
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 

z dnia 24 lipca 2012 r. 

w sprawie upoważnienia Danii do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo 
od art. 75 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(2012/447/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W piśmie, które wpłynęło do Komisji w dniu 5 września 
2011 r., Dania wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie 
do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od 
przepisów dyrektywy 2006/112/WE regulujących prawo 
do odliczenia podatku naliczonego. 

(2) Pismem z dnia 14 marca 2012 r. Komisja poinformo
wała pozostałe państwa członkowskie o wniosku 
złożonym przez Danię. Pismem z dnia 15 marca 2012 r. 
Komisja powiadomiła Danię, że posiada wszystkie infor
macje, które uważa za konieczne do rozpatrzenia 
wniosku. 

(3) W chwili obecnej – na mocy dyrektywy 2006/112/WE – 
jeżeli lekki pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej trzech ton zostaje zareje
strowany przez organy duńskie jako pojazd przezna
czony wyłącznie do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej, podatnik jest upoważniony do odliczenia 
w całości podatku naliczonego z tytułu jego zakupu 
i kosztów eksploatacji. Podatnik traci prawo do odli
czenia podatku VAT z tytułu zakupu lekkiego pojazdu 
ciężarowego, w przypadku gdy pojazd jest następnie 
wykorzystywany do celów prywatnych. 

(4) W związku z tym, iż opisany system stanowi duże obcią 
żenie zarówno dla podatnika, jak i dla administracji 
podatkowej, władze duńskie wystąpiły z wnioskiem 
o upoważnienie do wprowadzenia środka szczególnego 
stanowiącego odstępstwo od art. 75 dyrektywy 
2006/112/WE. Środek ten umożliwiłby podatnikom, 
którzy zarejestrowali pojazd jako przeznaczony 
wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodar
czej, jego wykorzystanie do celów niezwiązanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz obli
czenie – na podstawie ryczałtowej kwoty dziennej – 
podstawy opodatkowania czynności uznanej za świad
czenie usług zgodnie z art. 75 dyrektywy 2006/112/WE, 
bez utraty prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu 
zakupu pojazdu. 

(5) Taka uproszczona metoda obliczenia byłaby jednakże 
ograniczona do dwudziestu dni – w roku kalenda
rzowym – wykorzystania pojazdu do celów niezwiąza
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
a podlegająca zapłacie kwota ryczałtowa podatku VAT 
jest ustalona na 40 DKK za każdy dzień takiego wyko
rzystania. Kwota ta została określona przez rząd duński 
w wyniku analizy opartej o krajowe statystyki. 

(6) Środek, który znajdzie zastosowanie w odniesieniu do 
lekkich pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej trzech ton, uprości wypeł
nianie obowiązków dotyczących podatku VAT przez 
tych podatników, którzy okazjonalnie wykorzystują na 
użytek prywatny pojazdy zarejestrowane do celów 
prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik mógłby 
jednakże w dalszym ciągu wybrać rejestrację lekkiego 
pojazdu ciężarowego jako przeznaczonego zarówno do 
celów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do 
użytku osobistego. W ten sposób podatnik utraciłby 
prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu 
pojazdu, ale nie byłby zobowiązany do uiszczania 
dziennej opłaty w związku z wykorzystywaniem pojazdu 
do celów prywatnych. 

(7) Wprowadzenie środka zapewniającego, aby podatnik, 
który okazjonalnie wykorzystuje na użytek prywatny 
pojazd zarejestrowany do celów prowadzenia działal
ności gospodarczej, nie był pozbawiony pełnego prawa 
do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu 
pojazdu, byłoby spójne z ogólnymi przepisami dotyczą
cymi odliczeń przewidzianymi w dyrektywie 
2006/112/WE. 

(8) Upoważnienie powinno być ograniczone w czasie 
i powinno zatem wygasnąć dnia 31 grudnia 2014 r. 
W świetle zdobytych w tym okresie doświadczeń należy 
dokonać oceny, czy utrzymanie odstępstwa jest uzasad
nione. 

(9) Środek wpłynie jedynie w nieznacznym stopniu na 
ogólną kwotę wpływów z podatków zainteresowanego 
państwa członkowskiego pobieranych na etapie osta
tecznej konsumpcji i nie ma wpływu na zasoby własne 
Unii pochodzące z podatku VAT, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
Artykuł 1 

W drodze odstępstwa od art. 75 dyrektywy 2006/112/WE, 
w przypadku gdy podatnik wykorzystuje lekki pojazd ciężarowy 
zarejestrowany wyłącznie do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej do własnych celów prywatnych lub celów prywat
nych jego pracowników, lub, w ujęciu ogólnym, do celów 
innych niż prowadzona przez niego działalność, Dania jest 
upoważniona do określenia podstawy opodatkowania przy 
zastosowaniu kwoty ryczałtowej za każdy dzień takiego wyko
rzystania takiego pojazdu. 
Kwota ryczałtowa za dzień, o której mowa w akapicie pierw
szym, wynosi 40 DKK. 

Artykuł 2 

Środek, o którym mowa w art. 1, stosuje się jedynie w odnie
sieniu do lekkich pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej trzech ton. 
Środek ten nie stosuje się w przypadku gdy wykorzystanie 
pojazdu do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przekroczy dwadzieścia dni w roku kalendarzo
wym.
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 grudnia 2014 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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