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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0681/2010, którą złożył Mark Sowery (Wielka Brytania), w sprawie 
pobierania podatku VAT przez firmy telefoniczne na Wyspach Kanaryjskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się pobieraniu przez dostawcę usług telefonii komórkowej 
Telefónica O2 UK podatku VAT na Wyspach Kanaryjskich. Kwestionuje on dopuszczalność 
opłat VAT i zwraca się w związku z tym o wszczęcie postępowania w sprawie 
domniemanego oszustwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Petycja

Składający petycję odnosi się do kwestii pobierania podatku VAT przez pewne 
przedsiębiorstwo z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Telefónica O2 UK Ltd, zwane dalej 
„przedsiębiorstwem”) w przypadku rozmów wykonywanych w ramach telefonii komórkowej 
w systemie roamingu na Wyspach Kanaryjskich. Wyjaśniał on rzeczonemu przedsiębiorstwu, 
że VAT nie obowiązuje na Wyspach Kanaryjskich. Przedsiębiorstwo to odpowiedziało mu, że 
„choć same Wyspy Kanaryjskie wyłączone są z zakresu podatku VAT, operatorzy, z którymi 
mamy umowy, postanowili pobierać VAT, a zatem przenosimy tę opłatę na naszych 
klientów”. Składający petycję uważa, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem.
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Uwagi Komisji
Składający petycję zwracał się już w tej sprawie do Komisji. W dniu 31 sierpnia 2010 r. 
służby DG TAXUD udzieliły mu następującej odpowiedzi:
„Choć odpowiedź Telefónica O2 UK Ltd jest myląca i wprowadzająca w błąd, nie wydaje się 
niewłaściwa co do istoty sprawy (tzn. brytyjski VAT jest należny w przypadku rozmów 
wykonywanych w ramach telefonii komórkowej w systemie roamingu na Wyspach 
Kanaryjskich). Na podstawie przekazanych przez Pana wyjaśnień zakładamy, że usługi 
telekomunikacyjne świadczone są prywatnym konsumentom brytyjskim (nie zaś podatnikom 
VAT).
Zgodnie z dyrektywą VAT (art. 59a i 59b...) usługi telekomunikacyjne świadczone przez 
operatorów mających siedzibę poza UE (tj. na Wyspach Kanaryjskich1) konsumentom 
prywatnym mającym miejsce zamieszkania w UE podlegają opodatkowaniu w miejscu, 
w którym są faktycznie użytkowane lub wykorzystywane. Dlatego w przypadku rozmów 
w ramach telefonii komórkowej w systemie roamingu wykonywanych przez obywateli 
brytyjskich zamieszkałych na Wyspach Kanaryjskich VAT jest należny w Wielkiej Brytanii, 
a płaci go dostawca usług telekomunikacyjnych mający siedzibę poza UE. Dostawca usług 
telekomunikacyjnych zobowiązany do zapłaty VAT w Wielkiej Brytanii powinien w zasadzie 
zarejestrować się w tym kraju. W tym przypadku Telefónica O2 UK Ltd przejmuje 
prawdopodobnie ten obowiązek od dostawców działających na Wyspach Kanaryjskich.
Powodem takiego podejścia do kwestii VAT jest unikanie zniekształcenia konkurencji między 
przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi mającymi siedzibę w UE.
Jeżeli usługi telekomunikacyjne świadczone rezydentowi brytyjskiemu są faktycznie 
użytkowane lub wykorzystywane na Wyspach Kanaryjskich (a nie w Wielkiej Brytanii), 
brytyjski VAT nie jest należny. Jednak ocena oparta na faktach powinna zostać dokonana 
przez organy brytyjskiej administracji VAT. Od 2015 r. kwestia interpretacyjna zostanie 
rozwiązana, ponieważ usługi telekomunikacyjne będą opodatkowane w miejscu zamieszkania 
prywatnego konsumenta”.
Na tym etapie Komisja potwierdza przedstawioną powyżej opinię.

Wniosek
W przedmiotowej petycji nie przedstawiono podstaw, na jakich Komisja mogłaby we 
właściwy sposób podjąć działania prawne przeciwko państwu członkowskiemu UE, ponieważ 
opisany stan rzeczy nie wydaje się naruszać prawa UE.

                                               
1Wyspy Kanaryjskie nie są częścią UE tylko w odniesieniu do podatku VAT.


