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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla potrzebę kontynuowania procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych lat.

2. podkreśla, że z powodu skomplikowanych procedur i ograniczeń administracyjnych, 
przedsiębiorstwa często postrzegają obecny system VAT jako przeszkodę w 
zakończeniu tworzenia rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne porozumienia w 
sprawie podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się negatywnie na 
MŚP.

3. zauważa, że różne stawki podatku VAT i procedury administracyjne są główną 
przeszkodą w rozwoju handlu elektronicznego; podkreśla, że detaliści internetowi 
napotykają bardzo duże trudności w sprzedaży towarów i usług w innych państwach 
członkowskich, co uniemożliwia wykorzystanie prawdziwego potencjału jednolitego 
rynku.

4. z zadowoleniem przyjmuje analizę na temat wewnętrznego rynku cyfrowego1 wzywa 
Komisję do poprawienia interoperacyjności podpisów elektronicznych i do 
ewentualnego wprowadzenia zmian i uzupełnień do dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych2 w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych dla MŚP;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy elektroniczny system zwrotu podatku VAT 
został wprowadzony na terenie UE; zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi sprawozdania na temat wyników oraz mocnych i słabych stron nowego 
systemu.

6. zauważa, że zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie powinny 
zachować możliwość decydowania o wprowadzeniu niższej stawki podatku VAT w 
niektórych sektorach, aby w sprawniejszy sposób wdrażać europejskie i krajowe 
strategie polityczne lub z uwagi na czynniki krajowe, historyczne, gospodarcze, 
społeczne, czy też środowiskowe.

.

                                               
1 analiza pt. „Digital Internal Market [Cyfrowy rynek wewnętrzny]”, IP/A/IMCO/ST/2011-04, czerwiec 2011 r.
2 Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r..


