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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0626/2010, którą złożył A. K. (Polska), w sprawie negatywnego 
wpływu polskiego ustawodawstwa podatkowego na swobodę przepływu 
towarów na rynku wewnętrznym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że polskie przepisy podatkowe przysparzają dużych trudności 
polskim firmom, które pragną wprowadzić swoje towary do obrotu w innych państwach 
członkowskich UE. Zaznacza on, że biurokratyczne zasady podatkowe, które mają 
zastosowanie wobec transgranicznego przepływu towarów do i z Polski, często prowadzą do 
zaniechania działalności handlowej. Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski 
do podjęcia działań zmierzających do ustanowienia wspólnych europejskich przepisów 
podatkowych w odniesieniu do handlu transgranicznego i zapewnienia tym samym 
stosowania przez władze polskie unijnych zasad dotyczących swobody przepływu towarów 
na rynku wewnętrznym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Zniesienie wewnętrznych granic celnych pomiędzy państwami UE oraz stworzenie rynku 
wewnętrznego spowodowały potrzebę nałożenia na podatników wykonujących transakcje 
wewnątrzunijne dodatkowych wymogów sprawozdawczych między innymi w celu 
umożliwienia państwom członkowskim skutecznej walki z uchylaniem się od płacenia 
podatku VAT oraz kontroli dokładności sprawozdań składanych przez podatników 
wykonujących transakcje wewnątrz UE. 
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Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej nakłada na podatników pewne obowiązki w celu zapewnienia 
osiągnięcia wyżej wymienionych celów. 
Obowiązki te obejmują między innymi odrębne podawanie kwoty transakcji 
wewnątrzwspólnotowych w deklaracjach VAT oraz składanie informacji podsumowujących 
tego typu transakcje. Zasady sporządzania takich informacji są sformułowane w tytule XI 
rozdziału 6 dyrektywy 2006/112. 
Zgodnie z art. 262 dyrektywy 2006/112/WE każdy podatnik zidentyfikowany do celów VAT 
składa informację podsumowującą transakcje wewnątrzunijne zgodnie z procedurami 
określonymi przez państwa członkowskie. Tego typu obowiązek dotyczy nawet pojedynczych 
transakcji.
Państwa członkowskie mogą decydować o częstotliwości składania informacji 
podsumowujących. Ogólnie rzecz biorąc, informacje podsumowujące winny być sporządzane 
za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Jednak w 
określonych przypadkach można je składać za każdy kwartał kalendarzowy lub za każdy rok 
(art. 263 oraz 269–271 dyrektywy 2006/112/WE).

W przypadku Polski zasady składania informacji podsumowujących są sformułowane w art. 
100 polskiej ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.1. Ustawa ta wydaje się zgodna z 
wymogami przewidzianymi w dyrektywie 2006/112/WE.

Wniosek

W świetle powyższego Komisja stwierdza, że prawo UE nie uniemożliwia państwom 
członkowskim wprowadzania takich wymogów jak te wymienione przez składającego 
petycję. 

                                               
1Dz.U. z 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami.


