
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 

z dnia 13 listopada 2012 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2010/99/UE upoważniającą Republikę Litewską do przedłużenia 
stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(2012/704/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 291 ust. 2, 

uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE Rady 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 Sekretariatu Generalnego 
Komisji dnia 8 lutego 2012 r., Litwa zwróciła się 
o upoważnienie do dalszego stosowania środka stano
wiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 
2006/112/WE dotyczących określenia podatnika zobo
wiązanego do zapłaty organom podatkowym podatku 
od wartości dodanej (VAT). 

(2) Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE 
pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r. Komisja poinformo
wała pozostałe państwa członkowskie o wniosku 
złożonym przez Litwę. W piśmie z dnia 11 kwietnia 
2012 r. Komisja zawiadomiła Litwę, że posiada wszystkie 
informacje, które uważa za konieczne do rozpatrzenia 
wniosku. 

(3) W decyzji Rady 2006/388/WE z dnia 15 maja 2006 r. 
upoważniającej Republikę Litewską do zastosowania 
środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej 
dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawo
dawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych ( 2 ) Litwa została upoważniona 
między innymi do uczynienia odbiorcy osobą zobowią
zaną do zapłaty podatku VAT należnego z tytułu 
dostawy towarów i świadczenia usług w przypadku 
postępowań dotyczących niewypłacalności lub postę
powań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądowym 
oraz z tytułu dostaw drewna. 

(4) Decyzją wykonawczą Rady 2010/99/UE z dnia 16 lutego 
2010 r. upoważniającą Republikę Litewską do przedłu 
żenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 
193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej ( 3 ) przedłużono 
okres stosowania środka stanowiącego odstępstwo, 
o którym mowa w decyzji 2006/388/WE („środek stano
wiący odstępstwo”). 

(5) Kontrole podatkowe i analizy przeprowadzone przez 
litewskie organy podatkowe wykazały skuteczność niniej
szego środka stanowiącego odstępstwo. 

(6) Komisja stwierdza, że stan prawny i faktyczny uzasad
niający stosowanie środka stanowiącego odstępstwo 
pozostaje wciąż bez zmian. Należy zatem upoważnić 
Litwę do stosowania środka przez kolejny ograniczony 
okres czasu. 

(7) W przypadku gdy Litwa uważać będzie, że konieczne jest 
ponowne przedłużenie okresu stosowania środka stano
wiącego odstępstwo po 2015 r., powinna przedstawić 
Komisji sprawozdanie z oceny wraz z wnioskiem o prze
dłużenie odstępstwa najpóźniej do dnia 1 kwietnia 
2015 r. 

(8) Środek stanowiący odstępstwo nie wpłynie negatywnie 
na zasoby własne Unii z tytułu podatku VAT, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 2 akapit drugi decyzji wykonawczej 2010/99/UE otrzy
muje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. do 
dnia 31 grudnia 2015 r. Ewentualny wniosek o przedłużenie 
środka określonego niniejszą decyzją przedkłada się do 
Komisji najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2015 r., do wniosku 
załącza się sprawozdanie zawierające przegląd stosowania 
przedmiotowego środka.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2012 r. 

W imieniu Rady 

V. SHIARLY 
Przewodniczący
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