
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 17/2014 

z dnia 10 stycznia 2014 r. 

ustanawiające standardowy formularz powiadomienia o szczególnym środku w ramach 
mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

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. 199b ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywą 2006/112/WE, zmienioną dyrektywą Rady 
2013/42/UE ( 2 ), wprowadzono mechanizm szybkiego 
reagowania w celu zwalczania nadużyć związanych 
z podatkiem od wartości dodanej (VAT). 

(2) Mechanizm szybkiego reagowania pozwala państwom 
członkowskim na powiadamianie o przyjęciu szczegól
nego środka stanowiącego odstępstwo od ogólnej zasady 
ustanowionej w dyrektywie 2006/112/WE dotyczącej 
osób zobowiązanych do zapłaty VAT. Środek ten polega 
na zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia 
podatkiem VAT w celu zwalczania nagłych i masowych 
form nadużyć, mogących prowadzić do znacznych 
i nieodwracalnych strat finansowych. 

(3) Aby ułatwić przetwarzanie powiadomień o szczególnych 
środkach w ramach mechanizmu szybkiego reagowania, 
należy przyjąć standardowy formularz zgłoszenia, 

opisujący i strukturyzujący informacje, jakie powinno 
przedłożyć państwo członkowskie przesyłające powiado
mienie. 

(4) Aby uprościć i przyspieszyć procedurę powiadomień, 
formularze należy przekazywać Komisji drogą elektro
niczną. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu Współpracy Administ
racyjnej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Do celów powiadamiania Komisji o przyjęciu szczegól
nego środka w ramach mechanizmu szybkiego reagowania, 
przewidzianego w art. 199b dyrektywy 2006/112/WE, państwa 
członkowskie wykorzystują standardowy formularz zawarty 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, przedkładane 
są drogą elektroniczną na specjalny adres poczty elektronicznej, 
który Komisja przekazuje Stałemu Komitetowi Współpracy 
Administracyjnej. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 11.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8/13 

( 1 ) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. 
( 2 ) Dyrektywa Rady 2013/42/UE z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniająca 

dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reago
wania na oszustwa związane z VAT (Dz.U. L 201 z 26.7.2013, s. 1).



ZAŁĄCZNIK
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