
DYREKTYWA RADY 2006/138/WE

z dnia 19 grudnia 2006 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie
do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą

elektroniczną

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego artykuł 93,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Okres stosowania tymczasowego systemu podatku od
wartości dodanej określonego w dyrektywie
77/388/EWG (1) mającego zastosowanie do usług radio-
wych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczo-
nych drogą elektroniczną, został przedłużony do dnia
31 grudnia 2006 r. dyrektywą Rady 2006/58/WE
z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady
2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania
systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do
usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektó-
rych usług świadczonych drogą elektroniczną (2).

(2) Nie było dotychczas możliwe przyjęcie przepisów
w sprawie miejsca świadczenia usług oraz w sprawie
bardziej ogólnego mechanizmu elektronicznego.
Ponieważ ani stan prawny, ani okoliczności, które
uzasadniały przedłużenie okresu obowiązywania do
dnia 31 grudnia 2006 r., nie uległy zmianie, oraz
w celu uniknięcia przejściowej luki w systemie podatku
od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług
radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świad-
czonych drogą elektroniczną, stosowanie tego systemu
powinno zostać przedłużone do dnia 31 grudnia 2008 r.

(3) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od

wartości dodanej, która przekształciła dyrektywę
77/388/EWG, powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(4) Zważywszy na pilny charakter zagadnienia, w celu unik-
nięcia luki prawnej, należy bezwzględnie odstąpić od
stosowania sześciotygodniowego okresu, o którym
mowa w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów
narodowych w Unii Europejskiej załączonego do Trak-
tatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających
Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 lit. j) i k) oraz ust. 2 mają zastosowanie
do dnia 31 grudnia 2008 r.”;

2) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie do dnia 31 grudnia
2008 r.”;

3) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do dnia 31 grudnia 2008 r. państwa członkowskie
stosują art. 58 lit. b) do usług nadawczych radiowych
i telewizyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 lit. j),
świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami,
które mają siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania lub
zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim, przez
podatnika, który ma siedzibę działalności gospodarczej
poza Wspólnotą lub ma tam stałe miejsce prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, z którego świadczy usługi lub, który
w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, ma stałe miejsce
zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza Wspólnotą.”;

4) art. 357 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 357

Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do dnia
31 grudnia 2008 r.”.
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(1) Szósta dyrektywa 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
(Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1). Dyrektywa uchylona dyrektywą
2006/112/WE (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 174 z 28.6.2006, str. 5.



Artykuł 2

Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 1 stycznia
2007 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji
tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych
przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa jest stosowana od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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