
Poprawka 2
ARTYKUŁ 3 A (nowy)

Artykuł 3a

Komisja dokonuje ogólnej oceny makroekonomicznych skut-
ków ukrytych i standardowych stawek podatku VAT oraz
związanych z nimi skutków w zakresie wpływów do budżetu
Państw Członkowskich do dnia 1 stycznia 2007 r

Powyższa ocena zwraca szczególną uwagę na przyznawanie
Państwom Członkowskim tych samych możliwości stosowania
obniżonych stawek podatku VAT od towarów i usług.
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Zasady zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie
Członkowskim *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Rady
określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG,
podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, lecz mającym siedzibę w innym Państwie

Członkowskim (COM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0728) (1),

— uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0251/
2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0324/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1
Artykuł 7, ustęp 1

1. Państwo Członkowskie, w którym naliczono podatek od
wartości dodanej podejmie decyzję dotyczącą wniosku o refun-
dację i poinformuje o niej wnioskodawcę w ciągu trzech mie-
sięcy od daty złożenia wniosku

1. Państwo Członkowskie, w którym naliczono podatek od
wartości dodanej podejmie decyzję dotyczącą wniosku o refun-
dację i poinformuje o niej wnioskodawcę w ciągu trzech mie-
sięcy od daty złożenia wniosku. Państwo Członkowskie siedziby
powiadamia Państwo Członkowskie zwrotu w przypadku, gdy
podatnik składa wniosek o zwrot podatku VAT do właściwej
władzy podatkowej.

Poprawka 2
Artykuł 7, ustęp 1, akapit 1 a (nowy)

Okres trzech miesięcy rozpoczyna się od daty otrzymania przez
władzę podatkową Państwa Członkowskiego zwrotu danych
elektronicznych na temat zwrotu, przekazanych przez władzę
podatkową Państwa Członkowskiego siedziby, a dotyczących
zainteresowanego podatnika, który automatycznie zostaje o
tym powiadomiony.

Poprawka 3
Artykuł 7, ustęp 3, akapit 2 a (nowy)

Termin dokonania transferu refundacji wynosi jeden tydzień
począwszy od wygaśnięcia trzymiesięcznego okresu, przeidzia-
nego na podjęcie decyzji.

Poprawka 4
Artykuł 7, ustęp 4, akapit 1

4. W szczególnych przypadkach, Państwo Członkowskie, w
którym został naliczony podatek od wartości dodanej może
zażądać dodatkowych informacji w ciągu trzech miesięcy od
daty złożenia wniosku. Po upływie tego terminu, nie można
żądać żadnych dodatkowych informacji.

4. Termin określenia, czy podatnik jest uprawniony do
refundacji, może zostać przedłużony, jeżeli władza podatkowa
Państwa Członkowskiego zwrotu złoży wniosek o dalsze
dochodzenie. Jednakże okres pomiędzy datą złożenia wniosku
o refundację a datą transferu refundacji nie może przekraczać
czterech miesięcy.

P6_TA(2005)0460

Europejskie agencje regulacyjne

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu Komisji w sprawie porozumienia mię-
dzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji (COM(2005)0059),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2004 w sprawie komunikatu Komisji „Ramy prawne
dla europejskich agencji regulacyjnych” (1),

(1) Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, str. 119.
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