
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY 

z dnia 30 maja 2011 r. 

upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 
dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(2011/335/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego 
Komisji dnia 19 listopada 2010 r., Litwa zwróciła się 
o upoważnienie dotyczące środka stanowiącego odstęp
stwo od art. 287 pkt 11 dyrektywy VAT w celu przy
znania zwolnienia podatnikom, których roczne obroty 
nie przekraczają 45 000 EUR („środek”). Środek zwol
niłby tych podatników z niektórych lub ze wszystkich 
obowiązków związanych z podatkiem od wartości 
dodanej („VAT”), o których mowa w rozdziałach 2–6 
tytułu XI dyrektywy VAT. 

(2) Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy VAT, 
pismem z dnia 21 stycznia 2011 r. Komisja poinformo
wała pozostałe państwa członkowskie o wniosku 
złożonym przez Litwę. Pismem z dnia 25 stycznia 
2011 r. Komisja zawiadomiła Litwę, że posiada wszystkie 
informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku. 

(3) Państwa członkowskie mogą już stosować specjalny 
system dla małych przedsiębiorstw, o dobrowolnym 
charakterze, na mocy przepisów tytułu XII dyrektywy 
VAT. Środek ten stanowi odstępstwo od przepisów 
tytułu XII dyrektywy VAT tylko o tyle, że pułap rocznych 
obrotów podatnika w ramach specjalnego systemu jest 
wyższy od pułapu obecnie dopuszczalnego na Litwie 
na mocy art. 287 pkt 11 dyrektywy VAT, który wynosi 
29 000 EUR. 

(4) Wyższy pułap w ramach specjalnego systemu stanowi 
środek upraszczający, ponieważ może znacznie zmniej
szyć związane z VAT obowiązki najmniejszych przedsię
biorstw, a jednocześnie specjalny system ma dobrowolny 
charakter i umożliwia przedsiębiorstwom wybór opodat
kowania na zasadach ogólnych VAT. 

(5) W swym wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie 
uproszczenia zobowiązań wynikających z VAT z dnia 
29 października 2004 r. ( 2 ) Komisja uwzględniła przepisy 
umożliwiające państwom członkowskim ustalenie 
górnego progu rocznych obrotów w ramach systemu 
zwolnienia z VAT nawet do 100 000 EUR lub równo
wartość tej kwoty w walucie krajowej, z możliwością 
corocznej aktualizacji. Wniosek przedstawiony przez 
Litwę jest zgodny z tą propozycją. 

(6) Odstępstwo nie będzie miało wpływu na zasoby własne 
Unii pochodzące z VAT i będzie miało tylko nieznaczny 
wpływ na ogólną kwotę dochodów podatkowych z VAT 
pobieranych przez Litwę na etapie ostatecznej konsum
pcji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W drodze odstępstwa od art. 287 pkt 11 dyrektywy 
2006/112/WE Republika Litewska zostaje upoważniona do 
przyznania zwolnienia z podatku VAT podatnikom, których 
roczny obrót nie przekracza równowartości 45 000 EUR 
w walucie krajowej, zgodnie z kursem wymiany w dniu jej 
przystąpienia do Unii Europejskiej. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 
wejścia w życie dyrektywy zmieniającej kwotę pułapu rocznego 
obrotu, poniżej którego podatnicy mogą być zwolnieni 
z podatku VAT, albo do dnia 31 grudnia 2014 r., 
w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. ( 2 ) Dz.U. C 24 z 29.1.2005, s. 8.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2011 r. 

W imieniu Rady 

CSÉFALVAY Z. 
Przewodniczący
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