
DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 września 2006 r.

dotycząca wniosku Republiki Litewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na
dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4049)

(Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny)

(2006/637/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając szóstą dyrektywę 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: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 12
ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pismem zarejestrowanym przez Komisję w dniu 20
czerwca 2006 r. Republika Litewska poinformowała
Komisję o zamiarze zastosowania obniżonej stawki
VAT na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci
ciepłowniczych.

(2) Litwa zamierza zastosować obniżoną stawkę (5 %) na
dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych,
podczas gdy gaz ziemny i energia elektryczna będą nadal
objęte standardową stawką VAT (18 %). Takie zróżnico-
wanie stawek nie powoduje przejścia z wykorzystywania
energii elektrycznej lub gazu ziemnego w celach grze-
wczych na wykorzystywanie energii cieplnej dostarczanej
za pomocą sieci ciepłowniczych. Wynika to głównie
z przepisów krajowych dotyczących ustalania cen, które
są różne dla gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz
energii cieplnej dostarczanej za pomocą sieci ciepłowni-
czych, oraz z faktu, że z techniczno-technologicznego
punktu widzenia produkty te można stosować
wymiennie tylko w celach grzewczych. Ponadto energia
elektryczna w Republice Litewskiej jest wykorzystywana
w celach grzewczych wyłącznie przez gospodarstwa
domowe, które nie mają technicznych możliwości stoso-
wania gazu lub podłączenia do sieci ciepłowniczych.
W związku z tym gospodarstwa domowe, które obecnie
wykorzystują energię elektryczną, nie przejdą na dostawy
energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych,
ponieważ nie są do nich podłączone. Gospodarstwa,
które stosują gaz w celach grzewczych, prawdopodobnie
również nie przejdą na energię cieplną dostarczaną za
pomocą sieci ciepłowniczych, ponieważ, zgodnie
z informacjami przekazanymi przez władze Litwy, cena
energii cieplnej dostarczanej za pomocą sieci ciepłowni-
czych – bez podatku od wartości dodanej – jest wyższa
niż cena ogrzewania gazowego. Przejście tych gospo-
darstw na energię cieplną dostarczaną za pomocą sieci

ciepłowniczych mogłoby ponadto nastąpić jedynie po
udostępnieniu im podłączeń do tej sieci.

(3) Ponadto z uwagi na zasadniczy brak transgranicznych
transakcji w zakresie energii cieplnej dostarczanej za
pomocą sieci ciepłowniczych nie istnieje ryzyko zakłó-
cenia konkurencji w rozumieniu art. 12 ust. 3 lit. b)
szóstej dyrektywy w sprawie VAT zarówno
w odniesieniu do dostaw energii cieplnej realizowanych
przez dostawców w Litwie dla klientów indywidualnych
zamieszkałych w innych państwach członkowskich, jak
i w odniesieniu do dostaw energii cieplnej realizowanych
przez dostawców spoza Litwy dla klientów indywidual-
nych zamieszkałych na terenie tego państwa.

(4) Planowany środek ma charakter ogólny i polega na
zastosowaniu obniżonej stawki VAT na dostawę energii
cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych na mocy art. 12
ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy w sprawie VAT.

(5) Ponieważ środek ma charakter ogólny, nieprzewidujący
żadnych wyjątków, ryzyko zakłócenia konkurencji należy
uznać za nieistniejące. W ten sposób spełniony został
warunek ustanowiony w art. 12 ust. 3 lit. b) wspom-
nianej szóstej dyrektywy i Litwa powinna zostać upraw-
niona do zastosowania przedmiotowego środka z chwilą
notyfikacji niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Litwę uprawnia się do stosowania środka, o którym poinformo-
wała w piśmie z dnia 20 czerwca 2006 r., polegającego na
zastosowaniu obniżonej stawki VAT na dostawę energii cieplnej
za pomocą sieci ciepłowniczych niezależnie od warunków
produkcji i dostaw.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2006 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/69/WE (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 9).


