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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2007
z dnia 16 listopada 2021 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010
w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyj
nej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 17 ust. 2, art. 32
ust. 2, art. 37a ust. 2 i art. 37b ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Tytuł XII rozdział 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE (2), który przewiduje procedurę szczególną dla małych przedsię
biorstw, został zmieniony dyrektywą Rady (UE) 2020/285 (3).

(2)

Dyrektywą (UE) 2020/285 zmieniono również rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy admini
stracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (VAT). Art. 17 ust. 1 lit. g), art. 21
ust. 2b, art. 32 ust. 1 oraz art. 37a i 37b tego rozporządzenia dotyczą w szczególności przechowywania informacji
dotyczących tej procedury szczególnej, zautomatyzowanego wniosku o informacje oraz przekazywania tych infor
macji. Środki niezbędne w celu zastosowania się do tych zmian mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2025 r.

(3)

W celu ułatwienia korzystania ze zautomatyzowanego wniosku o informacje konieczne jest określenie praktycznych
szczegółów i specyfikacji dotyczących dostępu, jaki państwo członkowskie ma przyznać właściwemu organowi każ
dego innego państwa członkowskiego do informacji, takich jak dane identyfikacyjne i wartość dostaw towarów lub
świadczenia usług dokonanych przez podatnika korzystającego z procedury szczególnej stosowanej przez państwo
członkowskie, w którym ma miejsce dostawa towarów lub świadczenie usług.

(4)

Aby zapewnić jednolitą wymianę informacji, o których mowa w art. 37a ust. 1 i art. 37b ust. 2 i 3 rozporządzenia
(UE) nr 904/2010, Komisja ma za zadanie przyjąć praktyczne ustalenia dotyczące takiej wymiany, w tym wspólnej
wiadomości elektronicznej. Pozwoliłoby to na opracowanie jednolitych specyfikacji technicznych i funkcjonalnych,
jako że ich podstawę stanowiłyby ramy regulacyjne.

(5)

W szczególności te praktyczne ustalenia powinny zapewniać skuteczne przekazywanie i przetwarzanie informacji,
które dotyczą rejestracji małych przedsiębiorstw i są niezbędne do tego, by mogły one korzystać z procedury szcze
gólnej poza państwem członkowskim siedziby, ponieważ państwa członkowskie musiałyby zmodyfikować swoje
interfejsy elektroniczne, które obecnie są zaprojektowane pod kątem procedury umożliwiającej przyznanie zwolnie
nia wyłącznie przedsiębiorstwom mającym siedzibę w państwie członkowskim, w którym VAT jest należny, tak aby
informacje można było wymieniać w jednolity sposób.

(6)

Informacje dotyczące zmian danych identyfikacyjnych, takich jak wykluczenie ze stosowania procedury szczególnej,
powinny być również wymieniane w jednolity sposób, aby umożliwić państwom członkowskim monitorowanie
prawidłowego stosowania procedury szczególnej na ich terytorium oraz zwalczanie oszustw. W tym celu należy
dokonać wspólnych ustaleń dotyczących elektronicznej wymiany wspomnianych wyżej informacji.

(7)

W celu ograniczenia do minimum obciążenia administracyjnego spoczywającego na podatnikach, przy jednoczes
nym zapewnieniu monitorowania prawidłowego stosowania procedury szczególnej, konieczne jest ustanowienie
pewnych minimalnych wymogów dotyczących interfejsu elektronicznego w przypadku składania powiadomień
przez podatników. Nie powinno się jednak uniemożliwiać państwom członkowskim wprowadzania dodatkowych
funkcji w celu dalszego zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

(1) Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1.
(2) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347
z 11.12.2006, s. 1).
(3) Dyrektywa Rady (UE) 2020/285 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu pod
atku od wartości dodanej w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010
w odniesieniu do współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury
szczególnej dla małych przedsiębiorstw (Dz.U. L 62 z 2.3.2020, s. 13).
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(8)

Praktyczne ustalenia należy przyjąć także po to, aby ułatwić przekazywanie szczegółowych informacji na temat
środków zatwierdzonych przez każde państwo członkowskie w ramach transpozycji art. 167a, tytułu XI rozdział 3
i tytułu XII rozdział 1 dyrektywy 2006/112/WE.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia, od którego stosuje się art. 17 ust. 1 lit. g), art. 21
ust. 2b, art. 32 ust. 1 oraz art. 37a i 37b rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu Współpracy Administracyj
nej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1) „procedura szczególna” oznacza szczególną procedurę zwolnień dla małych przedsiębiorstw przewidzianą w tytule XII
rozdział 1 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE;
2) „państwo członkowskie zwolnienia” oznacza państwo członkowskie przyznające zwolnienie z VAT dostaw towarów
i świadczenia usług dokonanych na jego terytorium przez podatników kwalifikujących się do zwolnienia na podstawie
procedury szczególnej;
3) „państwo członkowskie siedziby” oznacza państwo członkowskie, w którym podatnik korzystający z procedury szcze
gólnej ma siedzibę.

Artykuł 2
Funkcje interfejsów elektronicznych
Interfejs elektroniczny w państwie członkowskim siedziby, za pomocą którego podatnik może być zobowiązany, na pod
stawie art. 284c ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, do dokonania uprzedniego powiadomienia, wszelkich aktualizacji tego
powiadomienia oraz do przedstawienia wartości dostaw towarów i świadczenia usług do celów korzystania z procedury
szczególnej w innym państwie członkowskim, zapewnia możliwość zapisywania informacji i wszelkich zmian tych infor
macji, które należy przekazać na podstawie art. 284 ust. 3 i 4 oraz art. 284a i 284b dyrektywy 2006/112/WE.

Artykuł 3
Automatyczna wymiana informacji
Na podstawie art. 21 ust. 2b rozporządzenia (UE) nr 904/2010 państwo członkowskie siedziby udziela właściwym orga
nom innych państw członkowskich automatycznego dostępu do następujących informacji gromadzonych i przechowywa
nych zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. g) tego rozporządzenia, za pośrednictwem wspólnej sieci łączności / wspólnego systemu
połączeń (CCN/CSI) lub za pośrednictwem równoważnej bezpiecznej sieci lub równoważnego bezpiecznego systemu:
a) indywidualny numer, za pomocą którego zgodnie z art. 284 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE identyfikuje się podatnika
korzystającego ze zwolnienia w którymkolwiek z tych innych państw członkowskich;
b) nazwa (imię i nazwisko), działalność i, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 284 ust. 1 akapit drugi dyrektywy
2006/112/WE, sektor działalności gospodarczej, forma prawna oraz adres podatnika;
c) w przypadku zmiany miejsca siedziby – data, od której taka zmiana staje się skuteczna, oraz państwo członkowskie,
w którym podatnik postanowił założyć siedzibę, o ile taka informacja jest dostępna;
d) państwa członkowskie, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia według uprzedniego powiadomienia lub
aktualizacji uprzedniego powiadomienia, jak określono w art. 284 ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE;
e) państwa członkowskie, w których podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 284 ust. 2 dyrektywy
2006/112/WE;
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f) data rozpoczęcia stosowania zwolnienia w każdym państwie członkowskim, w którym podatnik korzysta ze zwolnie
nia;
g) całkowita wartość dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych w państwie członkowskim, w którym podatnik
ma siedzibę, oraz w każdym z pozostałych państw członkowskich, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 284c
ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE w podziale na sektory działalności gospodarczej, w roku kalendarzowym powia
domienia oraz w latach kalendarzowych poprzedzających powiadomienie, zgodnie z art. 288a ust. 1 dyrektywy
2006/112/WE;
h) całkowita wartość (wraz ze wszelkimi jej zmianami) dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych w podziale na
kwartały kalendarzowe w państwie członkowskim, w którym podatnik ma siedzibę, oraz w każdym z pozostałych pań
stw członkowskich, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 284c ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE w podziale
na sektory działalności gospodarczej, lub „0”, jeżeli nie dokonano żadnych dostaw towarów lub świadczenia usług;
i) data, w której roczny obrót w Unii przekroczył kwotę, o której mowa w art. 284 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE,
oraz całkowita wartość dostaw towarów i świadczenia usług dokonanych w państwie członkowskim, w którym podat
nik ma siedzibę, oraz w każdym z pozostałych państw członkowskich, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 284c
ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE w podziale na sektory działalności gospodarczej, lub „0”, jeżeli nie dokonano żad
nych dostaw towarów lub świadczenia usług, od początku kwartału kalendarzowego do daty, w której przekroczono
próg rocznego obrotu w Unii;
j) data, od której podatnik przestaje kwalifikować się do stosowania zwolnienia, oraz państwo członkowskie lub państwa
członkowskie, w których zaprzestanie staje się skuteczne, po powiadomieniu przez państwa członkowskie o zwolnieniu,
jak określono w art. 284e lit. b) dyrektywy 2006/112/WE;
k) data, od której decyzja podatnika o dobrowolnym zaprzestaniu stosowania procedury dotyczącej zwolnienia staje się
skuteczna, oraz państwo członkowskie lub państwa członkowskie, w których takie zaprzestanie staje się skuteczne;
l) data zaprzestania działalności przez podatnika oraz państwa członkowskie, których to dotyczy.

Artykuł 4
Przekazywanie informacji
1.
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują szczegółowe informacje wymienione w załączniku I do niniejszego
rozporządzenia oraz ich aktualizacje w odniesieniu do przepisów, które transponują art. 167a, tytuł XI rozdział 3 i tytuł
XII rozdział 1 dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010. Informacje te przeka
zuje się za pośrednictwem portalu internetowego utworzonego przez Komisję.
2.
Na podstawie art. 37a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 państwo członkowskie siedziby przekazuje właści
wym organom państwa członkowskiego zwolnienia, za pośrednictwem CCN/CSI lub równoważnej bezpiecznej sieci lub
równoważnego bezpiecznego systemu, następujące informacje w formie wspólnej wiadomości elektronicznej określonej
w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym informacje stały się
dostępne:
a) w odniesieniu do uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji uprzedniego powiadomienia, o których mowa w art. 284
ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE, w celu poinformowania zainteresowanego państwa członkowskiego o podatniku
ubiegającym się o zwolnienie:
(i) indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o któ
rym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, lub, jeżeli jeszcze nie jest dostępny;
(ii) inny dowolny numer do celów identyfikacji podatnika;
b) w odniesieniu do uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji uprzedniego powiadomienia, o których mowa w art. 284
ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE, po poinformowaniu podatnika o jego indywidualnym numerze identyfikacyj
nym lub po potwierdzeniu numeru podatnikowi, jak określono w art. 284 ust. 5 dyrektywy 2006/112/WE:
(i) indywidualny numer identyfikacyjny, który został nadany temu podatnikowi i o którym mowa w art. 21 ust. 2b
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010; oraz
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(ii) data rozpoczęcia stosowania zwolnienia, o której mowa w art. 21 ust. 2b lit. d) rozporządzenia (UE) nr 904/2010,
w odniesieniu do podatnika w danym państwie członkowskim;
c) w odniesieniu do każdego podatnika, którego roczny obrót w Unii przekroczył kwotę, o której mowa w art. 284 ust. 2
lit. a) dyrektywy 2006/112/WE:
(i) indywidualny numer identyfikacyjny tego podatnika, o którym to numerze mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporzą
dzenia (UE) nr 904/2010; oraz
(ii) data, w której roczny obrót w Unii tego podatnika przekroczył kwotę, o której mowa w art. 284 ust. 2 lit. a) dyrek
tywy 2006/112/WE;
d) w odniesieniu do każdego podatnika, który nie wypełnił obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 284b
dyrektywy 2006/112/WE:
(i) indywidualny numer identyfikacyjny tego podatnika, o którym to numerze mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporzą
dzenia (UE) nr 904/2010; oraz
(ii) informacja o niewypełnieniu tych obowiązków.

3.
Na podstawie art. 37b ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 państwo członkowskie zwolnienia, za pośrednic
twem CCN/CSI lub równoważnej bezpiecznej sieci lub równoważnego bezpiecznego systemu, przekazuje właściwym orga
nom państwa członkowskiego siedziby następujące informacje w formie wspólnej wiadomości elektronicznej określonej
w załączniku III do niniejszego rozporządzenia:
a) w terminie 15 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 2 lit. a):
(i)

indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o któ
rym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, lub, jeżeli jeszcze nie jest dostępny, inny
dowolny numer otrzymany od państwa członkowskiego siedziby służący do identyfikacji podatnika;

(ii) informację o tym, czy próg rocznego obrotu, który ma zastosowanie w tym państwie członkowskim do zwolnienia
i o którym mowa w art. 284 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE, został przekroczony w bieżącym roku;
(iii) informację o tym, czy spełnione są warunki, o których mowa w art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE;
(iv) wszelkie wnioski o dodatkowe wyjaśnienia niezbędne w związku z informacjami, które należy przekazać na pod
stawie pkt (ii) i (iii);
b) niezwłocznie indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, o którym to numerze mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) roz
porządzenia (UE) nr 904/2010, oraz datę, w której na podstawie art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE podatnik
przestał kwalifikować się do zwolnienia;
c) niezwłocznie datę, w której procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw przestała być stosowana w tym państwie
członkowskim.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK I

Informacje przekazywane przez państwa członkowskie na podstawie art. 32 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 904/2010
1. Procedura szczególna dotycząca metody kasowej
Art. 167a dyrektywy 2006/112/WE – system fakultatywny dotyczący metody kasowej
Pyt. 1. Czy istnieje w Polsce możliwość wyboru procedury szczególnej dotyczącej metody kasowej?
Pyt. 2. Jeżeli tak, jaki jest obowiązujący próg? Proszę podać go w euro i w walucie krajowej.
2. Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw
Tytuł XII rozdział 1 sekcja 1 dyrektywy 2006/112/WE
Art. 281 – Uproszczone procedury naliczania i poboru podatku
Pyt. 3. Czy stosują Państwo uproszczone procedury naliczania i poboru podatku VAT od małych przedsiębiorstw, takie jak
systemy ryczałtowe?
Pyt. 4a. Jeżeli tak, jakie uproszczone procedury stosują Państwo do małych przedsiębiorstw?
Pyt. 4b. Na jakich warunkach lub w jakich granicach stosują Państwo takie uproszczone procedury?
Tytuł XII rozdział 1 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE
Art. 282–290 dyrektywy 2006/112/WE – Zwolnienia
Pyt. 5. Czy stosują Państwo procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw przewidzianą w tytule XII rozdział 1 sekcja 2
dyrektywy 2006/112/WE?
Pyt. 6a. Jeżeli tak, to od jakiej daty?
Pyt. 6b. Jeżeli nie, ale stosowali ją Państwo w przeszłości, to do jakiej daty?
Art. 283 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE – Wyłączenia
Pyt. 7. Jakie transakcje są wyłączone ze zwolnienia na podstawie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw stoso
wanej przez Polskę?
Art. 284 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE – Próg
Pyt. 8. Jaki jest poziom obowiązującego progu (Jakie są poziomy obowiązujących progów) rocznego obrotu, który(-e)
umożliwia(ją) skorzystanie ze zwolnienia (próg(-ogi) zwolnienia)) w Polsce? Proszę podać ten próg (te progi) w euro
i w walucie krajowej.
Pyt. 9. Od jakiej daty obowiązuje(-ą) obecny(-e) poziom(y) progu(-ów) wyłączenia?
Pyt. 10. Jeżeli stosują Państwo więcej niż jeden próg, proszę wskazać kryteria kwalifikowania do odpowiednich kategorii
dostaw towarów lub świadczenia usług, do których mają zastosowanie poszczególne progi, oraz podać datę, od której kry
teria te mają zastosowanie.
Art. 284 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE – Indywidualny numer identyfikacyjny
Pyt. 11. Czy do celów identyfikacji, o której mowa w art. 284 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE, stosują Państwo indy
widualny numer identyfikacyjny VAT już przydzielony podatnikowi w odniesieniu do obowiązków tego podatnika wynika
jących z systemu wewnętrznego, czy też stosują Państwo strukturę numeru VAT lub jakiegokolwiek innego numeru?
Art. 284c ust.1 dyrektywy 2006/112/WE – Waluta
Pyt. 12. Czy do celów art. 284c ust. 1 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2006/112/WE wymagają Państwo, aby wartości
były wyrażone w walucie krajowej?
Art. 284c ust.2 dyrektywy 2006/112/WE – Przedkładanie informacji
Pyt. 13. Czy wymagają Państwo, aby informacje, o których mowa w art. 284 ust. 3 i 4 oraz w art. 284b ust. 1 i 3 dyrektywy
2006/112/WE, były przedkładane przez podatnika drogą elektroniczną?
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Pyt. 14. Jeżeli tak, to na jakich warunkach?
Art. 284d ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE – Nieprzestrzeganie przepisów
Pyt. 15. W przypadku gdy podatnik nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w art. 284b dyrektywy
2006/112/WE, czy wymagają Państwo, aby taki podatnik wypełniał obowiązki związane z VAT w odniesieniu do transakcji
zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych w Polsce?
Pyt. 16. Jeżeli tak, jakie są to obowiązki?
Art. 288a ust.1 dyrektywy 2006/112/WE – Okres przejściowy
Pyt. 17. Czy w Polsce, na podstawie art. 288a ust. 1 akapit czwarty, zwolnienie, które przewidziano w art. 284 ust. 1 dyrek
tywy 2006/112/WE, przestaje mieć zastosowanie z chwilą przekroczenia progu określonego zgodnie z tym ustępem?
Pyt. 18. Jeżeli tak nie jest i zezwala się podatnikowi na dalsze korzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 284 ust. 1
dyrektywy 2006/112/WE w roku kalendarzowym, w którym próg został przekroczony, czy stosują Państwo jakiś pułap?
Pyt. 19. Jeżeli tak, czy stosują Państwo pułap 10 % czy 25 %?
Pyt. 20. Przez ile lat podatnik jest wyłączony z procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw po przekroczeniu progu
zwolnienia?
Art. 290 dyrektywy 2006/112/WE – Możliwość wyboru przez podatników, którym przysługuje prawo do zwolnienia
z VAT, stosowania zasad ogólnych VAT lub uproszczonych procedur
Pyt. 21. Czy istnieją szczegółowe zasady lub warunki stosowania możliwości przewidzianej w art. 290 dyrektywy
2006/112/WE?
Pyt. 22. Jeżeli tak, jakie zasady i warunki Państwo stosują?
Tytuł XII rozdział 1 sekcja 2a dyrektywy 2006/112/WE
Art. 292a–292d dyrektywy 2006/112/WE – Uproszczenie obowiązków dla zwolnionych małych przedsiębiorstw
Pyt. 23. Czy zwalniają Państwo małe przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terytorium Polski i korzystają ze zwolnienia
wyłącznie w Polsce, z jakichkolwiek obowiązków?
Pyt. 24. Jeżeli tak, to z jakich obowiązków?
Pyt. 25. Czy na podstawie art. 292d dyrektywy 2006/112/WE zwalniają Państwo zwolnione małe przedsiębiorstwa z które
gokolwiek z obowiązków, o których mowa w art. 217–271 dyrektywy 2006/112/WE?
Pyt. 26. Jeżeli tak, to z jakich obowiązków?
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ZAŁĄCZNIK II

Informacje, które na podstawie art. 37a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 państwo członkow
skie siedziby ma obowiązek przekazać państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim
przyznającym zwolnienie

przekazywane drogą elektroniczną w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym informacje stały się dostępne
1. W odniesieniu do uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji uprzedniego powiadomienia, o których mowa
w art. 284 ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE:
a) W celu poinformowania zainteresowanego państwa członkowskiego o zamiarze skorzystania przez podatników ze
zwolnienia w tym państwie członkowskim:

i. Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który
został nadany przez państwo członkowskie siedziby
i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia
(UE) nr 904/2010, lub, jeżeli jeszcze nie jest dostępny,
inny dowolny numer służący do identyfikacji podatnika.

b) Po otrzymaniu potwierdzenia od państwa członkowskiego zwolnienia, że podatnicy kwalifikują się do zwolnienia,
oraz po powiadomieniu podatników:

i. Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika korzys
tającego ze zwolnienia, który został nadany przez pań
stwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21
ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.
ii. Państwa członkowskie, w których podatnik korzysta ze
zwolnienia, ze wskazaniem daty rozpoczęcia stosowa
nia zwolnienia w każdym z państw członkowskich, któ
rych to dotyczy:

Powtarzalne

ii.1. Państwo członkowskie
ii.2. Data rozpoczęcia stosowania zwolnienia

2. W odniesieniu do podatników, których roczny obrót w Unii przekracza kwotę 100 000 EUR, o której mowa w art. 284
ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE:

a) Indywidualny numer identyfikacyjny danego podatnika, który
został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym
mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.
b) Data, w której roczny obrót w Unii tego podatnika przekroczył
kwotę 100 000 EUR.
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3. W odniesieniu do podatników, którzy nie wypełnili obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 284b dyrektywy
2006/112/WE:
a) Indywidualny numer identyfikacyjny danego podatnika, który
został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym
mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.
b) Informacja o niewypełnieniu tych obowiązków sprawozda
wczych.
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ZAŁĄCZNIK III

Informacje, które państwo(-a) członkowskie przyznające zwolnienie ma(ją) obowiązek przekazać
państwu członkowskiemu siedziby na podstawie art. 37b ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010
przekazywane drogą elektroniczną w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa
w załączniku II pkt 1 lit. a)
1. W odniesieniu do uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji powiadomienia, o których mowa w art. 284 ust. 3 lub 4
dyrektywy 2006/112/WE, w celu poinformowania państwa członkowskiego siedziby o tym, że podatnik kwalifikuje się
do zwolnienia w tym państwie członkowskim:
a) Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został
nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa
w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, lub,
jeżeli jeszcze nie jest dostępny, inny dowolny numer otrzymany
od państwa członkowskiego siedziby służący do identyfikacji
tego podatnika.
b) Informacja o tym, czy próg rocznego obrotu, o którym mowa
w art. 284 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE, został przekro
czony w bieżącym roku kalendarzowym.
c) Informacja o tym, czy spełnione są warunki, o których mowa
w art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.
d) Wniosek o dodatkowe wyjaśnienia niezbędne w związku z infor
macjami, które należy przekazać na podstawie lit. b) i c).

Informacje nieobowiązkowe

przekazywane bezzwłocznie drogą elektroniczną
2. W odniesieniu do podatników, którzy już nie kwalifikują się do zwolnienia:
a) Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został
nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa
w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.
b) Data, od której podatnik już nie kwalifikuje się do zwolnienia na
podstawie art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.
3. W odniesieniu do zaprzestania stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw w państwie członkow
skim przyznającym zwolnienie, o której mowa w art. 284e lit. b) dyrektywy 2006/112/WE:
a) Data, od której procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw
przestała być stosowana w tym państwie członkowskim.

