
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY 

z dnia 4 października 2012 r. 

w sprawie upoważnienia Węgier do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo 
od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(2012/624/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 dnia 3 lutego 
2012 r., Węgry zwróciły się o upoważnienie do wpro
wadzenia, od dnia 1 lipca 2012 r., na okres dwóch lat, 
odstępstwa od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE 
w odniesieniu do osoby zobowiązanej do zapłaty 
podatku od wartości dodanej (VAT) na rzecz organów 
podatkowych. W piśmie tym Węgry zaznaczyły, że nie 
będą występować o przedłużenie tego upoważnienia. 

(2) Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 
2006/112/WE Komisja poinformowała pozostałe 
państwa członkowskie pismem z dnia 26 kwietnia 
2012 r. o wniosku złożonym przez Węgry, a pismem 
z dnia 2 maja 2012 r. zawiadomiła Węgry, że posiada 
wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne do 
rozpatrzenia wniosku. W dniu 29 czerwca 2012 r. 
Komisja przedstawiła Radzie propozycję upoważnienia 
do wprowadzenia odstępstwa. 

(3) Osobą zobowiązaną do zapłaty podatku VAT jest co do 
zasady podatnik dokonujący dostawy towarów zgodnie 
z art. 193 dyrektywy 2006/112/WE. Celem odstępstwa, 
o które wystąpiły Węgry, jest nałożenie tego obowiązku, 
przez określony okres czasu, na podatnika otrzymują
cego dostawy niektórych nieprzetworzonych produktów 
rolnych w sektorze zbóż i nasion oleistych. 

(4) W tych sektorach Węgry odnotowały, że pewna liczba 
podmiotów gospodarczych stosuje różne formy uchy
lania się od opodatkowania, zarówno na szczeblu krajo
wym, jak i handlu wewnątrzwspólnotowego, w postaci 
nieodprowadzania do organów podatkowych podatku 
VAT, który naliczyli od swoich dostaw. Ich klienci, 
o ile są podatnikami mającymi pełne prawo do doko
nania odliczenia, zachowują prawo do odliczenia tego 
podatku. 

(5) Ustanowienie podatnika będącego odbiorcą dostarcza
nych towarów jako osoby zobowiązanej zamiast 
dostawcy do zapłaty podatku VAT stanowiłoby środek 
wyjątkowy stosowany przejściowo, którego celem byłoby 
wyeliminowanie możliwości stosowania omawianej 
formy uchylania się od opodatkowania. Aby środek ten 
był skuteczny, powinien on objąć okres żniw w 2012 r. 
Jego stosowanie należy zakończyć po upływie dwóch lat, 
co powinno wystarczyć Węgrom na opracowanie dla 
sektora rolnego środków ostatecznych zgodnych z dyrek
tywą 2006/112/WE, które zapobiegałyby tej formie 
uchylania się od opodatkowania i zwalczałyby ją. 

(6) Aby uniknąć ryzyka przeniesienia procederu uchylania 
się od opodatkowania na etap przetwarzania towarów, 
na inne produkty lub sektory, Węgry powinny wprowa
dzić odpowiednie środki kontroli i obowiązki sprawo
zdawcze oraz powiadomić o nich Komisję. 

(7) W celu zapewnienia, aby szczególny środek miał zasto
sowanie tylko do niektórych szczególnych produktów 
rolnych oraz aby zagwarantować pewność prawa 
w tym zakresie, towary objęte tym szczególnym środ
kiem powinny zostać określone przy użyciu Nomenkla
tury scalonej ustanowionej na mocy rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. 
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz 
w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 2 ). 

(8) Szczególny środek jest proporcjonalny do zamierzonego 
celu, ponieważ jest ograniczony w czasie i nie ma być 
stosowany powszechnie, lecz jedynie w odniesieniu do 
pewnej liczby starannie określonych produktów, które 
normalnie, w stanie nieprzetworzonym, nie są przezna
czone do końcowej konsumpcji, a w przypadku których 
skala uchylania się od opodatkowania prowadzi do 
znacznych strat z tytułu wpływów z podatku VAT. 

(9) Szczególny środek nie będzie miał negatywnego wpływu 
na zasoby własne Unii pochodzące z podatku VAT, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W drodze odstępstwa od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE 
Węgry zostają niniejszym upoważnione do wskazania jako 
osobę zobowiązaną do zapłaty podatku VAT, podatnika będą
cego odbiorcą następujących towarów znajdujących się 
w Nomenklaturze scalonej ustanowionej na mocy rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87:
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. ( 2 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.



Kod CN Produkt 

1001 Pszenica i meslin 

1002 Żyto 

1003 Jęczmień 

1004 Owies zwyczajny 

1005 Kukurydza 

1008 60 00 Pszenżyto 

1201 Nasiona soi, nawet łamane 

1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane 

1206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane 

Artykuł 2 

Upoważnienie przewidziane w art. 1 jest uzależnione od wpro
wadzenia przez Węgry odpowiednich i skutecznych środków 

kontroli oraz obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do 
podatników dostarczających towary, do których ma zastoso
wanie niniejsza decyzja. 

Węgry powiadamiają Komisję o wprowadzeniu środków oraz 
obowiązków, o których mowa w akapicie pierwszym. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 
30 czerwca 2014 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Węgier. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 4 października 2012 r. 

W imieniu Rady 

S. CHARALAMBOUS 
Przewodniczący
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