
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 79/2012 

z dnia 31 stycznia 2012 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) 
nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie 

podatku od wartości dodanej 

(wersja przekształcona) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 
7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej 
oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości 
dodanej ( 1 ), w szczególności jego art. 14, 32, 48, 49 i art. 51 
ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Aby usprawnić i uzupełnić instrumenty służące zwal
czaniu oszustw, rozporządzenie Rady (WE) nr 
1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od 
wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
218/92 ( 2 ) zostało przekształcone i uchylone rozporzą
dzeniem (UE) nr 904/2010. Przepisy ustanowione 
w rozporządzeniu (UE) nr 904/2010 powinny znaleźć 
odzwierciedlenie na poziomie aktów wykonawczych do 
rozporządzenia (UE) nr 904/2010. 

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 
29 października 2004 r. ustanawiającym szczegółowe 
zasady wykonywania niektórych przepisów rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy 
administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości doda
nej ( 3 ) wprowadzono istotne zmiany. Ponieważ w wyniku 
przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 904/2010 konieczne 
jest wprowadzenie dalszych zmian, oraz w celu ustano
wienia jednego zestawu przepisów dotyczących wymiany 
informacji, dla zachowania jasności należy je prze
kształcić wraz z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1174/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym 
zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do zwrotu podatku 
od wartości dodanej zgodnie z dyrektywą Rady 
2008/9/WE ( 4 ). 

(3) Aby ułatwić wymianę informacji między państwami 
członkowskimi, niezbędne jest dokładne określenie kate
gorii informacji, których wymiana może się odbywać bez 
uprzednio złożonego wniosku, jak również częstotliwo 
ści, z jaką powinna się ona odbywać, oraz odpowiednich 
uzgodnień praktycznych. Jeżeli państwa członkowskie 

planują powstrzymanie się od uczestnictwa w takiej 
wymianie, powinny one powiadomić o tym Komisję 
zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
904/2010. 

(4) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 
organy podatkowe wymieniają się informacjami w 
miarę możliwości drogą elektroniczną. W związku 
z powyższym należy ustanowić praktyczne zasady 
i szczegóły techniczne. 

(5) Należy określić praktyczne zasady regulujące dostarczanie 
informacji dotyczących przepisów w zakresie fakturowa
nia, stawek podatku od wartości dodanej (VAT) mających 
zastosowanie w kontekście szczególnych procedur odno
szących się do podatników niemających siedziby oraz 
dodatkowych informacji w formie kodów elektronicz
nych, o których mowa w art. 9 ust. 2 dyrektywy Rady 
2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szcze
gółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, 
przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podat
nikom niemającym siedziby w państwie członkowskim 
zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie człon
kowskim ( 5 ). 

(6) Aby zapewnić państwom członkowskim skuteczne 
możliwości występowania o informacje przewidziane 
w niektórych przepisach dyrektywy 2008/9/WE, 
konieczne jest określenie odpowiednich zharmonizowa
nych kodów, które należy stosować podczas wymiany 
odpowiednich informacji, a także środków, za pomocą 
których taka wymiana powinna się odbywać, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 904/2010. 

(7) Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE przewiduje, że 
państwo członkowskie zwrotu może wymagać od wnio
skodawcy dodatkowych informacji, przedstawionych za 
pomocą kodów elektronicznych, uzupełniających kody 
określone w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/9/WE, 
w zakresie, w jakim informacje takie są niezbędne 
z powodu jakichkolwiek ograniczeń prawa do odliczenia 
na mocy dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej ( 6 ), lub do celów zastosowania odstęp
stwa uzyskanego przez państwo członkowskie zwrotu na 
mocy art. 395 lub 396 wspomnianej dyrektywy.
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( 1 ) Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1. 
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( 4 ) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 50. 
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(8) Zgodnie z art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
904/2010 właściwe organy państwa członkowskiego 
zwrotu powiadamiają drogą elektroniczną właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich o wszelkich 
informacjach, jakich zażądały na mocy art. 9 ust. 2 
dyrektywy 2008/9/WE. 

(9) W tym celu należy określić szczegóły techniczne doty
czące przekazania dodatkowych informacji, jakich zażą
dały państwa członkowskie na mocy art. 9 ust. 2 dyrek
tywy 2008/9/WE. W szczególności należy określić kody, 
jakie mają być stosowane do przekazywania informacji. 
Kody określone w załączniku III do niniejszego rozporzą
dzenia zostały opracowane przez Stały Komitet Współ
pracy Administracyjnej (SCAC) na podstawie informacji, 
jakich żądały państwa członkowskie do celów stosowania 
art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE. 

(10) Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2008/9/WE od wniosko
dawców można wymagać przedstawienia opisu prowa
dzonej przez nich działalności gospodarczej za pomocą 
zharmonizowanych kodów. W tym celu należy używać 
powszechnie stosowanych kodów określonych w art. 2 
ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospo
darczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia 
WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych ( 1 ). 

(11) Artykuł 25 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 stanowi, 
że organ współpracujący na żądanie organu wnioskują
cego zawiadamia adresata o wszelkich instrumentach 
i decyzjach pochodzących od organów administracyj
nych, a dotyczących stosowania ustawodawstwa 
w zakresie podatku VAT w państwie członkowskim, 
w którym ma siedzibę organ wnioskujący. 

(12) W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu zażąda, 
aby państwo członkowskie siedziby zawiadamiało wnio
skodawcę o swoich decyzjach i instrumentach do celów 
stosowania dyrektywy 2008/9/WE, ze względu na 
ochronę danych powinna istnieć możliwość dokonania 
takiego zawiadomienia z wykorzystaniem wspólnej sieci 
łączności / wspólnego systemu połączeń (sieci CCN/CSI), 
zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 lit. q) rozporządzenia (UE) 
nr 904/2010. 

(13) Należy ustanowić przepisy wykonawcze między innymi 
do art. 48 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 w odnie
sieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej 
i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących 
się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur 
i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej. 

(14) Konieczne jest również opracowanie listy danych staty
stycznych wymaganych dla celów oceny rozporządzenia 
(UE) nr 904/2010. 

(15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Współpracy Admi
nistracyjnej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wyko
nywania postanowień art. 14, 32, 48, 49 i art. 51 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 904/2010. 

Artykuł 2 

Kategorie wymiany informacji bez uprzednio złożonego 
wniosku 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 przed
miotem wymiany automatycznej mogą być następujące kate
gorie informacji: 

1) informacje o podatnikach niemających siedziby; 

2) informacje o nowych środkach transportu. 

Artykuł 3 

Podkategorie wymiany informacji bez uprzednio 
złożonego wniosku 

1. W przypadku podatników niemających siedziby infor
macje będące przedmiotem automatycznej wymiany są to: 

a) informacje dotyczące przydzielania numerów identyfikacyj
nych VAT podatnikom mającym siedzibę w innym państwie 
członkowskim; 

b) informacje dotyczące zasad zwrotu podatku od wartości 
dodanej podatnikom niemającym siedziby w państwie człon
kowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie 
członkowskim zgodnie z dyrektywą 2008/9/WE. 

2. W przypadku nowych środków transportu informacje 
będące przedmiotem automatycznej wymiany są to: 

a) informacje dotyczące zwolnienia z obowiązku podatkowego 
na mocy art. 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, 
dostaw nowych środków transportu, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. a) i b) tej dyrektywy, wykonywanych 
przez podmioty uważane za podatników zgodnie z art. 9 
ust. 2 tej dyrektywy, które są zidentyfikowane dla celów 
podatku od wartości dodanej; 

b) informacje dotyczące zwolnienia z obowiązku podatkowego 
na mocy art. 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, 
dostaw nowych statków i samolotów, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. a) i b) tej dyrektywy, wykonywanych 
przez podatników zidentyfikowanych dla celów podatku 
od wartości dodanej, innych niż ci, o których mowa w lit. 
a), dla podmiotów niezidentyfikowanych dla celów podatku 
od wartości dodanej; 

c) informacje dotyczące zwolnienia z obowiązku podatkowego 
na mocy art. 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, 
dostaw nowych motorowych pojazdów lądowych, 
o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b) tej dyrektywy, 
wykonywanych przez podatników zidentyfikowanych dla 
celów podatku od wartości dodanej, innych niż ci, 
o których mowa w lit. a), dla podmiotów niezidentyfikowa
nych dla celów podatku od wartości dodanej.
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( 1 ) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.



Artykuł 4 

Zgłoszenie powstrzymania się od uczestnictwa w 
wymianie informacji bez uprzednio złożonego wniosku 

Do dnia 20 maja 2012 r. każde państwo członkowskie powia
damia Komisję na piśmie o decyzji, podjętej zgodnie z art. 14 
ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 904/2010, 
w sprawie powstrzymania się od uczestnictwa 
w automatycznej wymianie informacji należących do określo
nych kategorii lub podkategorii informacji, o których mowa 
w art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia. Komisja informuje 
odpowiednio pozostałe państwa członkowskie o kategoriach, 
w przypadku których państwo członkowskie powstrzymało 
się od uczestnictwa. 

Artykuł 5 

Częstotliwość wymiany informacji 

W przypadku stosowania systemu wymiany automatycznej 
wymiana informacji dotyczących kategorii i podkategorii, 
o których mowa odpowiednio w art. 2 i 3, odbywa się 
z chwilą udostępnienia danych, a w każdym wypadku 
w ciągu trzech miesięcy od końca kwartału, w którym infor
macje stały się dostępne. 

Artykuł 6 

Przekazywanie informacji podlegających wymianie 

1. Wymiana informacji przekazywanych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 904/2010 powinna się odbywać, 
o ile to możliwe, wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą 
wspólnej sieci łączności / wspólnego systemu połączeń (CCN/ 
CSI), z wyjątkiem informacji określonych poniżej: 

a) wniosek o zgłoszenie administracyjne, o którym mowa 
w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 904/2010, oraz instru
ment lub decyzja, które mają podlegać notyfikacji; 

b) oryginały dokumentów dostarczone zgodnie z art. 9 
rozporządzenia (UE) nr 904/2010. 

2. Właściwe władze w poszczególnych państwach członkow
skich mogą zgodzić się na przekazywanie informacji, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i b), drogą elektroniczną. 

Artykuł 7 

Informacje dla podatników 

1. Państwa członkowskie przekazują szczegółowe informacje 
dotyczące fakturowania wymienione w załączniku I do niniej
szego rozporządzenia zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 
904/2010 za pośrednictwem portalu internetowego założonego 
przez Komisję. 

2. Komisja udostępnia portal internetowy, o którym mowa 
w ust. 1, tym państwom członkowskim, które podjęły decyzję 
o publikowaniu następujących dodatkowych informacji: 

a) informacje dotyczące przechowywania faktur wymienione 
w załączniku II; 

b) dodatkowe informacje w formie kodów elektronicznych 
wymagane przez państwa członkowskie na mocy art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE; 

c) do dnia 31 grudnia 2014 r. standardowa stawka podatku, 
o której mowa w art. 42 akapit drugi rozporządzenia (UE) 
nr 904/2010; 

d) od dnia 1 stycznia 2015 r. stawka podatku mająca zastoso
wanie do świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług 
nadawczych i usług świadczonych drogą elektroniczną, 
o której mowa w art. 47 akapit drugi rozporządzenia (UE) 
nr 904/2010. 

Artykuł 8 

Informacje wymieniane w ramach zwrotu VAT 

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu zawiadamia 
pozostałe państwa członkowskie, że wymaga dodatkowych 
informacji, przedstawionych za pomocą kodów elektronicznych, 
zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE, do celów prze
kazywania tych informacji używa się kodów określonych 
w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 9 

Opis działalności gospodarczej wymieniany w ramach 
zwrotu VAT 

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu wymaga opisu 
prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, 
zgodnie z art. 11 dyrektywy 2008/9/WE, takie informacje 
podaje się przy zachowaniu czwartego poziomu kodów NACE 
Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
1893/2006. 

Artykuł 10 

Zawiadomienie o instrumentach i decyzjach dotyczących 
zwrotu VAT 

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu wymaga, aby 
państwo członkowskie siedziby adresata zawiadamiało adresata 
o decyzjach i instrumentach dotyczących zwrotu na podstawie 
dyrektywy 2008/9/WE, wniosek o zawiadomienie może zostać 
przekazany z wykorzystaniem sieci CCN/CSI zdefiniowanej 
w art. 2 ust. 1 lit. q) rozporządzenia (UE) nr 904/2010. 

Artykuł 11 

Dane statystyczne 

Lista danych statystycznych, o których mowa w art. 49 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 904/2010, została przedstawiona 
w załączniku IV. 

Każde państwo członkowskie w terminie do dnia 30 kwietnia 
każdego roku drogą elektroniczną przekazuje Komisji dane 
statystyczne, o których mowa w akapicie pierwszym, 
z zastosowaniem formularza, którego wzór przedstawiony jest 
w załączniku IV. 

Artykuł 12 

Wymiana informacji o środkach krajowych 

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty wszelkich 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
przyjętych w dziedzinach objętych niniejszym rozporządze
niem. 

Komisja powiadamia o wspomnianych środkach pozostałe 
państwa członkowskie.
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Artykuł 13 

Uchylenie 

Rozporządzenia (WE) nr 1925/2004 i (WE) nr 1174/2009 tracą moc. 

Odesłania do uchylonych rozporządzeń należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, 
zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI. 

Artykuł 14 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

Szczegółowe informacje dotyczące fakturowania zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 

1. Wystawianie faktur 

Artykuł 221 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość zobowiązania podatników do wystawiania faktur 

Pyt. 1. W jakich innych okolicznościach wymaga się wystawiania faktur? 

Pyt. 2. Jeżeli istnieje wymóg wystawiania faktur, czy są to faktury uproszczone, czy pełne? 

Artykuł 221 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość zobowiązania podatników do wystawiania faktur 
w odniesieniu do zwolnionych usług finansowych i ubezpieczeniowych 

Pyt. 3. Czy w odniesieniu do zwolnionych usług finansowych i ubezpieczeniowych wymagane są faktury? 

Pyt. 4. Jeżeli tak, czy wymagane są faktury uproszczone, czy pełne? 

Artykuł 221 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość odstąpienia od wymogu wystawienia faktury w odniesieniu 
do zwolnionych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług 

Pyt. 5. W przypadku których dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług nie jest wymagane wystawienie 
faktury (jeżeli dotyczy)? 

2. Termin wystawienia faktury 

Artykuł 222 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość określenia ostatecznego terminu wystawiania faktur 

Pyt. 6. Czy istnieje ostateczny termin wystawiania faktur inny niż termin wystawiania faktur za wewnątrzwspólno
towe dostawy towarów lub transgraniczne usługi podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia podatkiem? 

Pyt. 7. Jeżeli tak, do kiedy należy wystawić fakturę? 

3. Faktury zbiorcze 

Artykuł 223 dyrektywy 2006/112/WE – ostateczny termin wystawiania faktur zbiorczych 

Pyt. 8. Czy faktury zbiorcze mogą być wystawiane na dostawy towarów lub transakcje świadczenia usług, 
w przypadku których podatek staje się wymagalny w ciągu okresu przekraczającego 1 miesiąc kalendarzowy? Dostawy 
te obejmują wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz transgraniczne usługi podlegające mechanizmowi odwrot
nego obciążenia podatkiem. 

Pyt. 9. Jeżeli tak, jak długi jest ten okres? 

4. Samofakturowanie 

Artykuł 224 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość wystawiania faktur w ramach samofakturowania w imieniu i na 
rzecz podatnika 

Pyt. 10. Czy istnieje wymóg, zgodnie z którym faktury wystawiane w ramach samofakturowania powinny być 
wystawiane w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego dostawy lub świadczącego usługę? 

5. Zlecanie wystawiania faktur stronom trzecim spoza UE? 

Artykuł 225 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość nałożenia warunków na strony trzecie spoza UE, które wystawiają 
faktury na rzecz dostawców unijnych 

Pyt. 11. Czy wprowadzono warunki dotyczące zlecania wystawiania faktur stronom trzecim mającym siedzibę poza 
UE? 

Pyt. 12. Jeżeli tak, jakie warunki wprowadzono? 

6. Dane umieszczane na fakturach 

Artykuł 227 dyrektywy 2006/112/WE – obowiązek podania numeru identyfikacyjnego VAT nabywcy lub usługo
biorcy 

Pyt. 13. Czy oprócz dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz transgranicznych usług podlegających odwrotnemu obcią 
żeniu podatkiem na fakturze wymagany jest numer identyfikacyjny VAT nabywcy lub usługobiorcy? 

Pyt. 14. Jeżeli tak, w jakich okolicznościach na fakturze wymagany jest numer identyfikacyjny VAT nabywcy lub 
usługobiorcy?
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Artykuł 230 dyrektywy 2006/112/WE – waluta, w jakiej wystawiona jest faktura VAT 

Pyt. 15. Czy w sytuacji gdy kwota VAT przeliczana jest na walutę krajową zgodnie z kursem wymiany Europejskiego 
Banku Centralnego, konieczne jest dokonanie zawiadomienia? 

Artykuł 239 dyrektywy 2006/112/WE – podawanie numeru rejestracji podatkowej 

Pyt. 16. Czy w sytuacji gdy dostawca lub nabywca/usługobiorca nie dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego, 
sprzedaży na odległość lub dostaw wewnątrzwspólnotowych, wystawiany jest numer identyfikacyjny VAT? 

Artykuł 240 dyrektywy 2006/112/WE – podawanie numeru identyfikacyjnego VAT 

Pyt. 17. W sytuacji gdy wydano zarówno numer identyfikacyjny VAT, jak i numer rejestracji podatkowej, w jakich 
okolicznościach na fakturze podaje się jeden z tych numerów lub oba numery? 

7. Faktury papierowe i elektroniczne 

Artykuł 235 dyrektywy 2006/112/WE – elektroniczne faktury wystawiane poza UE 

Pyt. 18. Czy wprowadzono warunki dotyczące faktur elektronicznych wystawianych w państwie trzecim? 

Pyt. 19. Jeżeli tak, jakie wprowadzono warunki? 

8. Faktury uproszczone 

Artykuł 238 dyrektywy 2006/112/WE – wystawianie faktur uproszczonych 

Pyt. 20. W jakich okolicznościach zezwala się na wystawianie faktur uproszczonych? 

Artykuł 226b dyrektywy 2006/112/WE – dane wymagane na fakturze uproszczonej 

Pyt. 21. Jakie dane wymagane są na fakturze uproszczonej?
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ZAŁĄCZNIK II 

Informacje dotyczące przechowywania faktur, które państwa członkowskie mogą przekazać za pośrednictwem 
portalu internetowego 

Artykuł 245 dyrektywy 2006/112/WE – miejsce przechowywania 

Pyt. 1. Jeżeli miejsce przechowywania znajduje się poza państwem członkowskim, czy konieczne jest powiadomienie 
o miejscu przechowywania? 

Pyt. 2. Jeżeli tak, w jaki sposób należy dokonać takiego powiadomienia? 

Pyt. 3. Czy faktury papierowe można przechowywać poza państwem członkowskim? 

Artykuł 247 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE – okres przechowywania 

Pyt. 4. Jakie są okresy przechowywania faktur? 

Artykuł 247 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE – forma przechowywania 

Pyt. 5. Czy faktury mogą być przechowywane w formie elektronicznej? 

Pyt. 6. Czy faktury mogą być przechowywane w formie papierowej? 

Pyt. 7. Czy w przypadku korzystania z podpisów elektronicznych lub EDI konieczne jest przechowywanie danych 
gwarantujących autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur przechowywanych w formie elektronicznej? 

Artykuł 247 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE – przechowywanie w państwie trzecim 

Pyt. 8. Czy faktury mogą być przechowywane w państwie trzecim? 

Pyt. 9. Jeżeli tak, czy istnieją warunki takiego przechowywania?

PL 1.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 29/19



ZAŁĄCZNIK III 

Kody używane do przekazywania informacji na podstawie art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 

Kod 1. Paliwo 

1.1. Paliwo do środków transportu 
o masie powyżej 3 500 kg, innych 
niż środki transportu dla pasażerów 
uiszczających opłatę 

1.1.1. Benzyna 

1.1.2. Olej napędowy 

1.1.3. LPG 

1.1.4. Gaz ziemny 

1.1.5. Biopaliwo 

1.2. Paliwo do środków transportu 
o masie nie większej niż 3 500 kg, 
innych niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

1.2.1. Benzyna 

1.2.2. Olej napędowy 

1.2.3. LPG 

1.2.4. Gaz ziemny 

1.2.5. Biopaliwo 

1.2.6. PKW 

1.2.7. LKW 

1.3. Paliwo do środków transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

1.3.1. Benzyna 

1.3.2. Olej napędowy 

1.3.3. LPG 

1.3.4. Gaz ziemny 

1.3.5. Biopaliwo 

1.4. Paliwo specjalnie przeznaczone do 
pojazdów poddawanych badaniu 

1.5. Produkty ropopochodne używane do 
smarowania środków transportu lub 
silników 

1.6. Paliwo zakupione w celu odsprzedaży 

1.7. Paliwo do celów przewozu towarów 

1.8. Paliwo do samochodów osobowych 
i kombivanów 

1.8.1. Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodar
czej 

1.8.2. Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki 
jazdy lub przeznaczonych do wynajmu 

1.8.3. Używanych częściowo do innych celów niż określone w pkt 
1.8.2 

1.9. Paliwo do motocykli, przyczep 
kempingowych i łodzi rekreacyjno- 
sportowych oraz statków powietrz
nych o masie poniżej 1 550 kg 

1.9.1. Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub 
przeznaczonych do wynajmu 

1.9.2. Używanych do prowadzenia działalności gospodarczej 

1.10. Paliwo do maszyn i ciągników rolni
czych 

1.10.1. Benzyna 

1.10.2. Olej napędowy 

1.10.3. LPG 

1.10.4. Gaz ziemny 

1.10.5. Biopaliwo
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1.11. Paliwo do środków transportu osób, 
z mniej niż 9 miejscami, lub do 
wypożyczonych samochodów 

1.11.1. Benzyna 

1.11.2. Olej napędowy 

1.11.3. LPG 

1.11.4. Gaz ziemny 

1.11.5. Biopaliwo 

1.12. Paliwo do środków transportu osób 
innych niż wymienione w pkt 1.8 
i 1.9 

1.13. Paliwo do środków transportu, 
w odniesieniu do których nie istnieją 
ograniczenia prawa do odliczenia 

1.14. Paliwo do środków transportu, 
w odniesieniu do których istnieją 
ograniczenia prawa do odliczenia 

Kod 2. Wynajem środków transportu 

2.1. Wynajem środków transportu 
o masie powyżej 3 500 kg, innych 
niż środki transportu dla pasażerów 
uiszczających opłatę 

2.2. Wynajem środków transportu 
o masie nie większej niż 3 500 kg, 
innych niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

2.2.1. Na nieprzerwany okres powyżej 6 miesięcy 

2.2.2. Na nieprzerwany okres nieprzekraczający 6 miesięcy 

2.2.3. PKW 

2.2.4. LKW 

2.3. Wynajem środków transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

2.3.1. Na nieprzerwany okres powyżej 6 miesięcy 

2.3.2. Na nieprzerwany okres nieprzekraczający 6 miesięcy 

2.4. Wynajem środków transportu prze
znaczonych do przewozu towarów 

2.5. Wynajem samochodów osobowych 
i kombivanów 

2.5.1. Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodar
czej 

2.5.2. Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób lub 
nauki jazdy 

2.5.3. Używanych częściowo do innych celów niż określone w pkt 
2.5.2 

2.6. Wynajem motocykli, przyczep 
kempingowych i łodzi rekreacyjno- 
sportowych oraz statków powietrz
nych o masie mniejszej niż 1 550 kg 

2.6.1. Używanych do zarobkowego przewozu osób lub nauki jazdy 

2.6.2. Używanych do innego rodzaju działalności gospodarczej 

2.7. Wynajem samochodów osobowych 
kategorii M1 

2.8. Wynajem środków transportu osób 
z więcej niż 9 miejscami 

2.9. Wynajem środków transportu osób 
z mniej niż 9 miejscami 

2.9.1. Używanych do działalności handlowej 

2.9.2. Używanych do celów innych niż działalność handlowa 

2.10. Wynajem środków transportu, 
w odniesieniu do których nie istnieją 
ograniczenia prawa do odliczenia
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2.11. Wynajem środków transportu, 
w odniesieniu do których istnieją 
ograniczenia prawa do odliczenia 

2.12. Wynajem środków transportu innych 
niż wymienione w pkt 2.5 i 2.6 

Kod 3. Wydatki związane ze środkami transportu (inne niż towary i usługi oznaczone kodami 1 i 2) 

3.1. Wydatki związane ze środkami trans
portu o masie powyżej 3 500 kg, 
innymi niż środki transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

3.1.1. Zakup środków transportu o masie powyżej 3 500 kg, innych 
niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.1.2. Utrzymanie środków transportu o masie powyżej 3 500 kg, 
innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.1.3. Zakup i instalacja wyposażenia środków transportu o masie 
powyżej 3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów 
uiszczających opłatę 

3.1.4. Garażowanie lub parkowanie środków transportu o masie 
powyżej 3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów 
uiszczających opłatę 

3.1.5. Inne wydatki związane ze środkami transportu o masie 
powyżej 3 500 kg, innymi niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

3.2. Wydatki związane ze środkami trans
portu o masie nie większej niż 
3 500 kg, innymi niż środki trans
portu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.2.1. Zakup środków transportu o masie nie większej niż 3 500 kg, 
innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.2.2. Utrzymanie środków transportu o masie nie większej niż 
3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uisz
czających opłatę 

3.2.3. Zakup instalacji i wyposażenia środków transportu o masie 
nie większej niż 3 500 kg, innych niż środki transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

3.2.4. Garażowanie lub parkowanie środków transportu o masie nie 
większej niż 3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

3.2.5. Inne wydatki związane ze środkami transportu o masie nie 
większej niż 3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

3.2.6. PKW 

3.2.7. LKW 

3.3. Wydatki związane ze środkami trans
portu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.3.1. Zakup środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.3.2. Konserwacja środków transportu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.3.3. Zakup i instalacja wyposażenia środków transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

3.3.4. Garażowanie lub parkowanie środków transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

3.3.5. Inne wydatki związane ze środkami transportu dla pasażerów 
uiszczających opłatę 

3.4. Wydatki związane ze środkami trans
portu przeznaczonymi do przewozu 
towarów 

3.4.1. Zakup środków transportu przeznaczonych do przewozu 
towarów 

3.4.2. Konserwacja środków transportu przeznaczonych do prze
wozu towarów 

3.4.3. Garażowanie lub parkowanie środków transportu przeznaczo
nych do przewozu towarów 

3.4.4. Wydatki związane ze środkami transportu przeznaczonymi do 
przewozu towarów, inne niż wymienione w pkt 3.4.1, 3.4.2 
i 3.4.3
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3.5. Konserwacja samochodów osobo
wych i kombivanów 

3.5.1. Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodar
czej 

3.5.2. Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki 
jazdy lub przeznaczonych do wynajmu 

3.5.3. Używanych częściowo do prowadzenia działalności gospodar
czej innej niż wymieniona w pkt 3.5.2 

3.6. Konserwacja motocykli, przyczep 
kempingowych i łodzi rekreacyjno- 
sportowych oraz statków powietrz
nych o masie powyżej 1 550 kg 

3.6.1. Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub 
przeznaczonych do wynajmu 

3.6.2. Używanych do innego rodzaju działalności gospodarczej 

3.7. Wydatki, inne niż na konserwację, 
garażowanie lub parkowanie samo
chodów osobowych i kombivanów 

3.7.1. Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodar
czej 

3.7.2. Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki 
jazdy lub przeznaczonych do wynajmu 

3.7.3. Używanych częściowo w celach innych niż wymienione w pkt 
3.7.2 

3.8. Wydatki inne niż na konserwację, 
garażowanie i parkowanie motocykli, 
przyczep kempingowych i łodzi 
rekreacyjno-sportowych oraz statków 
powietrznych o masie powyżej 
1 550 kg 

3.8.1. Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy, 
przeznaczonych do wynajmu lub odsprzedaży 

3.8.2. Używanych do innego rodzaju działalności gospodarczej 

3.9. Zakup samochodów osobowych kate
gorii M1 

3.10. Zakup akcesoriów do samochodów 
osobowych kategorii M1, włącznie 
z montażem i instalacją 

3.11. Wydatki związane ze środkami trans
portu osób z więcej niż 9 miejscami 
lub środkami transportu przeznaczo
nymi do przewozu towarów 

3.12. Wydatki związane ze środkami trans
portu osób z mniej niż 9 miejscami 
używanymi do celów działalności 
handlowej 

3.13 .Wydatki związane ze środkami trans
portu, w odniesieniu do których nie 
istnieją ograniczenia prawa do odli
czenia 

3.14. Wydatki związane ze środkami trans
portu, w odniesieniu do których 
istnieją ograniczenia prawa do odli
czenia 

3.15. Konserwacja środków transportu 
osób innych niż samochody osobowe 
i kombivany, motocykle, przyczepy 
kempingowe i łodzie rekreacyjno- 
sportowe oraz statki powietrzne 
o masie powyżej 1 550 kg. 

3.16. Garażowanie lub parkowanie 
środków transportu osób 

3.17. Wydatki inne niż na konserwację, 
garażowanie lub parkowanie środków 
transportu innych niż samochody 
osobowe i kombivany, motocykle, 
przyczepy kempingowe i łodzie 
rekreacyjno-sportowe oraz statki 
powietrzne o masie powyżej 
1 550 kg
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Kod 4. Opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg 

4.1. Opłaty drogowe za środki transportu 
o masie powyżej 3 500 kg, inne niż 
środki transportu dla pasażerów uisz
czających opłatę 

4.2. Opłaty drogowe za pojazdy o masie 
nie większej niż 3 500 kg, inne niż 
środki transportu dla pasażerów uisz
czających opłatę 

4.2.1. PKW 

4.2.2. LKW 

4.3. Opłaty drogowe za środki transportu 
dla pasażerów uiszczających opłatę 

4.4. Opłaty drogowe za środki transportu 
przejeżdżające przez most nad 
Wielkim Bełtem 

4.5. Opłaty drogowe za wszelkie środki 
transportu przejeżdżające przez most 
nad cieśniną Sund 

4.6. Opłaty drogowe za środki transportu 
dla pasażerów uiszczających opłatę, 
z więcej niż 9 miejscami 

4.7. Opłaty drogowe za środki transportu 
dla pasażerów uiszczających opłatę, 
z mniej niż 9 miejscami 

4.8. Opłaty drogowe za pojazdy używane 
w ramach konferencji, targów, 
wystaw lub kongresów 

4.8.1. Uiszczane przez organizatora imprezy 

4.8.2. Uiszczane przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata 
pobierana jest bezpośrednio przez organizatora 

Kod 5. Koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny 

5.1. Podatnika lub osoby zatrudnionej 
przez podatnika 

5.2. Osoby niebędącej podatnikiem lub 
osobą zatrudnioną przez podatnika 

5.3. Podatnika lub osoby zatrudnionej 
przez podatnika w ramach konferen
cji, targów, wystaw lub kongresów 

5.3.1. Ponoszone przez organizatora imprezy 

5.3.2. Ponoszone przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata 
pobierana jest bezpośrednio przez organizatora 

Kod 6. Zakwaterowanie 

6.1. Wydatki na zakwaterowanie podat
nika lub osoby zatrudnionej przez 
podatnika 

6.2. Wydatki na zakwaterowanie osoby 
niebędącej podatnikiem lub osobą 
zatrudnioną przez podatnika 

6.3. Wydatki na zakwaterowanie podat
nika lub osoby zatrudnionej przez 
podatnika, uczestniczącej w 
konferencjach związanych z 
prowadzeniem działalności gospodar
czej
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6.4. Wydatki na zakwaterowanie podat
nika lub osoby zatrudnionej przez 
podatnika w ramach konferencji, 
targów, wystaw lub kongresów 

6.4.1. Ponoszone przez organizatora imprezy 

6.4.2. Ponoszone przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata 
pobierana jest bezpośrednio przez organizatora 

6.5. Wydatki na zakwaterowanie osoby 
zatrudnionej przez podatnika, dostar
czającej towary lub świadczącej usługi 

6.6. Wydatki na zakwaterowanie zaku
pione w celu dalszej odsprzedaży tej 
usługi 

6.7. Wydatki na zakwaterowanie inne niż 
wymienione w pkt 6.5 lub 6.6 

Kod 7. Żywność, napoje i usługi restauracyjne 

7.1. Żywność i napoje dostarczane 
w hotelach, barach, restauracjach, 
pensjonatach, w tym śniadania 

7.1.1. Na rzecz podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika 

7.1.2. Na rzecz osoby niebędącej podatnikiem ani osobą zatrudnioną 
przez podatnika 

7.2. Żywność i napoje dostarczane 
w ramach konferencji, targów, 
wystaw lub kongresów 

7.2.1. Na rzecz organizatora imprezy 

7.2.2. Na rzecz uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobie
rana jest bezpośrednio przez organizatora 

7.3. Żywność i napoje przeznaczone dla 
osoby zatrudnionej przez podatnika, 
dostarczającej towary lub świadczącej 
usługi 

7.4. Usługi restauracyjne zakupione w celu 
ich dalszej odsprzedaży 

7.5. Zakup żywności, napojów lub usług 
restauracyjnych innych niż wymie
nione w pkt 7.2, 7.3 i 7.4 

Kod 8. Opłaty za wstęp na targi i wystawy 

8.1. Uiszczane przez podatnika lub osobę 
zatrudnioną przez podatnika 

8.2. Uiszczane przez osobę niebędącą 
podatnikiem ani osobą zatrudnioną 
przez podatnika 

Kod 9. Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne 

9.1. Zakup alkoholu 

9.2. Zakup przetworzonego tytoniu 

9.3. Wydatki na przyjęcia i cele reprezen
tacyjne 

9.3.1. Na cele reklamowe 

9.3.2. Na cele inne niż reklamowe 

9.4. Wydatki na utrzymanie statków prze
znaczonych do celów rekreacyjnych 

9.5. Wydatki na dzieła sztuki, przedmioty 
kolekcjonerskie i antyki
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9.6. Wydatki na artykuły luksusowe, 
rozrywkowe i wydatki reprezenta
cyjne ponoszone w celach reklamo
wych 

9.7. Wydatki na artykuły luksusowe, 
rozrywkowe i wydatki reprezenta
cyjne inne niż wymienione w pkt 
9.1, 9.2 i 9.3 

Kod 10. Inne 

10.1. Narzędzia 

10.2. Naprawy w okresie objętym gwaran
cją 

10.3. Usługi związane z edukacją 

10.4. Prace związane z mieniem 10.4.1. Prace związane z nieruchomościami 

10.4.2. Prace związane z nieruchomościami wykorzystywanymi 
w celach mieszkalnych 

10.4.3. Prace związane z mieniem ruchomym innym niż objęte 
kodem 3 

10.5. Zakup lub wynajem mienia 10.5.1. Zakup lub wynajem nieruchomości 

10.5.2. Zakup lub wynajem nieruchomości wykorzystywanych 
w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub wypoczynko
wych 

10.5.3. Zakup lub wynajem mienia ruchomego związanego 
z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkal
nych albo rekreacyjnych lub wypoczynkowych lub wykorzy
stywanego w takich nieruchomościach 

10.5.4. Zakup lub wynajem mienia ruchomego innego niż objęte 
kodem 2 

10.6. Dostarczanie wody, gazu lub energii 
elektrycznej przez sieć dystrybucyjną 

10.7. Upominki o niewielkiej wartości 

10.8. Wydatki związane z prowadzeniem 
biura 

10.9. Udział w targach i seminariach, 
kształcenie lub szkolenia 

10.9.1. Targi 

10.9.2. Seminaria 

10.9.3. Kształcenie 

10.9.4. Szkolenia 

10.10. Ryczałtowy narzut na ceny zwierząt 
gospodarskich i produktów rolnych 

10.11. Wydatki związane z wysyłką poczty 
do krajów spoza UE 

10.12. Wydatki na faksy i telefony w sprawie 
zakwaterowania 

10.13. Towary i usługi nabyte przez organi
zatora podróży dla bezpośredniej 
korzyści podróżnego 

10.14. Towary nabyte w celu odsprzedaży 
inne niż wymienione w pkt 1.6 

10.15. Usługi nabyte w celu odsprzedaży 
inne niż wymienione w pkt 6.6 i 7.4
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10.16. Prace związane z mieniem 10.16.1. Prace związane z nieruchomościami wykorzystywanymi 
w celach mieszkalnych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych 

10.16.2. Prace związane z nieruchomościami innymi niż wymienione 
w pkt 10.16.1 

10.16.3. Prace związane z mieniem ruchomym związanym 
z nieruchomościami, o których mowa w pkt 10.16.1 lub 
używane w tych nieruchomościach 

10.16.4. Prace związane z mieniem ruchomym innym niż wymienione 
w pkt 10.16.3 

10.17. Wydatki związane z mieniem 10.17.1. Wydatki związane z nieruchomościami wykorzystywanymi 
w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub wypoczynko
wych 

10.17.2. Wydatki związane z nieruchomościami innymi niż wymie
nione w pkt 10.17.1
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ZAŁĄCZNIK IV 

Wzór dokumentu wykorzystywanego przez państwa członkowskie do przekazywania Komisji danych zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 904/2010 

Państwo członkowskie: 

Rok: 

Część A: Dane statystyczne poszczególnych państw członkowskich: 

Art. 7–12 Art. 15 Art. 16 Art. 25 

Pole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liczba otrzy
manych 

wniosków 
o udzielenie 

informacji 

Liczba wysła
nych wnios

ków 
o udzielenie 

informacji 

Liczba opóź
nionych 

i nieotrzyma
nych odpo

wiedzi 

Liczba odpo
wiedzi otrzy

manych 
w ciągu 1 
miesiąca 

Liczba otrzy
manych 

zawiadomień 
na podstawie 

art. 12 

Liczba infor
macji otrzy

manych 
w drodze 
wymiany 

spontanicznej 

Liczba infor
macji wysła

nych 
w drodze 
wymiany 

spontanicznej 

Liczba otrzy
manych 

wniosków 
o informacje 

zwrotne 

Liczba wysła
nych infor

macji zwrot
nych 

Liczba wysła
nych 

wniosków 
o informacje 

zwrotne 

Liczba otrzy
manych infor
macji zwrot

nych 

Liczba otrzymanych 
wniosków o doręczenie 

administracyjne 

Liczba wysła
nych 

wniosków 
o doręczenie 
administra

cyjne 

AT 

BE 

BG 

CY 

CZ 

DE 

DK 

EE 

EL 

ES 

FI 

FR 

GB 

HU 

IE
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Art. 7–12 Art. 15 Art. 16 Art. 25 

Pole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liczba otrzy
manych 

wniosków 
o udzielenie 

informacji 

Liczba wysła
nych wnios

ków 
o udzielenie 

informacji 

Liczba opóź
nionych 

i nieotrzyma
nych odpo

wiedzi 

Liczba odpo
wiedzi otrzy

manych 
w ciągu 1 
miesiąca 

Liczba otrzy
manych 

zawiadomień 
na podstawie 

art. 12 

Liczba infor
macji otrzy

manych 
w drodze 
wymiany 

spontanicznej 

Liczba infor
macji wysła

nych 
w drodze 
wymiany 

spontanicznej 

Liczba otrzy
manych 

wniosków 
o informacje 

zwrotne 

Liczba wysła
nych infor

macji zwrot
nych 

Liczba wysła
nych 

wniosków 
o informacje 

zwrotne 

Liczba otrzy
manych infor
macji zwrot

nych 

Liczba otrzymanych 
wniosków o doręczenie 

administracyjne 

Liczba wysła
nych 

wniosków 
o doręczenie 
administra

cyjne 

IT 

LT 

LU 

LV 

MT 

NL 

PL 

PT 

RO 

SE 

SI 

SK 

Razem 

Część B: Inne ogólne dane statystyczne: 

Dane statystyczne dotyczące podmiotów gospodarczych 

14 Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakupy wewnątrzwspólnotowe w ciągu danego roku kalendarzowego 

15 Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły wewnątrzwspólnotowe transakcje sprzedaży towarów lub świadczenia usług w ciągu danego roku kalendarzowego 

Dane statystyczne dotyczące kontroli i dochodzeń 

16 Liczba przypadków zastosowania art. 28 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 (Obecność w urzędach administracyjnych oraz udział w postępowaniu administracyjnym) 

17 Liczba kontroli jednoczesnych zainicjowanych przez dane państwo członkowskie (art. 29 i 30 rozporządzenia (UE) nr 904/2010)
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18 Liczba kontroli jednoczesnych, w których uczestniczyło dane państwo członkowskie (art. 29 i 30 rozporządzenia (UE) nr 904/2010) 

Dane statystyczne dotyczące automatycznej wymiany informacji bez uprzedniego wniosku (przekształcone rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2012) 

19 Liczba numerów identyfikacyjnych VAT przyznanych podatnikom niemającym siedziby w przedmiotowym państwie członkowskim (art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 79/2012) 

20 Ilość informacji dotyczących nowych środków transportu (art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 79/2012) przekazanych innym państwom członkowskim 

Pola fakultatywne (miejsce na uwagi własne) 

21 Wszelkie inne przypadki (automatycznej) wymiany informacji nieuwzględnione w poprzednich polach 

22 Korzyści i/lub wyniki współpracy administracyjnej
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ZAŁĄCZNIK V 

Uchylone rozporządzenia 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 
(Dz.U. L 331 z 5.11.2004, s. 13) 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 
(Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1) 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2009 
(Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 50)
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ZAŁĄCZNIK VI 

Tabela korelacji 

Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1925/2004 

Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1174/2009 Niniejsze rozporządzenie 

Artykuł 1 Artykuł 1 

Artykuł 2 — 

Artykuł 3 pkt 1 i 2 Artykuł 2 pkt 1 i 2 

Artykuł 3 pkt 3, 4 i 5 — 

Artykuł 4 ust. 1 i 2 Artykuł 3 ust. 1 i 2 

Artykuł 4 ust. 3, 4 i 5 — 

Artykuł 5 akapit pierwszy Artykuł 4 

Artykuł 5 akapit drugi — 

Artykuł 6 Artykuł 5 

Artykuł 7 Artykuł 6 

Artykuł 8 — 

Artykuł 9 Artykuł 11 

Artykuł 10 Artykuł 12 

Artykuł 11 Artykuł 14 

Załącznik Załącznik IV 

Artykuł 1 Artykuł 8 

Artykuł 2 Artykuł 9 

Artykuł 3 Artykuł 10 

Załącznik Załącznik III
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