
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie wniosku złożonego przez Republikę Malty dotyczącego stosowania obniżonej stawki
podatku VAT na dostawę elektryczności

(notyfikowana jako dokument K(2004) 3240)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2004/673/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając szóstą dyrektywę 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 (1), zmienioną ostatnio dyrektywą
2004/66/WE (2), w szczególności jej art. 12 ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Listem zarejestrowanym w Komisji dnia 18 czerwca
2004 r. Republika Malty poinformowała Komisję o
zamiarze obniżenia podatku VAT na dostawę elektrycz-
ności.

(2) Przewidziany środek ma charakter ogólny i polega na
zastosowaniu obniżonej stawki VAT na dostawę elek-
tryczności zgodnie z art. 12 ust. 3 lit. b) szóstej dyrek-
tywy w sprawie podatku VAT.

(3) Biorąc pod uwagę fakt, że układ elektryczny Malty jest
niewielki i izolowany, nie istnieje żadne ryzyko konku-
rencji na rynku wewnętrznym. Obecnie Malta nie używa
gazu naturalnego, ponieważ nie posiada żadnej sieci
gazowej, ani połączenia.

(4) Ponadto zasady dotyczące podatku VAT w odniesieniu
do miejsca dostawy elektryczności, ustalone w szóstej
dyrektywie 77/388/EWG zostały zmienione dyrektywą
2003/92/WE (3). Dostawa elektryczności na etapie
końcowym, przez handlowców i dystrybutorów do
konsumenta końcowego, dokonywana jest w miejscu,

w którym odbiorca rzeczywiście wykorzystuje i konsu-
muje dostarczone dobra, w celu zapewnienia, by elek-
tryczność opodatkowana była w kraju rzeczywistej
konsumpcji.

(5) Ponieważ mowa jest o środku ogólnym, który nie prze-
widuje żadnych wyjątków, można uznać, że ryzyko
zakłóceń na polu konkurencji nie istnieje. Ponieważ
warunek przewidziany w art. 12 ust. 3 lit. b) wymie-
nionej dyrektywy został spełniony, Malta może stosować
dany środek od momentu notyfikowania niniejszej
decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Malta może stosować środek, o którym poinformowała w liście
z dnia 18 czerwca 2004 r. mający na celu zastosowanie obni-
żonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności nieza-
leżnie od warunków produkcji i dostaw.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji
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