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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) 

DECYZJE 

RADA 

DECYZJA RADY 

z dnia 20 października 2009 r. 

upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 
dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(2009/790/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 93, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej ( 1 ), w szczególności jej art. 395 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W piśmie zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny 
Komisji w dniu 22 czerwca 2009 r. Rzeczpospolita 
Polska zwróciła się o upoważnienie do stosowania 
środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 
2006/112/WE w celu przyznania od dnia 1 stycznia 
2010 r. zwolnienia z podatku od wartości dodanej 
(VAT) podatnikom, których roczne obroty nie przekra
czają równowartości 30 000 EUR w walucie krajowej 
zgodnie z kursem wymiany w dniu jej przystąpienia. 

(2) Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE 
pismem z dnia 22 czerwca 2009 r. Komisja poinformo
wała pozostałe państwa członkowskie o wniosku 
złożonym przez Rzeczpospolitą Polską. Pismem z dnia 
3 lipca 2009 r. Komisja zawiadomiła Rzeczpospolitą 
Polską, że posiada wszystkie informacje, które uznaje 
za niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

(3) W tytule XII rozdział 1 dyrektywy 2006/112/WE umoż
liwia się państwom członkowskim stosowanie specjal
nych systemów w odniesieniu do małych przedsię
biorstw, w szczególności przewiduje się możliwość przy
znania zwolnienia z podatku VAT podatnikom, których 
roczny obrót nie przekracza określonego pułapu. 

(4) Zgodnie z art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE 
Rzeczpospolita Polska może przyznać zwolnienie 
z podatku VAT podatnikom, których roczny obrót nie 
przekracza równowartości 10 000 EUR w walucie 
krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu jej przystą
pienia. 

(5) Podwyższenie pułapu do 30 000 EUR umożliwi Rzecz
pospolitej Polskiej powszechniejsze stosowanie uprosz
czeń przeznaczonych dla małych przedsiębiorstw, przy 
jednoczesnym ograniczeniu środka do przedsiębiorstw 
o najniższym obrocie, co przyczyni się do ich rozwoju. 

(6) W swym wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie 
uproszczenia zobowiązań wynikających z VAT z dnia 
29 października 2004 r. Komisja zawarła przepisy 
umożliwiające państwom członkowskim określenie 
progu rocznych obrotów, poniżej którego podatnicy 
VAT mogą uzyskiwać zwolnienia, w wysokości 
100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie 
krajowej, z możliwością corocznej aktualizacji. Wniosek 
przedstawiony przez Rzeczpospolitą Polską jest zgodny 
z tą propozycją. 

(7) Przedmiotowe odstępstwo nie będzie miało wpływu na 
zasoby własne Wspólnoty Europejskiej należne z tytułu 
podatku od wartości dodanej,
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W drodze odstępstwa od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE 
upoważnia się Rzeczpospolitą Polską do zwolnienia z podatku 
VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza równo
wartości 30 000 EUR w walucie krajowej zgodnie z kursem 
wymiany w dniu jej przystąpienia. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 
wejścia w życie przepisów dyrektywy zmieniającej progi rocz
nych obrotów, poniżej których podatnicy mogą uzyskiwać 

zwolnienia z podatku VAT, lub do dnia 31 grudnia 2012 r., 
w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja jest skierowana do Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2009 r. 

W imieniu Rady 

A. BORG 
Przewodniczący
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