
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 listopada 2005 r.

upoważniająca Republikę Słowacką do wykorzystywania danych statystycznych za lata
poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych

szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4430)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(2005/820/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom)
nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych
jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzą-
cych z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego
art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 28 ust. 3 szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo-
nizacji ustawodawstw Państw Członkowskich
w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku (2), zwanej dalej „szóstą
dyrektywą”, Państwa Członkowskie mogą nadal zwalniać
z podatku lub opodatkowywać określone transakcje;
transakcje te muszą być uwzględniane w celu określenia
podstawy zasobów opartych na VAT.

(2) Do celów stosowania przepisów art. 28 ust. 3 szóstej
dyrektywy, ust. 1 sekcji 7 (Podatki) załącznika XIV do
Aktu Przystąpienia Republiki Słowackiej do Wspólnot
Europejskich (3) upoważnia Republikę Słowacką do zwol-
nienia z podatku określonych transakcji wymienionych
w ałączniku F do szóstej dyrektywy.

(3) Republika Słowacka nie może dokonać dokładnego obli-
czenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT dla
określonych kategorii transakcji wymienionych
w załączniku F pkt 17 do szóstej dyrektywy; takie obli-
czenie prawdopodobnie pociągnęłoby za sobą obciążenia
administracyjne, niewspółmierne do skutków tych trans-
akcji dla łącznej podstawy zasobów opartych na VAT
Republiki Słowackiej; Republika Słowacka jest w stanie

dokonać obliczenia przy użyciu przybliżonych danych
szacunkowych dla tej kategorii transakcji wymienionych
w załączniku F do szóstej dyrektywy; Republika
Słowacka powinna zatem zostać upoważniona do
oparcia się w obliczeniach podstawy VAT na przybliżo-
nych danych szacunkowych zgodnie z drugim tiret art. 6
ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89.

(4) Do celów podziału transakcji według kategorii statystycz-
nych przewidzianego w art. 4 ust. 4 rozporządzenia
(EWG, Euratom) nr 1553/89, Republika Słowacka nie
jest w stanie wykorzystywać rachunków narodowych
dotyczących roku przedostatniego przed rokiem budże-
towym, dla którego podstawa zasobów opartych na VAT
ma być obliczona; w związku z tym należy upoważnić
Republikę Słowacką do wykorzystywania rachunków
narodowych dotyczących lat poprzedzających rok przed-
ostatni.

(5) Komitet Doradczy ds. Zasobów Własnych zatwierdził
sprawozdanie, w którym odnotowano opinie jego
członków na temat niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów rozbicia na poszczególne stawki VAT, o którym
mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom)
nr 1553/89, niniejszym upoważnia się Republikę Słowacką do
wykorzystywania danych uzyskanych z rachunków narodowych
dotyczących 2001 r. dla roku budżetowego 2004, dla którego
ma być obliczona podstawa zasobów opartych na VAT.

Artykuł 2

Do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na
VAT od dnia 1 maja 2004 r. upoważnia się Republikę Słowacką
zgodnie z drugim tiret art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG,
Euratom) do wykorzystywania przybliżonych danych szacunko-
wych odnośnie do następującej kategorii transakcji, o których
mowa w załączniku F do szóstej dyrektywy:

1) przewozy pasażerskie (załącznik F pkt 17).
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(1) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(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).

(3) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 920.



Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji
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