
DYREKTYWY 

DYREKTYWA RADY 2009/69/WE 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem 

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) W konkluzjach z posiedzenia Rady ds. Gospodarczych 
i Finansowych z dnia 28 listopada 2006 r. uzgodniono 
opracowanie strategii zwalczania oszustw podatkowych 
wdrażanej na poziomie wspólnotowym, szczególnie 
w odniesieniu do oszustw podatkowych w dziedzinie 
opodatkowania pośredniego, w celu uzupełnienia działań 
krajowych. 

(2) Niektóre omawiane w tym kontekście środki wymagają 
zmiany dyrektywy 2006/112/WE ( 3 ). 

(3) Import towaru jest zwolniony z podatku od wartości 
dodanej (VAT), jeżeli następuje po nim dostawa lub prze
mieszczenie takiego towaru do podatnika w innym 
państwie członkowskim. Warunki udzielania takiego 
zwolnienia określają państwa członkowskie. Doświad
czenie pokazuje jednak, że w takiej sytuacji rozbieżności 
w jego stosowaniu wykorzystywane są przez pośred
ników do celów unikania zapłaty VAT od importowa
nego na takich zasadach towaru. 

(4) W celu przeciwdziałania takim nadużyciom konieczne 
jest określenie, w odniesieniu do konkretnych transakcji, 
na poziomie wspólnotowym, zestawu minimalnych 
warunków stosowania takiego zwolnienia. 

(5) Ponieważ, z powyższych względów, cel niniejszej dyrek
tywy, a mianowicie uregulowania problemu uchylania się 
od płacenia VAT, nie może być osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspól
noty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, 
niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tego celu. 

(6) Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie lepszego stanowienia prawa ( 4 ) zachęca się 
państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych 
celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które 
w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają kore
lacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami trans
pozycji, oraz do podawania ich do wiadomości publicz
nej. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę dyrektywa 
2006/112/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

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

1) artykuł 22 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 22 

Za odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje 
się wykorzystanie przez siły zbrojne państwa będącego 
członkiem Traktatu Północnoatlantyckiego, do ich użytku 
lub do użytku towarzyszących im pracowników cywilnych, 
towarów, które nie zostały przez te siły zbrojne nabyte na 
ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku 
krajowym państwa członkowskiego, jeżeli import tych 
towarów nie podlegałby zwolnieniu przewidzianemu 
w art. 143 ust. 1 lit. h).”; 

2) artykuł 140 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, których import 
jest w każdych okolicznościach zwolniony na mocy 
przepisów art. 143 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz e)–l);”; 

3) w art. 143 wprowadza się następujące zmiany: 

a) wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie zwalniają następujące trans
akcje:”;
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b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2. Zwolnienie przewidziane w ust. 1 lit. d) ma zasto
sowanie w przypadkach, gdy po imporcie towaru nastę
puje dostawa towaru zwolniona na mocy art. 138 ust. 1 
i ust. 2 lit. c), tylko wówczas jeżeli w chwili importu 
importer przedstawił właściwym organom państwa 
członkowskiego importu co najmniej następujące infor
macje: 

a) swój numer identyfikacyjny VAT wydany w państwie 
członkowskim importu lub numer identyfikacyjny 
VAT swojego przedstawiciela podatkowego zobowią
zanego do zapłaty VAT, wydany w państwie człon
kowskim importu; 

b) numer identyfikacyjny VAT klienta, któremu dostar
czany jest towar zgodnie z art. 138 ust. 1, wydany 
w innym państwie członkowskim, lub swój numer 
identyfikacyjny VAT wydany w państwie członkow
skim zakończenia wysyłki lub transportu towaru 
w przypadku gdy towar przemieszczany jest zgodnie 
z art. 138 ust. 2 lit. c); 

c) dowód przeznaczenia importowanego towaru do 
transportu lub wysyłki z państwa członkowskiego 
importu do innego państwa członkowskiego. 

Państwa członkowskie mogą jednak postanowić, że 
dowód, o którym mowa w lit. c), należy przedstawić 
właściwym organom wyłącznie na żądanie.”. 

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 
2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2009 r. 

W imieniu Rady 

L. MIKO 
Przewodniczący
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