
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, Euratom) NR 116/2005

z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom
podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu

narodowego brutto w cenach rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr
1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji
dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporzą-
dzenie DNB) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 ust. 7 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom
z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków
własnych Wspólnot Europejskich (2) stanowi, że produkt
narodowy brutto w cenach rynkowych (PNB) oznacza
dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB),
jak przewidziała Komisja w zastosowaniu Europejskiego
Systemu Rachunków (ESA). ESA z roku 1995 (ESA95),
zastępujący dwa wcześniejsze systemy, odpowiednio z lat
1970 i 1979, ustanowiono rozporządzeniem Rady (WE)
nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie
europejskiego systemu rachunków narodowych
i regionalnych we Wspólnocie (3) i przedstawiono
w Załączniku do omawianego rozporządzenia. DNB,
stosowany w ESA95, zastąpił PNB jako kryterium dla
celów środków własnych, z mocą od roku budżetowego
2002.

(2) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003
określa procedury przekazywania przez Państwa Człon-
kowskie danych dotyczących DNB oraz procedury
i metody kontroli związane z obliczaniem DNB oraz
ustanawia Komitet DNB.

(3) ESA95 nie precyzuje sposobu traktowania zwrotów
podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu
i osobom podlegającym opodatkowaniu prowadzącym
działalność zwolnioną z opodatkowania.

(4) Dla celów definicji dochodu narodowego brutto według
cen rynkowych (DNB), zgodnie z art. 1 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1287/2003, konieczne jest wyjaśnienie
traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlega-
jącym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatko-
waniu prowadzącym działalność zwolnioną
z opodatkowania.

(5) Szósta dyrektywa Rady 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: ujedno-
licona podstawa wymiaru podatku (4), określa pojęcia
osoby podlegającej opodatkowaniu, osoby niepodlega-
jącej opodatkowaniu i działalności zwolnionej
z opodatkowania.

(6) Do celów wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG,
Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmoni-
zacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach
rynkowych (5) decyzja Komisji 1999/622/WE, Euratom
z dnia 8 września 1999 r. (6) wyjaśnia traktowanie
zwrotów podatku VAT jednostkom niepodlegającym
opodatkowaniu i jednostkom podlegającym opodatko-
waniu prowadzącym działalność zwolnioną
z opodatkowania. Należy zapewnić analogiczne wyjaś-
nienie odnośnie do DNB.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu DNB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Przy tworzeniu agregatów rachunków narodowych do
celów rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003 zwroty
podatku VAT zapłaconego przy zakupie, dokonywane na
rzecz osób niepodlegających opodatkowaniu lub osób objętych
opodatkowaniem prowadzących działalność zwolnioną
z opodatkowania, traktuje się w ESA95 jako pozostałe transfery
bieżące (D7) lub transfery kapitałowe (D9), a nie jako VAT
podlegający odliczeniu.

PLL 24/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.1.2005

(1) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 1.
(2) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.
(3) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(4) 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).

(5) Dz.U. L 49 z 21.2.1989, str. 26. Dyrektywa zmieniona rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(6) Dz.U. L 245 z 17.9.1999, str. 51.



2. Dla celów akapitu pierwszego pojęcie „osoba podlegająca
opodatkowaniu” otrzymuje znaczenie nadane mu art. 4 szóstej
dyrektywy 77/288/EWG, Euratom, a pojęcie działalności zwol-
nionej z opodatkowania należy rozumieć jako działalność
wyszczególnioną w art. 13 omawianej dyrektywy.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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