
DYREKTYWA RADY 2006/18/WE

z dnia 14 lutego 2006 r.

zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości
dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy przyznać możliwość stosowania stawki obniżonej
podatku od wartości dodanej dostawom energii cieplnej
za pomocą sieci ciepłowniczych, podobnie jak ma to
miejsce w przypadku dostaw gazu ziemnego i energii
elektrycznej, dla których możliwość stosowania stawki
obniżonej przewidziano już w szóstej dyrektywie 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 (3).

(2) W celu lepszej oceny oddziaływania stawek obniżonych
niezbędne jest przygotowanie przez Komisję sprawoz-
dania oceniającego oddziaływanie stawek obniżonych
stosowanych do usług świadczonych lokalnie,
w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc
pracy, wzrostu gospodarczego i prawidłowego funkcjo-
nowania rynku wewnętrznego.

(3) Należy zatem przedłużyć do 31 grudnia 2010 r. stoso-
wanie stawek obniżonych do usług pracochłonnych.
Należy również przewidzieć możliwość udziału w tym
systemie dla wszystkich państw członkowskich na jedna-
kowych warunkach.

(4) Jest zatem konieczne, aby państwa członkowskie, które
chciałyby skorzystać po raz pierwszy z możliwości prze-
widzianej w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG, jak
również te państwa, które pragną wprowadzić zmiany do

wykazu usług, do których zastosowały one ten przepis
w przeszłości, zwróciły się do Komisji ze stosownym
wnioskiem i dostarczyły jej użytecznych danych w celu
dokonania oceny. Taka wstępna ocena przygotowana
przez Komisję nie wydaje się konieczna, w przypadku
gdy państwa członkowskie korzystały z upoważnienia
w przeszłości i przedłożyły Komisji sprawozdanie na
ten temat.

(5) W celu zapewnienia ciągłości prawnej niniejsza dyrek-
tywa powinna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 r.

(6) Wykonanie niniejszej dyrektywy nie wiąże się z żadnymi
zmianami w przepisach prawnych państw członkow-
skich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 77/388/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 3 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Państwa członkowskie mogą stosować stawkę obni-
żoną w odniesieniu do dostaw gazu ziemnego,
energii elektrycznej i energii cieplnej za pomocą
sieci ciepłowniczych, pod warunkiem że nie powo-
duje to pojawienia się ryzyka zakłócenia konkurencji.
Państwo członkowskie, które zamierza zastosować
taką stawkę, informuje o tym uprzednio Komisję.
Komisja wypowiada się na temat istnienia ryzyka
zakłócenia konkurencji. W przypadku gdy Komisja
nie wyda żadnej opinii w terminie trzech miesięcy
od daty otrzymania informacji, uważa się, że ryzyko
zakłócenia konkurencji nie istnieje.”;

b) w ust. 4 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Najpóźniej dnia 30 czerwca 2007 r. oraz na podstawie
analizy przeprowadzonej przez niezależny zespół gospo-
darczy Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie z ogólnej oceny na temat oddzia-
ływania stawek obniżonych stosowanych do usług świad-
czonych lokalnie, w tym usług gastronomicznych,
w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc
pracy, wzrostu gospodarczego i pod względem prawidło-
wego funkcjonowania rynku wewnętrznego.”;
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2) w art. 28 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, Rada może
zezwolić państwu członkowskiemu na stosowanie
najdłużej do dnia 31 grudnia 2010 r. stawek obniżonych
przewidzianych w art. 12 ust. 3 lit. a) akapit trzeci,
w odniesieniu do usług wymienionych maksymalnie
w dwóch kategoriach przedstawionych w załączniku K.
W wyjątkowych przypadkach państwo członkowskie
może otrzymać zezwolenie na stosowanie stawki obni-
żonej do usług należących do trzech spośród wyżej
określonych kategorii.”;

b) akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

„Każde państwo członkowskie pragnące po raz pierwszy
po dniu 31 grudnia 2005 r. stosować stawkę obniżoną
do jednej lub kilku usług, o których mowa w akapicie
pierwszym, na mocy niniejszego przepisu, informuje
o tym Komisję do dnia 31 marca 2006 r. Przekazuje
również Komisji przed tym terminem wszystkie infor-
macje niezbędne do oceny nowych środków, które
pragnie wprowadzić, w szczególności następujące infor-
macje:

a) zakres stosowania środka i szczegółowy opis objętych
nim usług;

b) informacje wykazujące spełnienie warunków przewi-
dzianych w akapicie drugim i trzecim;

c) informacje przedstawiające koszt planowanego środka
dla budżetu.”.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
K.-H. GRASSER

Przewodniczący
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