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Dotyczy: Petycji 1530/2010, którą złożył Kuisma Lappalainen (Finlandia), w sprawie 
podatku VAT od towarów importowanych do Finlandii ze Stanów 
Zjednoczonych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się stosowaniu przepisów dotyczących podatku VAT 
stosowanego wobec towarów importowanych do Finlandii ze Stanów Zjednoczonych. Wzywa 
do uproszczenia przepisów i przedstawia pięć sugestii usprawnienia obecnego prawodawstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

O sugestii dotyczącej umowy w sprawie zniesienia stawek celnych wspominali 
przedstawiciele przedsiębiorstw, a Komisja zapoznała się z nią w odpowiedni sposób.
Takiego działania nie uznaje się jednak obecnie za właściwy krok naprzód. W najsilniej 
zintegrowanym organizmie gospodarczym na świecie stawki celne są na ogół niskie. Za 
główne przeszkody uznaje się tak zwane środki wewnątrzkrajowe czy pozataryfowe, które 
przyjmuje się w Transatlantyckiej Radzie Gospodarczej. Obecnie uważane są one za 
najbardziej obiecujący i skuteczny sposób rozwiązywania trudności.

W odniesieniu do sugestii składającego petycję dotyczącej harmonizacji stawek VAT 
w państwach członkowskich należy zauważyć, że w przeszłości Komisja już dwukrotnie 
(w 1995 r. i w 1998 r.) przedstawiała propozycje dotyczące zestawu stawek standardowych, 
przy stawce minimalnej na poziomie 15% i stawce maksymalnej w wysokości 25%. W obu 
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przypadkach propozycje w sprawie zbliżenia stawek zostały zmienione przez Radę, która 
utrzymała jedynie zasadę stawki minimalnej wynoszącej 15%.

Jeżeli chodzi o rozwiązanie alternatywne, zgodnie z którym kraje o niskich stawkach VAT 
powinny płacić mniej na UE niż kraje o wyższych stawkach VAT, należy podkreślić, że 
wpływy z VAT stanowią korzyść głównie dla budżetów krajowych państw członkowskich; 
tylko niewielka część jest wykorzystywana do finansowania budżetu UE. Poziom stawek 
VAT w państwach członkowskich nie ma jednak znaczenia przy obliczaniu składki do 
budżetu UE.

W odniesieniu do trzeciej sugestii, zgodnie z którą handel transgraniczny między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej powinien być zwolniony z podatków, należy zauważyć, że 
na szczeblu Unii Europejskiej nie doszło do pełnej harmonizacji w dziedzinie podatków 
pośrednich. Oznacza to, że przy braku prawodawstwa UE państwa członkowskie mogą 
nakładać podatki i jednostronnie decydować o ich wysokości i metodach obliczania, o ile 
przestrzegają podstawowych zasad Traktatu i innych aktów prawnych dostępnego 
prawodawstwa wtórnego. Jednak stopień, w jakim prawodawstwo to zostało przyjęte, 
oznacza, że wszystkie państwa członkowskie uznały w zasadzie rzeczone reguły. 

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. 
Na mocy obecnie obowiązujących przepisów zasadą ogólną jest, że w przypadku dostawy 
towarów wysyłanych lub transportowanych za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym 
znajdują się towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy 
(art. 32 dyrektywy VAT1).
Pod pewnymi warunkami dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego podlega zwolnieniu z VAT w państwie członkowskim 
rozpoczęcia wysyłki lub transportu z prawem do odliczenia VAT zapłaconego w związku 
z rzeczoną dostawą wewnątrzwspólnotową (art. 138–139, 169 dyrektywy VAT). W takim 
przypadku nabywca dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego w państwie członkowskim, 
w którym finalizowana jest wysyłka lub transport towarów.
Czwarta sugestia poczyniona przez składającego petycję dotyczy obniżenia stawek VAT i ceł 
na odzież. Obniżka stawek celnych jest obecnie negocjowana w ramach wielostronnej 
dauhańskiej agendy rozwoju (DDA). W trakcie tych negocjacji celem UE jest obniżenie 
wysokich stawek celnych, szczytów taryfowych i taryf rosnących, tak aby znacząco 
zwiększyć możliwości handlowe. 

Tekst opracowany przez przewodniczących, który był wynikiem posiedzenia ministerialnego 
w lipcu 2008 r., obejmuje projekt rozwiązań w zakresie obniżenia stawek celnych. Składa się 
na nie wzór, który kraje rozwinięte (w tym UE i USA) miałyby stosować ze współczynnikiem 
8, a kraje rozwijające się z wyższym współczynnikiem i elastycznością (tak zwany wzór 
szwajcarski, formuła matematyczna stosowana w odniesieniu do wszystkich pozycji 
i zapewniająca podobny poziom transgranicznych obniżek stawek celnych). 

                                               
1Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej, po zmianach
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Zakończenie DDA wyeliminowałoby szczyty taryfowe w sektorze tekstyliów i odzieży. 
Zgodnie z omawianymi obecnie rozwiązaniami obejmowałaby ona obniżenie o około 50% 
stawek celnych na wyroby tekstylne w odniesieniu do krajów rozwiniętych, w tym unijnych 
stawek celnych, i wyeliminowałaby na przykład wszystkie szczyty taryfowe w Stanach 
Zjednoczonych. 
Niedawne dyskusje, w tym w gronie ministrów zgromadzonych w Davos, pomogły 
potwierdzić cel, zgodnie z którym członkowie WTO pracują obecnie nad pakietem 
politycznym. Powinien on zostać ukończony przed przerwą letnią. 

W odniesieniu do piątej sugestii, mającej na celu zwiększenie limitu, który musi przekroczyć 
wartość jednorazowo przywożonych towarów, aby można było nałożyć VAT, należy 
zauważyć, że w dyrektywie VAT ustanawia się wspólny system VAT jednakowo stosowany 
we wszystkich państwach członkowskich. Jednym z głównych celów tego wspólnego systemu 
VAT jest unikanie zakłóceń konkurencji. Z tego powodu przywóz towarów podlega VAT 
według tej samej stawki jak ta mająca zastosowanie wobec dostaw krajów w importującym 
państwie członkowskim. Jednak w dyrektywie VAT, głównie z praktycznych względów 
kontrolnych, przewiduje się zwolnienia z VAT w przypadku przywozu małych partii 
towarów. Te szczegółowe przepisy w sprawie VAT dotyczące przywozu towarów są w opinii 
Komisji niezbędne, aby unikać zakłóceń konkurencji, na przykład uniemożliwiając 
obywatelom UE kupowanie towarów spoza UE, od których nie odprowadzono żadnego 
unijnego VAT.

Na koniec należy zauważyć, że 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 szerokie odzwierciedlenie znalazła między innymi kwestia 
opodatkowania VAT transakcji transgranicznych w ramach jednolitego rynku, a różne 
możliwe opcje opodatkowania opisano w charakterze przykładów. Przeanalizowano też inne 
tematy, przede wszystkim takie jak stawki VAT, zwolnienia i małe przedsiębiorstwa. 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_en.htm

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.


