiło nabycie wewnątrzwspólnotowe; uznaje, że konieczne jest budowanie 
wzajemnego zaufania między administracjami podatkowymi;

Współpraca administracyjna i wzajemna pomoc w dziedzinie VAT, podatków akcyzowych 
i podatków bezpośrednich
19. podkreśla, że państwa członkowskie nie mogą zwalczać nadużyć podatkowych 

o wymiarze transgranicznym samodzielnie; uważa, że wymiana informacji i współpraca 
między państwami członkowskimi i z Komisją była – zarówno w kategoriach 
merytorycznych, jak i pod względem szybkości – niewystarczająca do skutecznego
zwalczania nadużyć podatkowych; uważa, że bezpośrednie kontakty między lokalnymi 
lub krajowymi urzędami ds. zwalczania nadużyć finansowych nie zostały dostatecznie 
rozwinięte ani nie są w wystarczającym stopniu wykorzystywane w praktyce, co 
powoduje nieefektywność, niedostateczne wykorzystanie uzgodnień w zakresie 
współpracy administracyjnej oraz opóźnienia w przekazywaniu informacji;

20. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące zmiany dyrektywy w sprawie 
VAT i rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT w celu 
przyspieszenia gromadzenia i wymiany informacji dotyczących transakcji 
wewnątrzwspólnotowych począwszy od roku 2010; uznaje, że proponowane przepisy 
przewidujące jednomiesięczny termin do składania informacji spowodują dodatkowe 
obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, które prowadzą wyłącznie działalność 
usługową i obecnie nie podlegają tym przepisom, lecz przyjmuje do wiadomości, że jest 
to konieczne, biorąc pod uwagę możliwość oszustw karuzelowych w przypadku 
niektórych usług;

Uchylanie się od płacenia podatków
21. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie Komisji dotyczące nowelizacji dyrektywy 

w sprawie opodatkowania oszczędności i wzywa państwa członkowskie do jej 
priorytetowego potraktowania;

22. zachęca Radę i Komisję do wykorzystania potęgi handlowej UE przy prowadzeniu 
negocjacji w sprawie umów o handlu i współpracy z rządami rajów podatkowych, aby 
przekonać je do zniesienia przepisów podatkowych i wyeliminowania praktyk, które 
sprzyjają uchylaniu się od płacenia podatków i oszustwom podatkowym;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Rozmiar oszustw podatkowych

Oszustwa podatkowe mają poważne konsekwencje dla budżetów krajowych, prowadzą do 
naruszania zasady sprawiedliwego opodatkowania i mogą zakłócać konkurencję, co wpływa
na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Zakłócenia spowodowane przez nadużycia 
finansowe związane z VAT wpływają na ogólną równowagę systemu zasobów, który, aby 
zagwarantować sprawne funkcjonowanie Wspólnoty, musi być sprawiedliwy i przejrzysty.

Chociaż nie we wszystkich państwach członkowskich bada się skalę uchylania się od płacenia 
VAT i nadużyć związanych z VAT, opublikowano kilka opracowań szacujących te zjawiska. 
Według szacunków podanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie VAT (International 
VAT Association) straty w zakresie VAT wynoszą 60–100 mld euro rocznie w całej Unii 
Europejskiej. W samej Wielkiej Brytanii urząd podatkowy i celny szacuje, że w roku 
podatkowym 2005/2006 straty w dochodach z VAT wyniosły 18,2 mld euro. Niemieckie 
ministerstwo finansów opublikowało wyniki badania, według których straty w zakresie VAT 
wyniosły w 2005 r. 17 mld euro. Ponadto, jak przypomina Trybunał Obrachunkowy, unikanie 
płacenia VAT i nadużycia związane z VAT wpływają także na finansowanie budżetu Unii 
Europejskiej, ponieważ powodują zwiększoną potrzebę pobierania od państw członkowskich 
zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB).1

Nadużycia finansowe związane z podatkiem VAT 

Należy przypomnieć, że obecny „przejściowy” system, pochodzący z 1993 r., to wynik 
kompromisu między decyzją o stworzeniu wspólnego rynku bez kontroli granicznych, z 
jednej strony, a faktem, iż państwa członkowskie nie zgodziły się na taki stopień harmonizacji 
VAT, który umożliwiałby istnienie całkowicie jednorodnego rynku wewnętrznego, z drugiej 
strony. Początkowo Komisja proponowała przyjęcie systemu kraju pochodzenia 
(tj. opodatkowania według stawki państwa członkowskiego wywozu). Rada przyjęła tak 
zwany „system przejściowy”, który umożliwił zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych 
Wspólnoty, a jednocześnie pozwalał nadal na pobieranie podatku w państwie członkowskim 
przeznaczenia.

W systemie przejściowym VAT (jako podatek konsumpcyjny) jest naliczany w miejscu 
konsumpcji jako procent kosztów rzeczywistego produktu. Podczas przechodzenia produktu z 
jednej firmy do drugiej (między zarejestrowanymi płatnikami VAT), VAT jest naliczany, 
pobierany i przekazywany krajowemu organowi podatkowemu.

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, które obecnie są objęte zerową stawką 
VAT, eksporter nie nalicza VAT, ale może się starać o zwrot VAT naliczonego, natomiast 
nabywca nie płaci VAT, ale musi go naliczyć przy kolejnej sprzedaży i przekazać dochód z 
VAT do swojego urzędu skarbowego.

                                               
1 Specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007 dotyczące współpracy administracyjnej w 
dziedzinie podatku od towarów i usług, ust. 2.
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Problemy

Mechanizm kredytowania i zwrotu

Chociaż większość przypadków unikania płacenia VAT jest związanych z szarą strefą, to w 
coraz większej mierze uchylanie się od płacenia VAT można uważać za efekt uboczny wyżej 
wspomnianych przepisów dotyczących VAT, ustanowionych w 1993 r., zwłaszcza w 
przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych objętych zerową stawką, gdzie podmioty nie 
naliczają VAT, ale nadal mogą starać się o zwrot VAT naliczonego. Ponieważ transakcje 
wewnątrzwspólnotowe są objęte stawką zerową, mogą one umożliwiać uchylanie się od 
płacenia VAT albo w kraju dostawcy (ponieważ dostawca, po zadeklarowaniu dostawy 
wewnątrzwspólnotowej, zachowuje towary na sprzedaż na rynku krajowym bez VAT), albo w 
kraju przeznaczenia (ponieważ odbiorca nie płaci VAT należnego przy odbiorze), albo też 
przy zastosowaniu tak zwanych oszustw z udziałem „znikającego podmiotu gospodarczego”.

Oszustwa z udziałem znikającego podmiotu gospodarczego

W ramach tego rodzaju nadużycia (zwanego też „oszustwem karuzelowym”) oszuści 
importują towary, które są objęte stawką zerową, naliczają VAT podczas sprzedaży towarów, 
ale chowają pieniądze do kieszeni zamiast przekazać je do urzędu skarbowego. „Karuzela” 
kreci się dalej, jeśli towary są wielokrotnie eksportowane i importowane. Straty się mnożą. To 
pociąga za sobą świadome wykorzystywanie systemu przez gangi przestępcze, które 
wymyślają takie plany w celu wykorzystania systemu. Postęp techniczny i rozwój drogich 
towarów, które niewiele ważą, ułatwia oszustom dokonywanie oszustw karuzelowych. Tego 
rodzaju oszustwa najczęściej dotyczą telefonów komórkowych i technologii czipowych.

Stawka zerowa

Stawka zerowa na towary wywożone (co wiąże się ze zwrotem VAT dla eksporterów) została 
uznana za główny czynnik umożliwiający oszustwa karuzelowe. 

Inne możliwe systemy

Mechanizm odwrotnego obciążenia
W systemie odwrotnego obciążenia VAT rozlicza klient-podatnik, a nie dostawca. Ponieważ 
klient, w takim zakresie, w jakim jest uprawniony do pełnego odliczenia, odlicza ten VAT na
tej samej deklaracji podatkowej VAT, wynik netto jest zerowy i nie trzeba dokonywać żadnej 
płatności. Odwrotne obciążenie nie ma zastosowania w przypadku dostaw do osób 
prywatnych i w takim przypadku dostawca musi naliczyć i zapłacić organom podatkowym 
pełną kwotę VAT. W systemie odwrotnego obciążenia nie ma płatności ratalnych, ponieważ 
łączna kwota VAT jest płacona na końcu łańcucha dostawy. Inaczej mówiąc, 
upowszechnienie systemu odwrotnego obciążenia zlikwidowałoby główną cechę VAT, a 
mianowicie płacenie VAT od dostaw i odliczanie VAT od zakupów, co tworzy samoistny 
mechanizm kontroli.

Niemcy w czasie swojej prezydencji zaproponowały zastosowanie mechanizmu odwrotnego 
obciążenia, ale propozycja ta spotkała się z niewielkim entuzjazmem. Proponowano także, 
aby jedno z państw członkowskich zrealizowało projekt pilotażowy w zakresie powszechnego 
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odwrotnego obciążenia.

Odwrotne obciążenie ma swoich krytyków, ponieważ – podobnie jak w przypadku podatku 
od sprzedaży – pobieranie VAT spoczywa na ostatnim podmiocie, który ma obowiązek 
zapłacenia VAT urzędowi skarbowemu. W przypadku odwrotnego obciążenia mogą się także 
pojawić nowe rodzaje oszustw w postaci zwiększonych strat podatkowych na poziomie 
detalicznym i nadużyć w zakresie numerów identyfikacyjnych VAT. Aby temu zaradzić, 
systemowi mogłoby towarzyszyć wprowadzenie środków kontroli, ale to stanowiłoby 
dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw.

Pierwszym środkiem kontroli mogłoby być zastosowanie progu w celu ograniczenia ryzyka 
nieopodatkowanej konsumpcji końcowej. Rada zaproponowała, aby ten próg wynosił 5 000 
euro. System funkcjonowałby w następujący sposób:
 jeżeli klient nie jest uprawniony do zastosowania odwrotnego obciążenia (głównie chodzi 

o osoby prywatne, ale także osoby prawne niepodlegające opodatkowaniu oraz o 
podatników objętych całkowitym zwolnieniem), dostawca będzie musiał naliczyć VAT 
swemu klientowi;

 jeżeli klient jest podatnikiem uprawnionym do zastosowania odwrotnego obciążenia, 
dostawca będzie musiał sprawdzić kwotę transakcji;

 jeżeli kwota dostawy podlegająca opodatkowaniu jest niższa niż 5 000 euro, dostawca 
będzie musiał naliczyć VAT swemu klientowi. Klient instytucjonalny może odliczyć ten 
VAT na zwykłych zasadach;

 jeżeli kwota dostawy podlegająca opodatkowaniu jest równa lub wyższa niż 5 000 euro, 
dostawca nie będzie naliczał VAT od dostawy. Klient instytucjonalny będzie rozliczał się 
z VAT od tej dostawy i będzie mógł go odliczyć na zwykłych zasadach.

Po zapoznaniu się z kilkoma opracowaniami Komisja jest zdania, że prawidłowe 
zastosowanie progu stanowi najbardziej kosztowny elementem dla przedsiębiorstw.

Na koniec pojawia się pytanie, czy proponowany system odwrotnego obciążenia powinien 
być opcjonalny czy obowiązkowy. Komisja i znaczna większość państw członkowskich 
wyraźnie dają do zrozumienia, że opcjonalny system odwrotnego obciążenia wiązałby się ze 
stworzeniem systemu podwójnego VAT, który utrudniałby skuteczne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i spowodowałby powstanie bardziej złożonego środowiska, które mogłyby 
zniechęcać przedsiębiorstwa do inwestycji.

Projekt pilotażowy Ponieważ brak jest dowodów empirycznych, przeprowadzenie projektu 
pilotażowego mógłby przynieść bardziej konkretną odpowiedź na pytania dotyczące 
możliwości funkcjonowania proponowanego systemu. Należy zadbać o to, aby ani państwo 
członkowskie, które dobrowolnie podejmie się wdrożenia projektu, ani żadne inne państwo 
członkowskie nie było narażone na poważne ryzyko.

System kraju pochodzenia W tym systemie VAT jest naliczany według stawek państwa 
członkowskiego dokonującego wywozu. Jak wyjaśniono powyżej Rada postanowiła przyjąć 
„system przejściowy”, a zatem możliwość wprowadzenia systemu kraju pochodzenia 
stanowiłby powrót do pierwotnej koncepcji proponowanej przez Komisję. Zarówno w owym 
czasie, jak i nadal jeszcze państwa członkowskie nie chcą zrezygnować ze swej suwerenności 
w dziedzinie ustalania wysokości stawek VAT. A zatem, aby istniała jakakolwiek możliwość, 
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że Rada weźmie ten system poważnie pod uwagę, nie może on wymagać harmonizacji 
stawek.

Jednym z rozwiązań mogłaby być ponowna ocena wniosków dotyczących utworzenia izby 
rozrachunkowej, jak to proponowano już w 1992 r., ale z przyczyn wyjaśnionych wcześniej 
państwa członkowskie nie były wówczas pozytywnie nastawione do tej koncepcji. W sytuacji 
wzrostu liczby nadużyć oraz rozwoju technicznego warto byłoby ją ponownie rozważyć. W 
celu utrzymania podstawowej zasady dotyczącej VAT, a mianowicie takiej, iż jest to podatek 
konsumpcyjny, VAT byłby naliczany według stawki kraju dokonującego wywozu, a izba 
rozliczeniowa ułatwiałaby przekazywanie przychodów między państwami członkowskimi. 
Państwo członkowskie dostawy musiałoby przekazać pobrany VAT do państwa 
członkowskiego dokonującego przywozu. Jeśli państwo członkowskie zakończenia wysyłki 
lub transportu towarów stosuje stawki wyższe niż 15%, wówczas dodatkowy VAT należy się 
temu państwu członkowskiemu; jeżeli państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub 
transportu towarów stosuje stawki niższe niż 15% – ze względu na stosowanie przez niektóre 
państwa członkowskie co najmniej jednej obniżonej stawki VAT lub stawki zerowej –
państwo członkowskie nabywcy umożliwi kredytowanie podatnikowi dokonującemu zakupu 
wewnątrz Wspólnoty. Podobnie państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu 
będzie mogło pobrać VAT wynikający ze wszelkich ograniczeń mających zastosowanie do 
prawa nabywcy do odliczenia VAT naliczonego. W ten sposób dałoby się uniknąć zakłóceń 
funkcjonowania konkurencji, które w innym przypadku mogłyby wyniknąć z powodu różnej 
wysokości krajowych stawek VAT.

Najważniejszym i najtrudniejszym problemem, który jest natury politycznej, byłoby 
uzależnienie wpływów podatkowych poszczególnych państw członkowskich od przelewów 
dokonywanych przez inne państwa członkowskie. Innymi słowy pojawiłyby się dwa rodzaje 
państw członkowskich, tj. odbiorców netto (tzn. tych, w których kwota zakupów 
wewnątrzwspólnotowych przewyższa dostawy wewnątrzwspólnotowe) i płatników netto (tzn. 
tych, w których łączna kwota dostaw wewnątrzwspólnotowych przekracza łączną kwotę 
zakupów wewnątrzwspólnotowych). Jak pokazano w załączniku, oraz w zależności od 
odnośnych dwustronnych bilansów handlowych, w systemie opodatkowanych dostaw 
wewnątrzwspólnotowych 16 państw członkowskich byłoby „odbiorcami netto”, natomiast 
pozostałe państwa byłyby „płatnikami netto”.

System kraju przeznaczenia – Kolejną możliwością byłoby naliczanie VAT według stawki 
państwa członkowskiego dokonującego przywozu (gdzie znajduje się nabywca). Nie byłoby 
potrzeby rozliczeń, ale musiałoby to funkcjonować zgodnie z systemem punktu 
kompleksowej obsługi, zgodnie z którym podmiot mógłby wypełniać wszystkie swoje 
obowiązki dotyczące VAT związanego z działalnością na terenie całej UE w państwie 
członkowskim, w którym ma swoją siedzibę.

Współpraca administracyjna i wzajemna pomoc w dziedzinie VAT, podatku 
akcyzowego i podatków bezpośrednich

Zwalczanie nadużyć, chociaż w znacznym stopniu pozostaje w gestii państw członkowskich, 
nie jest problemem, który można rozwiązać wyłącznie na szczeblu krajowym. Walka z 
oszustwami podatkowymi powinna stanowić priorytet dla UE i powinna wymagać ścisłej 
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współpracy między organami administracji w każdym państwie członkowskim oraz 
współpracy z Komisją.

Wymiana informacji między odnośnymi organami administracji oraz między tymi organami i
Komisją nie jest na tyle intensywna i szybka, aby można było skuteczniej walczyć z 
oszustwami. Bezpośrednie kontakty między lokalnymi lub krajowymi biurami ds. walki z 
nadużyciami finansowymi nie są należycie rozwijane i wykorzystywane, co prowadzi do 
braku skuteczności, niedostatecznego wykorzystania uzgodnień w zakresie współpracy 
administracyjnej oraz opóźnień w przekazywaniu informacji. Rozwiązanie tego problemu 
wymaga zwiększenia współpracy między państwami członkowskimi oraz rodzi pytanie, czy 
potrzebne jest stworzenie wiążących przepisów. Pomocna byłaby także lepsza znajomość 
systemu drugiej strony lub wspólna podstawa, taka jak wspólna jednolita podstawa 
opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Niestety, niektóre państwa uważają wspólne 
podstawy za krok w kierunku ingerencji w wysokość stawek podatkowych.
Wykorzystanie wszystkich dostępnych technologii, w tym elektronicznego przechowywania i 
przekazywania pewnych danych do celów kontroli VAT i podatku akcyzowego, jest 
niezbędne dla właściwego funkcjonowania systemów podatkowych. Należy zatem ulepszyć 
warunki wymiany oraz bezpośredni dostęp państw członkowskich do danych 
przechowywanych elektronicznie w każdym państwie członkowskim. W szczególności 
transakcje w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem elektronicznego systemu logowania i 
zatwierdzania transakcji dałyby państwom członkowskim lepsze możliwości identyfikacji i 
zwalczania oszustw. W takiej sytuacji należałoby zadbać o zapewnienie odpowiednich 
systemów ochrony danych.
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Załącznik – Bilans handlowy między państwami członkowskimi (źródło: Eurostat)

2005 2006

Państwo 
członkowskie

Deficyt handlowy (w 
milionach euro)

Nadwyżka handlowa 
(w milionach euro)

Deficyt handlowy (w 
milionach euro)

Nadwyżka handlowa 
(w milionach euro)

AT -10 092 -8 376

BE 21 539 22 700

BG -2 283 -2 384

CY -2 649 -3 042

CZ 3 636 5 035

DE 98 946 103 087

DK 5 227 2 996

EE -1 427 -2 852

EL -16 655 -18 363

ES -36 898 -37 406

FI -1 396 122

FR -37 210 -38 664

HU 3 537 4 105

IE 19 479 16 691

IT -186 -738

LT -1 202 -2 481

LU 749 1 410

LV -2 087 -3 459

MT -1 226 -1 076

NL 116 108 127 332
PL -5 019 -3 608

PT -13 130 -13 432

RO -4 915 -7 647

SI -2 435 -2 247

SK 197 1 216

SV -1 609 222

UK -55 212 -57 459

Ogółem -195 631 269 418 -203 234 284 916
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