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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii 

Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy 

administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie 

podatku od wartości dodanej 

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2017)0621), 

– uwzględniając Umowę pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii 

o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności 

w dziedzinie podatku od wartości dodanej (14390/2017), 

– uwzględniając art. 113 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) oraz art. 218 ust. 8 akapit 

drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada 

skonsultowała się z Parlamentem (C8-0407/2017), 

– uwzględniając art. 78c i art. 108 ust. 8 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0147/2018), 

1. zatwierdza zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa 

Norwegii. 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 i dyrektywa Rady 2010/24/UE stanowią ramy 

prawne, na podstawie których państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu 

zapobiegania oszustwom i ich zwalczania, a także odzyskiwania wierzytelności w dziedzinie 

VAT. 

Doświadczenia państw członkowskich wskazują jednak, że oszuści często wykorzystują luki 

w systemach kontroli transakcji z pomocą przedsiębiorców mających siedzibę w państwach 

trzecich. Oszustwa związane z VAT z udziałem podmiotów z państw trzecich stanowią 

szczególne zagrożenie w sektorze telekomunikacyjnym i sektorze e-usług. Biorąc pod uwagę 

rozwój tych sektorów, w walce z takimi nadużyciami potrzebne są skuteczniejsze narzędzia, 

aby chronić budżety publiczne. Ogólnym celem umów jest ustanowienie ram wzajemnej 

pomocy służących przeciwdziałaniu transgranicznym oszustwom związanym z VAT oraz 

wspieraniu poszczególnych państw w odzyskiwaniu należnego podatku VAT. Umowy 

o współpracy z państwami sąsiadującymi z Unią i z jej partnerami handlowymi zwiększają 

możliwości państw członkowskich w zakresie ujawniania i zwalczania oszustw związanych 

z VAT, a ponadto ograniczają powodowane przez nie straty finansowe.  

W związku z tym do zwalczania oszustw związanych z VAT konieczna jest współpraca 

z państwami trzecimi. Na przykład Norwegia jako państwo będące członkiem Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego posiada system VAT zbliżony do systemu stosowanego w UE 

i wypracowała dobre wzorce współpracy w dziedzinie VAT z państwami członkowskimi UE.  

W 2009 r. Norwegia odegrała ważną rolę, przekazując państwom członkowskim informacje 

dotyczące oszustw typu „znikający podmiot gospodarczy” w zakresie jednostek emisji 

dwutlenku węgla. Między 2009 a 2012 r. norweskie organy podatkowe przekazały organom 

państw członkowskich informacje na temat nieuczciwych transakcji na łączną kwotę 

2,703 mln EUR. Norwescy urzędnicy uczestniczyli także w kontrolach wielostronnych, które 

były przeprowadzane z udziałem urzędników z niektórych państw członkowskich w sektorze 

energii, oraz byli zapraszani w charakterze obserwatorów na posiedzenia obserwatorium 

VAT. Norwegia przekazała także kilku państwom członkowskim informacje o transakcjach 

„znikających podmiotów gospodarczych”, które wykorzystywały norweskie alternatywne 

platformy płatnicze. 

Powyższe świadczy o korzyściach, jakie wynikają dla państw członkowskich ze współpracy 

z Norwegią. Przy obecnych ramach prawnych współpraca administracyjna z Norwegią ma 

jednak charakter okazjonalny i jest możliwa jedynie na podstawie umów dwustronnych 

między Norwegią a poszczególnymi państwami członkowskimi, konwencji nordyckiej lub 

rzadko wystosowywanych do Norwegii zaproszeń do udziału w charakterze obserwatora 

w posiedzeniach w ramach obserwatorium VAT.  

Sprawozdawca podziela stanowisko Komisji, że umowa dwustronna między UE a Norwegią 

zapewni solidne ramy prawne dobrej współpracy między Norwegią a państwami 

członkowskimi. Podstawą tej współpracy będzie taka sama struktura, jaką państwa 

członkowskie UE wykorzystują obecnie we współpracy między sobą, oraz narzędzia, 

np. platformy elektroniczne i e-formularze.  
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Sprawozdawca przyjmuje tę umowę z aprobatą i zachęca państwa członkowskie do 

upoważnienia Komisji do negocjowania podobnych umów w sprawie współpracy 

w dziedzinie podatku VAT również z innymi krajami EOG/EFTA. 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 
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