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Komisja Petycji

31.5.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1557/2009, którą złożyła Izabella Mészárosné Györvári (Węgry) w
imieniu Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Związku do spraw Ochrony 
Interesów Spółek), w sprawie dyskryminacji małych i średnich 
przedsiębiorstw na Węgrzech oraz nieprzestrzegania norm UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję utrzymuje, że małe i średnie przedsiębiorstwa na Węgrzech są ofiarami 
dyskryminacyjnego traktowania ze strony władz węgierskich, które w różny sposób stosują 
obowiązujące przepisy dotyczące opodatkowania, finansowania i udziału w przetargach 
publicznych, wspierając w ten sposób monopolistyczne zachowania przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Składająca petycję krytykuje jednocześnie postawę banków wobec małych 
i średnich przedsiębiorstw i twierdzi, że wiele z nich nie może uzyskać środków finansowych, 
przez co grozi im bankructwo. Zdaniem składającej petycję władze węgierskie stosują bardzo 
restrykcyjne przepisy dotyczące opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw, podczas 
gdy opóźnienia w płatnościach są w większym stopniu tolerowane w przypadku dużych 
przedsiębiorstw. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie 
różnych aspektów tego problemu i o przyjęcie rezolucji, w której władze węgierskie zostaną 
zobowiązane do przestrzegania norm europejskich w zakresie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.
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W petycji, w której przedstawione są poglądy i skargi składającej petycję, poruszono różne 
kwestie prawne dotyczące sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na Węgrzech w 
2009 r.

Jeżeli chodzi o ogólną sytuację przedsiębiorstw na Węgrzech, w sektorze MŚP odnotowano w 
2009 r. wyższy niż średnia w UE odsetek mikroprzedsiębiorstw, podczas gdy odsetek 
przedsiębiorstw średnich i małych był w konsekwencji niższy.

Wkład MŚP w rozwój gospodarki węgierskiej ujęty jako procent całkowitej wartości dodanej 
był niższy niż średnia w UE. Wkład MŚP w zatrudnienie na Węgrzech (71%) był natomiast 
wyższy w porównaniu ze średnią europejską (67%). W sektorze MŚP występuje duże 
zróżnicowanie: na Węgrzech jest stosunkowo dużo mikroprzedsiębiorstw, które w większym 
stopniu przyczyniają się do zatrudnienia (35%), niż ma to miejsce w UE (średnia – 30%).

W petycji poruszono konkretne kwestie, przede wszystkim kwestię finansowania 
przedsiębiorstw przez banki. W petycji jest mowa o umowach pożyczek rozwiązywanych 
jednostronnie przez banki. Mimo że pożyczki udzielane konsumentom podlegają przepisom 
UE, pożyczki udzielane przedsiębiorstwom nie są uregulowane odrębnymi przepisami na 
szczeblu europejskim. W związku z tym państwa członkowskie mają swobodę w zakresie 
wprowadzania własnych przepisów dotyczących pożyczek dla przedsiębiorstw. W tych 
okolicznościach mają zatem zastosowanie przepisy krajowe. Jeżeli umowy pożyczek są 
rozwiązywane na podstawie bezpodstawnej lub nieuzasadnionej decyzji banku, 
przedsiębiorstwo może rozważyć złożenie skargi do sądu.

W petycji wspomniano też o płatnościach detalicznych i niedokonywaniu płatności na rzecz 
dostawców ze strony dużych przedsiębiorstw. Komisja przyjęła dnia 16 lutego 2011 r. nową 
dyrektywę1 celem zwalczania opóźnień w płatnościach. Przepisy nowej dyrektywy obejmują 
między innymi:

 harmonizację terminów płatności dla przedsiębiorstw ze strony organów publicznych: 
organy publiczne będą musiały dokonywać płatności za towary i usługi w ciągu 30 dni 
od daty ich otrzymania lub, w bardzo wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni; 

 swobodę zawierania umów w ramach transakcji handlowych: przedsiębiorstwa będą 
musiały dokonywać płatności za faktury w ciągu 60 dni, chyba że zostało wyraźnie 
postanowione inaczej i nie jest to rażąco niesprawiedliwe; 

 automatyczne uprawnienie przedsiębiorstw do żądania zapłaty odsetek za opóźnienia 
w płatnościach i do uzyskania co najmniej stałej kwoty 40 EUR jako rekompensaty za 
koszty odzyskiwania należności. Przedsiębiorstwa będą też uprawnione do otrzymania 
rekompensaty za wszelkie inne uzasadnione koszty odzyskiwania należności. 

 zwiększenie o co najmniej osiem punktów procentowych w stosunku do stopy 
referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego stopy ustawowych odsetek za 
opóźnienia w płatnościach. Organy publiczne nie są uprawnione do ustalania stopy
odsetek za opóźnienia w płatnościach na niższym poziomie. 

Państwa członkowskie mogą ponadto utrzymać lub wprowadzić w życie przepisy, które są 
korzystniejsze dla wierzyciela niż przepisy nowej dyrektywy. Przedmiotowa dyrektywa 
będzie musiała zostać przetransponowana do krajowego porządku prawnego najpóźniej do 

                                               
1 Dyrektywa 2011/7/UE.
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dnia 16 marca 2013 r.

Jeżeli chodzi o sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, składająca petycję twierdzi, że 
ustawodawstwo węgierskie jest dyskryminujące w zakresie publikacji sprawozdań 
finansowych przedsiębiorstw. Niektóre przedsiębiorstwa wielonarodowe są faworyzowane ze 
szkodą dla MŚP węgierskich. Mimo że europejskie dyrektywy dotyczące standardów 
rachunkowości zawierają wymóg publikowania przez przedsiębiorstwa rocznych sprawozdań 
finansowych, wdrożenie tego wymogu, a zwłaszcza określenie i stosowanie sankcji wchodzi 
w zakres kompetencji władz węgierskich. Autorów petycji zachęca się w związku z tym do 
zwrócenia się w pierwszej kolejności do organów krajowych.

Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, składająca petycję utrzymuje, że MŚP nie mają w 
rzeczywistości możliwości uczestniczenia w procedurach przetargowych, ponieważ niektórzy 
wykonawcy są dopuszczeni do udziału w tych procedurach, podczas gdy powinni być 
wykluczeni ze względu na nieuczciwe postępowanie na rynku.

Zgodnie z wynikami badania zamówionego przez Komisję Europejską i zakończonego w 
2010 r., dotyczącego lat 2006–2008, MŚP udzielono średnio 60% zamówień publicznych 
powyżej progu europejskiego jako głównym wykonawcom, co odpowiada 34% wartości tych 
zamówień. Na Węgrzech zamówienia udzielone MŚP stanowią 47% wartości tych zamówień, 
co daje poziom dużo wyższy niż średnia w UE1.

Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do ułatwienia dostępu MŚP do zamówień 
publicznych. Opublikowała ona dokument zawierający wytyczne w tym względzie, w którym 
ustalono, w jaki sposób można zastosować obowiązujące ramy prawne celem ułatwienia 
dostępu MŚP i odnotowano użyteczne praktyki krajowe. Dokument ten jest dostępny także w 
języku węgierskim2. 

Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych3 zawierają pewne obowiązkowe kryteria 
wykluczenia (np. dotyczące podmiotów gospodarczych uwikłanych w korupcję lub oszustwa) 
i inne opcjonalne kryteria wykluczenia (np. dotyczące naruszeń lub poważnych wykroczeń 
przeciwko etyce zawodowej oferenta), na które mogą powoływać się organy publiczne 
udzielające zamówień. Wspomniane kryteria wykluczenia są ujęte w węgierskiej ustawie o 
zamówieniach publicznych („Hungarian Public Procurement Act”), a odpowiedzialność za 
ich stosowanie ponoszą poszczególne instytucje zamawiające.

Komisja ma możliwość wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w przypadku naruszenia przez dane państwo członkowskie prawa 

                                               
1 Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU (Ocena dostępu MŚP do rynku 
zamówień publicznych w UE), DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, sprawozdanie końcowe, wrzesień 2010 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 
114–240); dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca 
procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1–113).
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UE. Petycja nie zawiera informacji, które pozwalałyby Komisji wyciągnąć tego rodzaju 
wnioski.

Jeżeli chodzi o kwestie opodatkowania, skarżąca krytykuje ustawodawstwo węgierskie, 
zgodnie z którym władze mogą żądać zapłaty podatku VAT od usługi wykonanej przez dane 
przedsiębiorstwo, nawet jeśli nie otrzymało on zapłaty za usługę.

Zgodnie z art. 62 i 63 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej organ podatkowy może żądać zapłaty podatku od przedsiębiorstwa 
zobowiązanego do jego uiszczenia w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług, 
nawet jeśli termin płatności za te towary lub usługi został odroczony.

Zgodnie z art. 90 tejże dyrektywy, w przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty 
po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usług, podstawa opodatkowania jest stosownie 
obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie 
mogą jednak odstąpić od tego przepisu.

Z uwagi na powyższe przepisy, opisana w petycji praktyka organów węgierskich, polegająca 
na żądaniu zapłaty podatku VAT zanim została dokonana płatność z tytułu faktury za dane 
świadczenie, nie wydaje się stanowić naruszenia dyrektywy 2006/112/WE. W przypadku 
niezapłacenia faktury podstawa opodatkowania VAT może być obniżona na warunkach 
określonych przez państwa członkowskie. Ponieważ jednak państwa członkowskie mogą 
odstąpić od tego przepisu, nie są one zobowiązane do przyznania możliwości takiej obniżki.

W związku z powyższym petycja nie zawiera informacji, które pozwoliłyby na stwierdzenie 
naruszenia przedmiotowej dyrektywy.

Petycja nie ujawnia naruszenia prawa wspólnotowego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Uwagi Komisji
Władze węgierskie przesłały dodatkowe informacje pismem z dnia 21 kwietnia 2012 r.

Po wyborach w 2010 r. nowy rząd węgierski przyjął szereg środków w kwestiach będących 
przyczyną obaw składającej petycję. Władze węgierskie twierdzą, że żadna z kwestii 
poruszonych w petycji nie stanowi naruszenia prawa UE ze strony państwa węgierskiego.
Składająca petycję w swojej odpowiedzi z dnia 5 lutego 2013 r. skierowanej do Komisji 
Petycji przyznaje zresztą, że obecny rząd podjął wysiłki na rzecz poprawy otoczenia 
biznesowego, 

Po przeanalizowaniu odpowiedzi władz węgierskich i przy uwzględnieniu zawartych w niej 
argumentów, Komisja podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko, że brak jest dowodów 
pozwalających na stwierdzenie naruszenia prawa UE przez państwo węgierskie. 

Argumenty zawarte w piśmie odnoszą się do szeregu problemów oraz dostarczają jasnych 
odpowiedzi w tym zakresie. Kilka takich przykładów wymieniono poniżej:
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Nieuczciwe lub oszukańcze praktyki handlowe: 

- (płacenie przedsiębiorstwom, które faktycznie wykonały pracę tylko częściowo lub nie 
wykonały jej wcale): Władze węgierskie podjęły działania w celu rozwiązania tego problemu.
Obejmują one plan działania mające na celu wsparcie MŚP będących na końcu łańcucha 
biznesowego, jeśli chodzi o faktyczne otrzymanie zapłaty. Od 2012 r. istnieją bardziej 
rygorystyczne wymogi w zakresie sprawozdawczości. Właściciele przedsiębiorstw 
stosujących oszukańcze praktyki otrzymują 5-letni zakaz podjęcia nowej działalności 
gospodarczej. 

-(w procedurach zamówień publicznych): podmioty gospodarcze zamieszane w takie praktyki 
mogą w pewnych okolicznościach zostać wykluczone z udziału w procedurze przetargowej, 
pod warunkiem, że instytucja zamawiająca powołała się na odnośne podstawy wykluczenia 
określone w art. 45 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE lub art. 54 ust. 4 dyrektywy 2004/17/WE.
Jednakże umieszczenie tych podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu nie jest 
obowiązkowe i instytucja zamawiająca może zawsze zdecydować, aby nie wykluczać 
przedsiębiorstw zamieszanych w tego rodzaju praktyki. Prawo UE zostałoby złamane tylko w 
przypadku, gdyby instytucja zamawiająca zabroniła udziału przedsiębiorstwom zamieszanym 
w nieuczciwe lub oszukańcze praktyki handlowe w ogłoszeniu o zamówieniu, a następnie nie 
doprowadziła do wykluczenia takich przedsiębiorstw w trakcie procedury udzielenia 
zamówienia. Musi to być oceniane indywidualnie w każdym przypadku.

VAT: Składająca petycję skrytykowała przepisy krajowe dotyczące podatku VAT, które 
nakładają obowiązek uiszczenia podatku VAT podanego na fakturze, nawet jeśli wspomniana 
faktura nie została zapłacona przez odbiorcę towarów lub usług. 

Taki przepis nie jest jednak sprzeczny ze wspólnym europejskim systemem VAT. Podczas 
gdy na mocy art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT (dyrektywa 2006/112/WE), podstawa 
opodatkowania musi być zmniejszona w przypadku całkowitego lub częściowego 
niewywiązania się z płatności, państwa członkowskie mogą odstąpić od tej zasady na mocy 
art. 90 ust. 2 i wymagać uiszczenia całości podatku VAT w takich przypadkach. 

Ponadto w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 lipca 
2011 r. (C-274/10, Komisja przeciwko Węgrom) Węgry musiały wycofać przepis zakazujący 
zwrotu podatku VAT naliczonego przez władze podatkowe, w przypadku gdy transakcja 
powodująca naliczenie podatku (w tym naliczony VAT) nie została finansowo rozliczona 
przez podatnika. W konsekwencji podatnicy mogą obecnie domagać się zwrotu takiego 
niezapłaconego naliczonego podatku VAT. 

W odniesieniu do okresu, w którym należy dokonać zwrotu nadpłaty podatku VAT na rzecz 
podatników, art. 183 dyrektywy VAT zezwala państwom członkowskim na określenie 
warunków takiego zwrotu. Warunki stosowane przez ustawodawstwo węgierskie, zgodnie z 
informacjami przekazanymi przez władze węgierskie (zwrot w ciągu 75 dni; oraz 30 do 45 
dni w przypadku, gdy nadpłata podatku VAT wynosi poniżej 1 mln HUF - 3 400 EUR) nie 
wydają się jednak pozostawać w sprzeczności z dyrektywą VAT. 

Krajowy urząd celny i podatkowy: władze węgierskie zaprzeczyły oświadczeniom 
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dotyczącym metod i procedur stosowanych przez krajowy urząd celny i podatkowy. Również 
statystyki potwierdzają stanowisko rządu. 

dostęp MŚP do finansowania: Problem został zauważony przez rząd i podjęto szereg środków 
w celu wsparcia MŚP. Program Széchenyi Card został rozszerzony: nie jest to już zwykły 
kredyt w rachunku bieżącym, lecz umożliwia MŚP finansowanie własnych inwestycji i 
kapitału obrotowego. W grudniu 2011 r. została podpisana umowa z bankami komercyjnymi 
w celu zwiększenia dostępności środków finansowych dla MŚP. W ramach programu 
JEREMIE w 2011 r. zostały wprowadzone nowe rodzaje mikrokredytów. 


