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DYREKTYWA RADY 2005/92/WE
z dnia 12 grudnia 2005 r.
zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki
standardowej VAT
W związku z tym dyrektywa 77/388/EWG powinna
zostać odpowiednio zmieniona,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 93,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Artykuł 12 ust. 3 lit. a) akapit drugi szóstej dyrektywy
Rady nr 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich
w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku (2) przewiduje, że Rada decyduje o poziomie stawki standardowej mającej zastosowanie po dniu 31 grudnia 2005 r.

Obecnie obowiązująca w Państwach Członkowskich standardowa stawka podatku od wartości dodanej,
w powiązaniu z mechanizmami systemu przejściowego,
zapewnia dopuszczalne funkcjonowanie tego systemu.
Należy jednak unikać sytuacji, w której rosnące różnice
w stawkach standardowych podatku VAT stosowanych
w Państwach Członkowskich prowadziłyby do braku
równowagi strukturalnej w ramach Wspólnoty oraz do
zakłócenia konkurencji w niektórych obszarach działalności.

Właściwym wydaje się zatem utrzymanie minimalnej
stawki standardowej 15 % przez kolejny, wystarczająco
długi okres w celu umożliwienia dalszego wdrażania strategii upraszczania i unowocześniania obecnie obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie VAT.

Artykuł 1
W art. 12 ust. 3 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG, akapity
pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Stawka standardowa podatku od wartości dodanej ustalana
jest przez każde Państwo Członkowskie jako procent
podstawy opodatkowania i jest jednakowa dla dostaw
towarów oraz świadczenia usług. Począwszy od dnia
1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. stawka standardowa nie może być niższa niż 15 %.

Zgodnie z art. 93 Traktatu, Rada określa poziom stawki
standardowej, mający zastosowanie po dniu 31 grudnia
2010 r.”.

Artykuł 2
1.
Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 1 stycznia
2006 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają
o tym Komisję.

2.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Zasady dokonywania takiego
odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

3.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej
niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3
(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 345/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r.
W imieniu Rady
J. STRAW

Przewodniczący
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