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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

może zawierać uzasadniony wniosek 

o przeprowadzenie konkretnego 

postępowania administracyjnego. Organ 

wezwany wszczyna postępowanie 

administracyjne w koordynacji z organem 

występującym z wnioskiem. Można 

stosować narzędzia i procedury, o których 

mowa w art. od 28 do 30 niniejszego 

rozporządzenia. Jeżeli organ wezwany 

uważa, że postępowanie administracyjne 

nie jest konieczne, niezwłocznie informuje 

organ występujący z wnioskiem 

o przyczynach swojej decyzji. 

4. Jeżeli właściwy organ państwa 

członkowskiego uważa, że postępowanie 

administracyjne jest konieczne, 

przedkłada należycie uzasadniony 

wniosek. Organ wezwany nie może 

odmówić przeprowadzenia takiego 
postępowania oraz, jeżeli informacje te są 

już dostępne, dostarcza je organowi 

występującemu z wnioskiem przed 

wpłynięciem wniosku. Państwa 

członkowskie dopilnowują, by zostały 

wdrożone ustalenia między tym organem 

występującym z wnioskiem a organem 

wezwanym, w ramach których urzędnicy 

upoważnieni przez organ występujący 
z wnioskiem uczestniczą w postępowaniu 

administracyjnym prowadzonym na 

terytorium państwa organu wezwanego 

w celu gromadzenia informacji, o których 

mowa w akapicie drugim. Takie 

postępowanie administracyjne 

prowadzone jest wspólnie przez 

urzędników organu wezwanego i 

urzędników organów występujących z 

wnioskiem w duchu produktywnej 

współpracy. Urzędnicy organu 

występującego z wnioskiem mają dostęp 

do tych samych informacji, pomieszczeń 

i dokumentów, co urzędnicy organu 

wezwanego i, o ile pozwala na to prawo 



 

AM\1157495PL.docx  PE621.717v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

wezwanego państwa członkowskiego, 

mogą bezpośrednio przesłuchiwać dane 

osoby, aby wykrywać i zwalczać 

transgraniczne oszustwa związane z VAT, 

które powodują obecnie erozję bazy 

podatkowej państw członkowskich. 

Niezależnie od akapitu pierwszego 

przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego kwot zadeklarowanych przez 

podatnika mającego siedzibę w państwie 

członkowskim organu wezwanego oraz 

podlegających opodatkowaniu w państwie 

członkowskim organu występującego 

z wnioskiem, można odmówić jedynie: 

 

a) z przyczyn przewidzianych 

w art. 54 ust. 1, poddanych ocenie przez 

organ wezwany zgodnie z oświadczeniem 

na temat najlepszych praktyk, dotyczącym 

związku między niniejszym ustępem 

a art. 54 ust. 1, które ma zostać przyjęte 

zgodnie z procedurą przewidzianą 

w art. 58 ust. 2;  

 

b) z przyczyn przewidzianych 

w art. 54 ust. 2, 3 i 4; 

 

c) w związku z tym, że organ 

wezwany dostarczył już organowi 

występującemu z wnioskiem informacje 

na temat tego samego podatnika 

w następstwie postępowania 

administracyjnego przeprowadzonego nie 

dawniej niż dwa lata wcześniej. 

 

W przypadku gdy organ wezwany 

odmawia przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego, o którym mowa 

w akapicie drugim, z przyczyn 

określonych w lit. a) lub b), organ 

wezwany przekazuje jednak organowi 

występującemu z wnioskiem daty 

i wartości wszelkich stosownych dostaw 

towarów lub świadczenia usług 

zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch 

lat przez podatnika w państwie 

członkowskim organu występującego 

z wnioskiem. 

 

Jeżeli właściwe organy co najmniej dwóch  
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państw członkowskich uważają, że 

postępowanie administracyjne jest 

konieczne, organ wezwany nie może 

odmówić przeprowadzenia takiego 

postępowania. Państwa członkowskie 

dopilnowują, by zostały wdrożone 

ustalenia między tymi organami 

występującymi z wnioskiem a organem 

wezwanym, w ramach których urzędnicy 

upoważnieni przez organy występujące 

z wnioskiem uczestniczą w postępowaniu 

administracyjnym prowadzonym na 

terytorium państwa organu wezwanego 

w celu gromadzenia informacji, o których 

mowa w akapicie drugim. Takie 

postępowanie administracyjne 

prowadzone jest wspólnie przez 

urzędników organu wezwanego 

i urzędników organów występujących 

z wnioskiem. Urzędnicy organów 

występujących z wnioskiem wykonują te 

same uprawnienia dochodzeniowe, które 

przysługują urzędnikom organu 

wezwanego. Urzędnicy organów 

występujących z wnioskiem mają dostęp 

do tych samych pomieszczeń 

i dokumentów, co urzędnicy organu 

wezwanego, jedynie do celów 

prowadzonego postępowania 

administracyjnego. 

Or. en 

 

 


