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Dotyczy: Petycji 0502/2010, którą złożył Reiner Husemans (Niemcy) w sprawie 
podatku VAT od transakcji między przedsiębiorstwami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję początkowo przedstawił tę sprawę niemieckiemu Bundestagowi; celem 
było uzyskanie zwolnienia z podatku VAT od transakcji zawieranych między 
przedsiębiorstwami oraz, w rezultacie, obciążanie podatkiem tylko użytkowników 
końcowych. Mimo że podatek VAT od transakcji między firmami można odliczyć 
od końcowych składek przedsiębiorstwa, formalności administracyjne są postrzegane jako 
zbyt uciążliwe. Bundestag poinformował składających petycję, że zwolnienie z podatku VAT 
od transakcji między przedsiębiorstwami byłoby nielegalne i niezgodne z dyrektywą 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Na etapie 
poprzedzającym przyjęcie przedmiotowej dyrektywy Niemcy i Austria proponowały 
wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia, ale propozycja ta została odrzucona 
przez kilka państw członkowskich oraz Komisję. Bundestag poinformował także składającego 
petycję, że przedsiębiorstwa ostatecznie nie muszą płacić podatku VAT od transakcji między 
przedsiębiorstwami, o ile towary nie zostały sprzedane użytkownikowi końcowemu. Ponadto 
zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Niemczech przedsiębiorstwa o obrotach 
nieprzekraczających 500 000 euro płacą podatek VAT tylko od transakcji, których stroną byli 
ostatecznie użytkownicy końcowi. Celem tych przepisów, obowiązujących do końca 2011 r., 
jest zwolnienie MŚP i niezależnych jednostek gospodarczych z obowiązku uiszczania 
podatku VAT z góry, a następnie oczekiwania na zwrot podatku od transakcji niezwiązanych 
z użytkownikiem końcowym. Mimo to Bundestag podziela poglądy składającego petycję 
na temat nadmiernego obciążenia administracyjnego i dlatego podjęto decyzję o przekazaniu 
petycji niemieckiemu Ministerstwu Finansów i skierowaniu prośby o wnioskowanie 
w sprawie uproszczenia przepisów UE. Podjęto także decyzję o skierowaniu petycji 
do Parlamentu Europejskiego.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Początkowo składający petycję przedłożył przedmiotową kwestię komisji petycji 
niemieckiego Bundestagu. W swojej ostatecznej decyzji komisja ta sformułowała wnioski 
na temat unijnego systemu VAT i przekazała petycję do Parlamentu Europejskiego w celu 
uzyskania dalszych uwag.

Ogólnie rzecz biorąc, składający petycję krytykuje stosowany obecnie sposób nakładania 
podatku VAT na transakcje zawierane między podatnikami mającymi siedzibę na terytorium 
tego samego państwa członkowskiego. Z jednej strony stwierdza on, że VAT 
ma zastosowanie wobec wszystkich dostaw towarów i usług dokonywanych przez podatnika. 
Z drugiej strony w ramach tych transakcji nabywca będący podatnikiem VAT może odliczyć 
VAT, który zapłacił w związku z zakupami, o ile przedmiotowe dobra i usługi wykorzystuje 
do celów działalności swojego przedsiębiorstwa.

Składający petycję sugeruje, by dla uproszczenia zmienić niemiecki system VAT w zakresie, 
w jakim dotyczy on transakcji między podatnikami. Zgodnie z przedstawionym dalej 
poglądem nie należy wystawiać faktury VAT, jeżeli odbiorca będący stroną transakcji jest 
podatnikiem i jeżeli wykorzystuje się numery identyfikacyjne VAT. Tylko wówczas, gdy 
produkt lub usługę sprzedaje się ostatecznie konsumentowi końcowemu, należy wystawić 
fakturę i nałożyć podatek.

Składający petycję dokonuje przeglądu procesu pobierania podatku VAT, który bazuje 
na ustalanej przez samego podatnika podstawie opodatkowania; podatnik okresowo oblicza 
kwotę VAT, jaka ma zostać zapłacona lub zwrócona przez organ podatkowy. Składający 
petycję przekonuje, że taki system obliguje podatników do wypełniania pewnych 
obowiązków administracyjnych, co obciąża administrację podatkową i sektor przedsiębiorstw 
trudnymi do określenia kosztami. 

I. System nakładania podatku obrotowego

a) Sugestia składającego petycję

W rezultacie składający petycję preferuje model podatku obrotowego jako „podatku 
jednostopniowego” nakładanego na poziomie detalicznym, czyli tak zwany podatek 
od sprzedaży detalicznej. Taki podatek, nakładany tylko w momencie sprzedaży, obejmuje 
wszystkie przedsiębiorstwa mające bezpośredni kontakt z prywatnymi konsumentami. 
Wówczas możliwe jest, by podatek od sprzedaży detalicznej uwzględniał wytwórców oraz 
hurtowników, pod warunkiem, że produkty dostarczane są bezpośrednio do konsumentów 
prywatnych. 

Podstawą tego systemu opodatkowania jest cena detaliczna. Na ogół obciążenie podatkowe 
można dokładnie obliczyć. Poniżej opisano jednak pewne niedogodności.
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W odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej trudno jest dokonać rozróżnienia między 
dostawą podlegającą i niepodlegającą opodatkowaniu. Obowiązek dokonywania płatności 
wiąże się z wymogiem stosowania wysokich standardów księgowych.

System taki wymaga zatem zezwolenia państwom członkowskim na wprowadzenie środków 
krajowych mających na celu ograniczenie straty podatkowej, która wynika z nadużywania 
numeru identyfikacyjnego VAT. Ciężar dowodu spoczywa głównie na dostawcy, który musi 
uzasadnić, dlaczego nie opodatkował danych transakcji. Wymóg ten łączy się z dodatkowymi 
obowiązkami sprawozdawczymi, a tym samym powoduje zwiększenie kosztów operacyjnych.

Pomijając ten aspekt, zarówno organ podatkowy, jak i sektor przedsiębiorstw musiałyby 
zmierzyć się z przewlekłą, kosztowną i skomplikowaną procedurą. Właściwe organy 
podatkowe muszą badać poszczególne przypadki i stwierdzać, czy podatnik jest w stanie 
dowieść, że zakupione towary/usługi wykorzystywane są w ramach działalności gospodarczej 
nabywcy, nie zaś w celach pozabiznesowych (głównie do konsumpcji prywatnej). Podatnicy 
często musieliby czekać, aż sądy krajowe wydadzą wyroki, w których stwierdzano by, czy 
dowód okazał się wystarczający.

b) System VAT ustanowiony w dyrektywie VAT1

W ramach obecnie obowiązującego systemu VAT rozwiązano problem dostawcy, który 
musiał weryfikować status klienta pod kątem konieczności opodatkowania danej usługi, 
ponieważ to odbiorca usług decyduje, czy ma prawo do odliczenia VAT; decyzję tę analizuje 
później organ podatkowy. Innymi słowy, część ciężaru dowodu w zakresie obowiązku 
podatkowego przenoszona jest na nabywcę.

W obecnym systemie VAT unika się efektu kaskady podatku obrotowego i opodatkowuje 
jedynie wartość dodaną na poszczególnych etapach produkcji. Z tego powodu VAT zyskiwał 
przewagę nad tradycyjnymi podatkami od sprzedaży. Z zasady VAT stosuje się wobec 
wszystkich dostaw towarów i usług. VAT należny od jakiejkolwiek sprzedaży to procent ceny 
sprzedaży, jednak od kwoty tej podatnik ma prawo odliczyć wszystkie podatki zapłacone już 
na wcześniejszym etapie. Unika się tym samym podwójnego opodatkowania – płaci się tylko 
podatek od wartości dodanej na każdym etapie produkcji i dystrybucji. 

Podatek nalicza się i pobiera od wartości towarów czy usług dostarczonych każdorazowo 
w związku z zawartą transakcją (sprzedaży/kupna). Sprzedawca obciąża kupującego 
podatkiem VAT i przekazuje ten podatek organowi podatkowemu. Jeżeli chodzi o nabywcę, 
to prawo do odliczenia powstaje wówczas, gdy VAT podlegający odliczeniu staje się 
wymagalny. Z zasady nabywca jest uprawniony do odliczenia VAT natychmiast 
po dokonaniu dostawy. To nabywca towarów i usług decyduje, czy – i w jakim zakresie –
podatek ten podlega odliczeniu. 

Zarejestrowani płatnicy VAT otrzymują numer VAT, jakim obciążają nabywców i muszą 
wykazywać go na fakturach. W ten sposób nabywca (jeżeli jest to zarejestrowane 
przedsiębiorstwo handlowe) dowiaduje się, jaką kwotę może z kolei odliczyć, a konsument 
                                               
1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej, Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1–118.
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wie, jaki podatek zapłacił w cenie produktu końcowego. Dzięki temu właściwy VAT płacony 
jest etapami, a taki system do pewnego stopnia podlega samoregulacji.

W obecnie obowiązującej dyrektywie VAT przewiduje się procedury szczególne dla małych 
przedsiębiorstw. Głównym celem tych procedur szczególnych jest zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego związanego ze stosowaniem ogólnych przepisów w sprawie VAT.

W dyrektywie VAT1określa się ramy systemu, na mocy którego przedsiębiorstwa uzyskujące 
roczny obrót poniżej pewnego progu są uprawnione do zwolnienia z VAT. Ponadto 
w przypadku małych przedsiębiorstw, które nie mogą skorzystać z tego zwolnienia, 
w dyrektywie VAT przyznaje się państwom członkowskim znaczącą swobodę w zakresie 
stosowania uproszczonych procedur naliczania i poboru VAT.

c) Mechanizm „odwrotnego obciążenia”

Niemcy i Austria zwróciły się o umożliwienie im skorzystania z odstępstw na mocy dawnego 
art. 27 szóstej dyrektywy VAT2, a obecnie art. 395 dyrektywy VAT, tak aby uzyskać 
zezwolenie na zastosowanie na swoim terytorium odwrotnego obciążenia. W ich wnioskach 
przewidywano wprowadzenie uogólnionego zastosowania mechanizmu odwrotnego 
obciążenia w odniesieniu do dostaw towarów i usług w relacjach business-to-business (B2B), 
w przypadku których wartość faktury przekracza odpowiednio 5000 euro i 10 000 euro.

Mechanizm odwrotnego obciążenia umożliwia dostawcy towarów lub usług nieobciążanie 
nabywcy podatkiem VAT. Oznacza to, że dostawca nie płaci VAT do Skarbu Państwa, 
a obowiązek ten przechodzi na nabywcę, który będzie w stanie zrekompensować sobie 
tę płatność, odliczając naliczony podatek. Innymi słowy, w ramach tego systemu podmiotem 
odpowiedzialnym za zapłatę podatku VAT jest podatnik, do którego kierowana jest dostawa. 
O ile odbiorca to zwykły podatnik, mający pełne prawo do dokonania odliczenia, VAT jest 
rozliczany i odliczany w tej samej deklaracji VAT, bez dokonywania faktycznej płatności. 

Wprowadzenie tych środków wiązałoby się z zasadniczą zmianą systemu VAT. W ten sposób 
wyeliminowano by jedną z cech charakterystycznych VAT, czyli płatność cząstkową, 
w oparciu o którą całkowita kwota VAT należnego Skarbowi Państwa wypłacana jest 
na poszczególnych etapach stanowiących część łańcucha produkcji/dystrybucji. 

Dlatego Komisja Europejska odrzuciła wnioski o przyznanie odstępstwa złożone przez 
Austrię i Niemcy zgodnie z art. 27 szóstej dyrektywy VAT, dotyczące ogólnego zastosowania 
mechanizmu odwrotnego obciążenia. Tylko art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) stanowi podstawę prawną harmonizacji podatków pośrednich 
w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji. Unijne środku 
wykonawcze dotyczące dyrektywy VAT muszą być jednogłośnie uzgadniane w Radzie. 
Wniosek przyjęty na tej podstawie dawałby możliwość zmiany systemu VAT wszystkim 
                                               
1 Art. 284 i następne.
2 Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Dz.U. L 145 z 13.6.1977, s. 1–40.
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państwom członkowskim. Musiałby jednak zostać jednogłośnie uzgodniony przez państwa 
członkowskie w Radzie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 

II. Zgodność przepisów krajowych dotyczących VAT z dyrektywą VAT

VAT w Unii Europejskiej to system podatku od wartości dodanej obejmujący państwa 
członkowskie należące do unijnego obszaru VAT. Ustawodawstwo krajowe w sprawie VAT 
poszczególnych państw członkowskich musi być zgodne z przepisami dyrektywy VAT. 
W przedmiotowej dyrektywie ustanawia się podstawowe ramy dla unijnego VAT, zezwala się 
jednak państwom członkowskim na pewien stopień elastyczności przy wdrażaniu 
prawodawstwa VAT. Istnienie licznych opcji i odstępstw prowadzi do powstania rozbieżnych 
zasad w zakresie odliczeń, zwolnień, obowiązków i stawek.

Niemieckie przepisy dotyczące VAT, określone głównie w Umsatzsteuergesetz, bazują 
na dyrektywie VAT. Ponieważ dyrektywa ta ustanawia jednolity system VAT w UE, Niemcy 
nie mogą nie stosować VAT wobec towarów i usług sprzedawanych przez jednego podatnika 
innemu podatnikowi. Środek taki (ustawowy, wykonawczy bądź administracyjny) zostałby 
uznany za niezgodny z prawem UE. Komisja może zainicjować postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przewidziane w art. 258 TFUE, którego 
celem jest zapewnienie tego, aby dane państwo członkowskie dostosowało swoje 
ustawodawstwo do odnośnego prawodawstwa UE. Jeżeli państwo członkowskie nie dostosuje 
się do prawa UE, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, którego wyrok jest wiążący. 

Wniosek

Prawo UE ustanowione w dyrektywie VAT nie zezwala państwom członkowskim 
na uchwalanie przepisów krajowych, które przewidują, że VAT nie jest z zasady nakładany 
w przypadku transakcji przeprowadzanych między podatnikami na terytorium danego 
państwa członkowskiego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

W swoich uwagach dodatkowych składający petycję ponownie stwierdza, że transakcje 
między podatnikami nie powinny być przedmiotem VAT, jeżeli zaangażowane strony 
wykorzystały numery identyfikacyjne VAT. Według niego system taki zapewniałby 
wystawienie faktury na kwotę netto bez VAT.

Aby podkreślić swój punkt widzenia, składający petycję odnosi się do mechanizmu handlu 
wewnątrzwspólnotowego. Przekonuje on, że transakcje wewnątrzwspólnotowe nie są 
przedmiotem VAT i dlatego sytuacja jest bardziej przejrzysta. 

Odnosi się on ponadto do trudności związanych z „Soll-Besteuerung”. Według składającego 
petycję metoda opodatkowania, zgodnie z którą VAT staje się wymagalny w momencie 
dokonania transakcji, jest nie do przyjęcia dla przedsiębiorstw. Składający petycję 
przekonuje, że jeżeli odbiorcy towarów lub usług nie zapłacą kwoty widniejącej na fakturze, 
dostawca usług i tak będzie musiał zapłacić VAT władzom. Metoda opodatkowania 
w momencie rzeczywistej zapłaty, tak zwana „Ist-Besteuerung”, byłaby znacznie bardziej 
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korzystna dla sektora przedsiębiorstw oraz dla państwa.

Aspekty dotyczące VAT
W art. 2 dyrektywy VAT1definiuje się transakcje podlegające VAT między innymi jako 
odpłatną dostawę towarów na terytorium państwa członkowskiego wykonaną przez podatnika 
działającego w takim charakterze. 

Jeżeli chodzi o zasady unijnego systemu VAT, jest to podatek od ostatecznej konsumpcji 
towarów i usług, został jednak ukształtowany jako podatek pobierany na wszystkich etapach 
w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, za które dostawca otrzymuje zapłatę, bez 
względu na osobę, która dokonuje zapłaty. System VAT wyraźnie zależy od charakteru 
dostawy.
Zgodnie z art. 9 dyrektywy VAT podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie i 
niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą, bez względu na cele czy też 
rezultaty takiej działalności. 

W odniesieniu do aspektu transakcji wewnątrzwspólnotowych należy zauważyć, że 
działalność taka nie wykracza poza zakres dyrektyw VAT, jak zdaje się zakładać składający 
petycję. 
Pochodzenia obecnego systemu VAT stosowanego wobec transakcji 
wewnątrzwspólnotowych można doszukać się w tak zwanym „systemie przejściowym” 
opodatkowania transgranicznych dostaw towarów, ustanowionym w dyrektywie 91/680/WE, 
który ma na celu zapewnienie opodatkowania towarów dostarczanych podatnikom w innych 
państwach członkowskich w państwie członkowskim przeznaczenia oraz zwolnienie z VAT 
w państwie członkowskim, w którym odbywa się wysyłka towarów. 

Art. 138 dyrektywy VAT technicznie stanowi wyjątek, który ma zastosowanie wobec dostaw 
towarów spełniających warunek określony w tym przepisie. Na mocy art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i) 
dyrektywy VAT skutkiem zwolnienia z podatku dostawy towarów jest opodatkowanie 
nabycia wewnątrzwspólnotowego po stronie nabywcy. 

Opodatkowanie towarów w państwie członkowskim przeznaczenia realizuje się w oparciu o 
zdarzenie podlegające opodatkowaniu – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – natomiast 
zmniejszenie podatku wewnętrznego w przypadku tych towarów w państwie członkowskim 
wysyłki realizowane jest w oparciu o zwolnienie z prawem do odliczenia przewidziane w art. 
169 lit. b) dyrektywy VAT.
W tym kontekście opodatkowanie większości transgranicznych dostaw towarów w bardzo 
dużym stopniu przypomina traktowanie zobowiązań podatkowych w przypadku wywozu i 
przywozu towarów.

W art. 62 i następnych dyrektywy VAT określa się przepisy regulujące kwestie zdarzenia 
powodującego powstanie obowiązku podatkowego i wymagalności VAT. Zgodnie z art. 63 
przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług zasada 
ogólna w tej dziedzinie mówi, że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego 
                                               
1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej, Dz.U. L 347 z 11.12.2006. Dyrektywa ta zastąpiła szóstą dyrektywę VAT od dnia 1 
stycznia 2007 r., stając się głównym aktem prawodawstwa wspólnotowego w sprawie VAT. 
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ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania 
usług. Zgodnie z tą zasadą system odzwierciedla fakt, że VAT jest podatkiem od konsumpcji. 

Kwestia tego, kiedy VAT staje się wymagalny, jest ściśle związana z momentem powstania 
prawa do odliczenia. W ramach reżimu VAT bazującego na systemie faktur odliczeniu 
podlega VAT figurujący na fakturze, zapłacony bądź należny. Prawdą jest, że prawo do 
odliczenia może powstać przed wpłaceniem VAT przez dostawcę, jednak w ramach obecnego 
systemu rozstrzygnięto również taką sytuację, w której nie wystawiono jeszcze lub nawet w 
ogóle nie wystawia się faktur.

Ponadto w art. 66 dyrektywy VAT umożliwia się państwom członkowskim ustanowienie 
wymagalności VAT dla określonych transakcji lub dla określonych kategorii podatników 
między innymi nie później niż w momencie otrzymania zapłaty. Przepis ten obejmuje tak 
zwany „Ist-Besteuerung”, sposób opodatkowania, który w swoich sugestiach preferuje 
składający petycję. W prawie niemieckim przewiduje się wdrożenie tej opcji na mocy art. 13 
ust. 1 pkt 1 lit. b) w połączeniu z art. 20 Umsatzsteuergesetz.
W tytule VII dyrektywy VAT dokonuje się rozróżnienia między podstawą opodatkowania w 
odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, importu towarów i kwestii różnych. W art. 73 podstawę opodatkowania definiuje 
się jako wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma 
w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby 
trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub 
świadczenia. Przepis ten obejmuje jedną z podstawowych zasad dyrektywy VAT, zgodnie z 
którą podstawą wymiaru podatku jest faktycznie otrzymana zapłata1, a w wyniku tego organy 
podatkowe w żadnych okolicznościach nie mogą nałożyć VAT w kwocie większej niż 
podatek zapłacony przez podatnika2.

Na mocy art. 90 w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub 
częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po 
wykonaniu danej czynności, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana, na warunkach 
określonych przez państwa członkowskie. Przepis ten wymaga zatem od państw 
członkowskich zmniejszenia podstawy opodatkowania, a tym samym kwoty VAT do zapłaty 
przez podatnika, zawsze gdy po zakończeniu transakcji podatnik nie otrzymał części bądź 
całości płatności.
Przepis ten transponuje odpowiednio art. 17 niemieckiego Umsatzsteuergesetz. W ust. 2 pkt. 1 
przewiduje się dostosowanie kwoty opodatkowania w przypadku upadłości.
Jak wyjaśniono już w pierwszej odpowiedzi na przedmiotową petycję, należy ponownie 
podkreślić, że w ramach obecnego systemu VAT to odbiorca w przypadku konkretnej 
transakcji decyduje, czy VAT podlega odliczeniu. Dostawca nie ma obowiązku 
weryfikowania statusu nabywców w odniesieniu do opodatkowania usługi. Transakcje zawsze 
są opodatkowane, pod warunkiem że zastosowania nie mają żadne zwolnienia.

Ponadto płatność cząstkowa zmniejsza do pewnego stopnia ryzyko oszustwa/braku zapłaty 
(np. w przypadku upadłości), ponieważ kwotę VAT (a tym samym ryzyko) dzieli się między 
kilku podatników. „Podatek jednostopniowy” oznacza, że całkowitą kwotę VAT musi 

                                               
1Trybunał Sprawiedliwości, wyrok z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie C-230/87 Naturally Yours Cosmetics, 
pkt 16.
2Trybunał Sprawiedliwości, wyrok z dnia 24 października 1996 r. w sprawie C-317/94 Gibbs, pkt 24.
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zapłacić podmiot ostatni w łańcuchu (czasami mniejsi podatnicy na szczeblu detalicznym), co 
powoduję „koncentrację” ryzyka na tym poziomie.

Tym niemniej na pierwszy rzut oka wydaje się, że mogłyby zaistnieć sytuacje, w których 
nałożenie VAT na transakcje między dwoma podatnikami miałoby charakter jedynie 
akademicki. Jednak system VAT jako taki należy postrzegać jako integralną całość. Zmiana 
wybranych aspektów lub wprowadzenie specjalnych uzgodnień powoduje reorganizację, 
która nie jest zgodna z pozostałą częścią bazującą na podstawowych zasadach.

Aspekty ogólne
W dniu 1 grudnia 2010 r. Komisja opublikowała „Zieloną księgę w sprawie przyszłości 
podatku VAT – W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT” 
(COM(2010) 695 wersja ostateczna i SEC(2010) 1455 wersja ostateczna), w której kwestia 
opodatkowania VAT transakcji transgranicznych w ramach jednolitego rynku znalazła 
szerokie odzwierciedlenie, a różne możliwe opcje opodatkowania opisano w charakterze 
przykładów. Komisja zainicjowała otwarte konsultacje społeczne na temat tej zielonej księgi, 
a wspomniany dokument dostępny jest na następującej stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm
W odpowiedzi na poruszone kwestie składającego petycję wzywa się do przekazania opinii i 
przedstawienia dalszych uwag na temat usprawnienia obecnego systemu VAT. Wszelki wkład 
można przedłożyć bezpośrednio, korzystając z dostępnego łącza na wspomnianej stronie 
internetowej.
Na podstawie art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada, stanowiąc 
jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące 
harmonizacji ustawodawstw odnoszących się między innymi do podatków obrotowych w 
zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.
W ramach Traktatów Unii Europejskiej wszystkie decyzje podatkowe podejmowane na 
szczeblu europejskim podlegają zasadzie jednomyślności. Oznacza to, że wszelkie zmiany i 
przyjęcia w obszarze dyrektywy VAT wymagają jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw 
członkowskich w Radzie.

Zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą VAT państwa członkowskie zobowiązane są do 
przyjmowania krajowych przepisów ustawowych w sprawie podatków obrotowych, które 
zapewniają objęcie zakresem VAT transakcji dokonywanych między podatnikami na 
terytorium danego kraju. Opodatkowaniu VAT podlegają krajowe dostawy towarów i 
świadczenie usług, nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz przywóz towarów z państw trzecich z 
wyjątkiem przypadków, w których stosuje się zwolnienie.


