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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0348/2011, którą złożył Stephan Hauk (Niemcy) w sprawie definicji
określonych elementów sprzętu dentystycznego w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 111/2011 dotyczącym klasyfikacji towarów według Nomenklatury 
scalonej

1. Streszczenie petycji

Istniejąca definicja jest niezgodna z definicją określonych elementów sprzętu dentystycznego 
we wspomnianym rozporządzeniu Komisji. Składający petycję utrzymuje, że elementy te 
stanowią nieodłączną część protez, w związku z czym powinny podlegać niższej stawce VAT 
wynoszącej 7%, a nie 19%, jak wynika to ze wspomnianego rozporządzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję nie zgadza się z definicją określonego rodzaju sprzętu dentystycznego 
zawartego w rozporządzeniu Komisji. Twierdzi on, że chodzi o nieodłączny element protezy. 
Dlatego też powinny one podlegać niższej stawce VAT wynoszącej 7%, a nie 19%.

Gdy towary docierają do granicy UE, to organy celne odpowiedzialne są za ich klasyfikację 
według Nomenklatury scalonej, aby na tej podstawie obliczyć cło i inne opłaty. Nomenklatura 
scalona oparta jest na międzynarodowym porozumieniu (którego stroną jest również UE), 
w którym określone zostały zasady klasyfikacji towarów. O ile nie przewidziano inaczej, 
klasyfikacja taryfowa nie zależy od opłat celnych (bądź związanych z nimi stawek 
podatkowych).
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W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 111/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczącym klasyfikacji 
niektórych towarów według Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/871 zaklasyfikowano według kodu CN tzw. sztuczny kikut zęba, który 
wkręca się w sztuczny korzeń zęba wstawionego w szczękę i który łączy korzeń ze sztuczną 
koroną. Według zasad klasyfikacji CN towar zaklasyfikowano jako część protezy zębowej 
pod numerem kodu CN 9021 29 00.

Wniosek

Jako że praktyczne zastosowanie podatku VAT wchodzi w zakres kompetencji państw 
członkowskich, Komisja radzi składającemu petycję zwrócić się do niemieckich organów 
podatkowych w kwestii stosowania odpowiednich stawek podatkowych.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 

i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987).


