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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1128/2007, którą złożył Rainer Sander (Niemcy) w sprawie opóźnień 
w nadaniu numeru identyfikacji podatkowej jego przedsiębiorstwu 
w Hiszpanii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, dyrektor przedsiębiorstwa Carcentro S.L. założonego w styczniu 2007 r., 
twierdzi, że pod koniec października nadal czekał na nadanie przez hiszpańskie władze 
numeru identyfikacji podatkowej, pomimo że wszystkie potrzebne dokumenty zostały 
złożone w lutym. Taka sytuacja stanowi poważną przeszkodę dla działalności 
przedsiębiorstwa, od którego zażądano w Niemczech zapłacenia podatków za pojazdy 
zakupione w Niemczech, a następnie przewiezione do Hiszpanii i sprzedane. Składający 
petycję uważa, że jest traktowany mniej korzystnie niż przedsiębiorstwa hiszpańskie, które 
mogą otrzymać hiszpański numer identyfikacji podatkowej (NIF) w krótszym czasie 
i twierdzi, że stanowi to dyskryminację.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję jest obywatelem Niemiec prowadzącym przedsiębiorstwo w Almerii
(Hiszpania). Przedsiębiorstwo kupuje samochody w Niemczech i sprzedaje je w Hiszpanii. 
W dniu 7 lutego 2007 r. wystąpiło do hiszpańskich władz podatkowych o nadanie 
wewnątrzwspólnotowego numeru VAT. Kilka miesięcy później władze podatkowe wciąż nie 
nadały tego numeru. Nie posiadając numeru VAT, przedsiębiorstwo musi płacić VAT od 
samochodów kupowanych w Niemczech. 
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Uwagi natury prawnej

Prawodawstwo wspólnotowe 

Najważniejszym wspólnotowym aktem prawnym dotyczącym podatku od wartości dodanej 
jest dyrektywa Rady 2006/112/WE1 („dyrektywa VAT”). 

Dyrektywa ta (art. 213) nakłada na podatników wymóg zgłoszenia [władzom podatkowym] 
rozpoczęcia działalności jako podatnika. Zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia 
niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że pewne kategorie podatników [w tym 
podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów] „zostaną zidentyfikowane za 
pomocą indywidualnego numeru” (art. 214) i zadbania o to, „aby ich systemy identyfikacyjne 
umożliwiały identyfikację podatników, o których mowa w art. 214, oraz zapewnienia 
prawidłowego stosowania przepisów przejściowych w zakresie opodatkowania 
wewnątrzwspólnotowych transakcji” (art. 216). 

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT odgrywa kluczową rolę w tzw. przepisach przejściowych 
w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi. Przepisy 
te mają na calu zagwarantowanie, że towary podlegają podatkowi VAT w państwie
członkowskim przeznaczenia, jeżeli nabywca jest podatnikiem zidentyfikowanym do celów 
VAT2. Dla przykładu, podatnik posiadający siedzibę w Hiszpanii i kupujący towary od 
dostawcy z Niemiec ma obowiązek podać swój wewnątrzwspólnotowy numer VAT wydany 
w Hiszpanii sprzedającemu z Niemiec, aby dostawa była zwolniona z VAT w Niemczech. 
W przypadku braku ważnego hiszpańskiego wewnątrzwspólnotowego numeru VAT 
sprzedający musi obciążyć kupującego niemieckim VAT. 

Ustawodawstwo krajowe

Zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy 37/1992 o podatku od wartości dodanej podatnicy są 
zobowiązani zgłosić władzom podatkowym rozpoczęcie działalności jako podatnika i muszą 
wystąpić do tych władz o numer VAT. 

Zgodnie z art. 25 dekretu królewskiego 1065/20073 z dnia 27 lipca, który wszedł w życie 
w dniu 1 stycznia 2008 r., w przypadku gdy podatnik wystąpi o wewnątrzwspólnotowy numer 
VAT, władze podatkowe są zobowiązane go nadać, chyba że uznają, że podatnik wprowadził 
organy administracyjne w błąd w swoim wniosku lub nie dostarczył wszystkich niezbędnych 
dokumentów poświadczających. Jeżeli władze nie podejmą decyzji w ciągu trzech miesięcy, 

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

dodanej. Dz.U. L347 z 11 grudnia 2006 r.

2 Jeżeli natomiast nabywca jest konsumentem końcowym, zgodnie z ogólną zasadą opodatkowanie ma miejsce 
w państwie członkowskim pochodzenia. 

3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos.
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podatnik może uznać to za odmowę nadania wewnątrzwspólnotowego numeru VAT i może 
odwołać się od tej „dorozumianej” odmowy.

Wniosek

W przepisach krajowych przedstawionych powyżej wyjaśniono wymogi dotyczące nadawania 
wewnątrzwspólnotowego numeru VAT, podano powody odmowy jego nadania i zapewniono 
podatnikowi możliwość odwołania się od każdej decyzji administracyjnej (w tym jej braku). 

Po dokonaniu przeglądu obowiązujących przepisów krajowych Komisja nie widzi podstaw do 
wszczęcia wobec Hiszpanii postępowania zgodnie z art. 226 WE, ponieważ wydaje się, że to 
państwo członkowskie dokonało prawidłowej transpozycji właściwych przepisów 
wspólnotowych, a postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego nie jest właściwym instrumentem do dokonywania przeglądu pojedynczych 
decyzji administracyjnych. 

Z drugiej strony, jeżeli składający petycję uważa, że zwłoka w nadaniu mu 
wewnątrzwspólnotowego numeru VAT stanowi przypadek niewłaściwego administrowania, 
powinien skorzystać z możliwości dochodzenia zadośćuczynienia dostępnych w ramach 
prawa krajowego. Dochodzenie zadośćuczynienia przed sądem krajowym to jedyny sposób 
zagwarantowania, że składający petycję będzie mógł uzyskać odszkodowanie za wszelkie 
poniesione szkody. 
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