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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 7 listopada 2006 r.

upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu
do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy

77/388/EWG

(2006/774/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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) (zwaną dalej „dyrektywą”),
w szczególności jej art. 28 ust. 6,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, Rada może
upoważnić państwo członkowskie, które złożyło
stosowny wniosek, zgodnie z procedurą i warunkami
przewidzianymi w dyrektywie 77/388/EWG, do stoso-
wania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektó-
rych usług pracochłonnych.

(2) Usługi takie powinny z jednej strony spełniać warunki
przewidziane we wspomnianej dyrektywie, a z drugiej
strony powinny być wymienione w załączniku K do tej
samej dyrektywy.

(3) Na podstawie decyzji Rady 2000/185/WE z dnia 28
lutego 2000 r. upoważniającej państwa członkowskie
do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do
niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą

przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG (2)
Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Nider-
landy, Portugalia, Zjednoczone Królestwo (wyłącznie
w odniesieniu do wyspy Man) mogły stosować do dnia
31 grudnia 2005 r. stawkę obniżoną VAT w odniesieniu
do usług pracochłonnych, których dotyczył złożony
przez nie stosowny wniosek.

(4) Dyrektywa Rady 2006/18/WE (3) zmienia wyżej wymie-
nioną dyrektywę w zakresie stawek obniżonych VAT,
w celu, z jednej strony, przedłużenia okresu ich stoso-
wania do dnia 31 grudnia 2010 r., a z drugiej strony,
w celu umożliwienia złożenia wniosku o obniżenie
stawek do Komisji przez państwa członkowskie, które
chcą po raz pierwszy skorzystać z możliwości przewi-
dzianej we wspomnianych przepisach oraz przez
państwa członkowskie, które chcą zmienić wykaz
usług, do których stosowały środki przewidziane dyrek-
tywą w przeszłości.

(5) W celu umożliwienia państwom członkowskim, które
korzystały z upoważnienia na podstawie decyzji
2000/185/WE, utrzymania tej stawki obniżonej do dnia
31 grudnia 2010 r. oraz w trosce o zachowanie jasności
prawnej, należy włączyć wspomnianą decyzję do niniej-
szej decyzji, mając na uwadze te państwa członkowskie,
które nie zmieniły wniosku początkowego.

(6) Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej dyrektywy
Grecja, która na mocy decyzji 2000/185/WE była już
upoważniona do stosowania stawki obniżonej do
dwóch kategorii wymienionych w załączniku K, złożyła
nowy wniosek mający na celu zwiększenie zakresu stoso-
wania swego poprzedniego upoważnienia. W przypadku
Grecji należy zatem udzielić jej nowego upoważnienia do
stosowania stawki obniżonej, zgodnie z jej nowym
wnioskiem.
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(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
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(7) Republika Czeska, Cypr, Łotwa, Węgry, Malta, Polska,
Słowenia i Finlandia złożyły wnioski o upoważnienie
do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do
niektórych usług pracochłonnych, zgodnie z procedurą
i warunkami przewidzianymi w wyżej wymienionej
dyrektywie.

(8) Ponadto Republika Czeska, Węgry i Polska, podobnie jak
Grecja, złożyły wnioski o upoważnienie do stosowania,
w drodze wyjątku, stawki obniżonej w odniesieniu do
usług należących do trzech kategorii wymienionych
w załączniku K. W każdym z tych czterech państw
członkowskich obniżenie stawki podatku w trzeciej
z wybranych kategorii może mieć jedynie nieznaczny
wpływ ekonomiczny.

(9) Aby umożliwić zainteresowanym państwom członkow-
skim dalsze stosowanie stawek obniżonych
w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, prze-
widzianych w decyzji 2000/185/WE, niniejsza decyzja
powinna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 r.

(10) Niniejsza decyzja nie wpłynie negatywnie na zasoby
własne Wspólnoty z tytułu VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Belgię, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących
rodzajów usług określonych w pkt 1 i 2 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) drobne naprawy:

— rowerów,

— butów i wyrobów skórzanych,

— odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego
(w tym poprawki i przeróbki);

b) remonty i naprawy prywatnych, ponadpięcioletnich
budynków mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stano-
wiących znaczącą część wartości świadczonej usługi.

Artykuł 2

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Republikę Czeską, w okresie od
dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stoso-
wania stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących

rodzajów usług określonych w pkt 2, 3 i 4 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

b) mycie okien i sprzątanie w prywatnych budynkach mieszkal-
nych;

c) usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład
pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi,
chorymi lub niepełnosprawnymi).

Artykuł 3

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapity pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Grecję, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących
rodzajów usług określonych w pkt 1, 2 i 4 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) drobne naprawy:

— rowerów,

— butów i wyrobów skórzanych,

— odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego
(w tym poprawki i przeróbki);

b) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych
w starym budownictwie (budynki dawno oddane do użytku),
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

c) usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład
pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi,
chorymi lub niepełnosprawnymi).

Artykuł 4

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Hiszpanię, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących
rodzajów usług określonych w pkt 2 i 5 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) prace murarskie związane z naprawą prywatnych budynków
mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących
znaczącą część wartości świadczonej usługi;

b) fryzjerstwo.
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Artykuł 5

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Francję, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących
rodzajów usług określonych w pkt 2 i 3 i 4 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych
oddanych do użytku przed co najmniej dwoma laty,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

b) usługi pomocy w gospodarstwach domowych;

c) mycie okien i sprzątanie w prywatnych budynkach mieszkal-
nych.

Artykuł 6

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Włochy, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących
rodzajów usług określonych w pkt 2 i 4 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

b) usługi pomocy w gospodarstwach domowych.

Artykuł 7

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Cypr, w okresie od dnia 1 stycznia
2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania stawki
obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących rodzajów
usług określonych w pkt 2 i 5 załącznika K do wyżej wymie-
nionej dyrektywy:

a) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

b) fryzjerstwo.

Artykuł 8

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Łotwę, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących
rodzajów usług określonych w pkt 2 i 5 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

b) fryzjerstwo.

Artykuł 9

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Luksemburg, w okresie od dnia
1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących
rodzajów usług określonych w pkt 1, 3 i 5 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) drobne naprawy:

— rowerów,

— butów i wyrobów skórzanych,

— odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego
(w tym poprawki i przeróbki);

b) fryzjerstwo;

c) mycie okien i sprzątanie w prywatnych budynkach mieszkal-
nych.

Artykuł 10

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Węgry, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących
rodzajów usług określonych w pkt 1, 2 i 4 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) drobne naprawy:

— rowerów,

— butów i wyrobów skórzanych,

— odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego
(w tym poprawki i przeróbki);

b) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

c) usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład
pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi,
chorymi lub niepełnosprawnymi).
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Artykuł 11

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Maltę, w okresie od dnia 1 stycznia
2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania stawki
obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących rodzajów
usług określonych w pkt 1 i 4 załącznika K do wyżej wymie-
nionej dyrektywy:

a) drobne naprawy:

— rowerów,

— butów i wyrobów skórzanych,

— odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego
(w tym poprawki i przeróbki);

b) usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład
pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi,
chorymi lub niepełnosprawnymi).

Artykuł 12

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Niderlandy, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących
rodzajów usług określonych w pkt 1, 2 i 5 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) drobne naprawy:

— rowerów,

— butów i wyrobów skórzanych,

— odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego
(w tym poprawki i przeróbki);

b) fryzjerstwo;

c) prace malarskie i tynkarskie związane z remontami
i naprawami prywatnych, ponadpiętnastoletnich budynków
mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących
znaczącą część wartości świadczonej usługi.

Artykuł 13

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Polskę, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących
rodzajów usług określonych w pkt 1, 2 i 5 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) drobne naprawy:

— rowerów,

— butów i wyrobów skórzanych,

— odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego
(w tym poprawki i przeróbki);

b) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

c) fryzjerstwo.

Artykuł 14

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Portugalię, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących
rodzajów usług określonych w pkt 2 i 4 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi;

b) usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład
pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi,
chorymi lub niepełnosprawnymi).

Artykuł 15

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Słowenię, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do usług remontowych
i naprawczych prywatnych budynków mieszkalnych,
z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część
wartości świadczonej usługi, o których mowa w pkt 2 załącz-
nika K do wyżej wymienionej dyrektywy.

Artykuł 16

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Finlandię, w okresie od dnia 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania
stawki obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących
rodzajów usług określonych w pkt 1 i 5 załącznika K do
wyżej wymienionej dyrektywy:

a) drobne naprawy:

— rowerów,

— butów i wyrobów skórzanych,

— odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego
(w tym poprawki i przeróbki);

b) fryzjerstwo.
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Artykuł 17

Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy
77/388/EWG upoważnia się Zjednoczone Królestwo,
w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia
2010 r., do stosowania stawki obniżonej w odniesieniu do
usług remontowych i naprawczych prywatnych budynków
mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących
znaczącą część wartości świadczonej usługi, o których mowa
w pkt 2 załącznika K do wyżej wymienionej dyrektywy;
upoważnienie dotyczy wyłącznie wyspy Man.

Artykuł 18

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.

Artykuł 19

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki
Czeskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki
Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgier-
skiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki
Finlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący
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