
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r.)

1. Strona 1, przypis do motywu 1:

zamiast: „(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).”,

powinno być: „(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/98/WE (Dz.U.
L 363 z 20.12.2006, str. 129).”.

2. Strona 1, przypis do motywu 2:

zamiast: „(2) Dz.U. 71 z 14.4.1967, str. 1301. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 69/463/EWG (Dz.U.
L 320 z 20.12.1969, str. 34).”,

powinno być: „(2) Dz.U. 71 z 14.4.1967, str. 1301. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 77/388/EWG.”.

3. Strona 22, art. 83:

zamiast: „… zgodnie z rozdziałem 1, …”,

powinno być: „… zgodnie z rozdziałem 2, …”.

4. Strona 28 art. 133, ostatni akapit, czwarta linia:

zamiast: „… w akapicie pierwszym lit. d), kiedy wymieniona dostawa towarów …”,

powinno być: „… w akapicie pierwszym lit. d) niniejszego artykułu, kiedy wymieniona dostawa towarów …”.

5. Strona 62, art. 379 ust. 2:

zamiast: „… a także w odniesieniu do transakcji wymienionych w załączniku X część B pkt 5, 9 i 10, …”,

powinno być: „… a także w odniesieniu do transakcji wymienionych w załączniku X część B pkt 1, 9 i 10, …”.

6. Strona 62, art. 383 lit. b):

zamiast: „b) międzynarodowego przewozu osób określonego w załączniku X część A pkt 10, …”,

powinno być: „b) międzynarodowego przewozu osób określonego w załączniku X część B pkt 10, …”.

7. Strona 65, oznaczenie rozdziału poprzedzające art. 405:

zamiast: „Rozdział 3”

powinno być: „Rozdział 2”.

8. Strona 79, załącznik XI, część A, pkt 2, koniec listy:

po wierszu: „Dyrektywa 2006/69/WE (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 9) – (tylko art. 1)”,

dodaje się wiersz w brzmieniu: „Dyrektywa 2006/98/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 129) – (tylko art. 2
załącznika)”.

9. Strona 80, załącznik XI, część B, koniec tabeli:

Po wierszu: „Dyrektywa 2006/69/WE – 1 stycznia 2008 r.” ,

dodaje się wiersz w brzmieniu: „Dyrektywa 2006/98/WE – 1 stycznia 2007 r.”.

10. Strona 81 i następne, załącznik XII, tabela korelacji:

a) strona 82, kolumna „Niniejsza dyrektywa”, wiersz dwudziesty:

zamiast: „art. 19 ust. 1”,

powinno być: „art. 19 akapit pierwszy”;

b) strona 82, kolumna „ Niniejsza dyrektywa”, wiersz dwudziesty pierwszy:

zamiast: „art. 19 ust. 2”,

powinno być: „art. 19 akapit drugi”.
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11. Strona 87, kolumna „Niniejsza dyrektywa”, wiersz siedemnasty:

zamiast: „art. 133 ust. 1 lit. a)–d)”,

powinno być: „art. 133 akapit pierwszy lit. a)–d)”.

12. Strona 88, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”, wiersz szósty:

zamiast: „art. 13 część B lit. d) pkt 1–5 tiret pierwsze i drugie”,

powinno być: „art. 135 część B lit. d) pkt 5 tiret pierwsze i drugie”.

13. Strona 92, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”, wiersz dziewiętnasty:

zamiast: „art. 24a akapit pierwszy tiret pierwsze do dwunastego”,

powinno być: „art. 24a akapit pierwszy tiret pierwsze do dziesiątego”.

14. Strona 92, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”:

po wierszu dziewiętnastym dodaje się wiersz dwudziesty w brzmieniu: „art. 24a akapit drugi”.

15. Strona 92, kolumna „Niniejsza dyrektywa”:

po wierszu dziewiętnastym dodaje się wiersz dwudziesty w brzmieniu: „–”.

16. Strona 96, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”, wiersz pierwszy:

zamiast: „art. 3446 ust. 3”,

powinno być: „art. 344 ust. 3”.

17. Strona 99, kolumna „Niniejsza dyrektywa”, wiersz piętnasty:

zamiast: „art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i b)”,

powinno być: „art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i b)”.

18. Strona 112, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”, wiersz siedemnasty:

zamiast: „art. 28p ust. 7 akapit drugi tiret drugie, trzecie i czwarte”,

powinno być: „art. 28p ust. 7 akapit drugi tiret drugie i trzecie”.

19. Strona 112, kolumna „Niniejsza dyrektywa”, wiersz siedemnasty:

zamiast: „art. 410 ust. 2 lit. a) i b) i c)”,

powinno być: „art. 410 ust. 2 lit. a) i b)”.

20. Strona 115, kolumna „Inne akty”, wiersz siedemnasty:

zamiast: „załącznik XXXII część IV pkt 3 lit. a) tiret pierwsze i tiret drugie zdanie pierwsze Aktu Przystąpienia
Hiszpanii i Portugalii”,

powinno być: „załącznik XXXII część IV pkt 3 lit. a) tiret pierwsze i drugie Aktu Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii”.

21. Strona 117, kolumna „Inne akty”, wiersz piętnasty:

zamiast: „załącznik VIII ust. 7 pkt 1 akapit trzeci Aktu Przystąpienia z 2003 r.”,

powinno być: „załącznik VIII ust. 7 pkt 1 lit. b) akapit trzeci Aktu Przystąpienia z 2003 r.”.

22. Strona 118, kolumna „Inne akty”, wiersz dziesiąty:

zamiast: „załącznik XIII ust. 9 pkt 1 lit. a) Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r.”,

powinno być: „załącznik XIII ust. 9 pkt 1 lit. a) Aktu Przystąpienia z 2003 r.”.
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