
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 26 listopada 2014 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/749/UE, Euratom upoważniającą Portugalię do wykorzysty
wania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych 

opartych na VAT 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 8922) 

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) 

(2014/841/UE, Euratom) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jedno
litych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 4 
ust. 4 i art. 6 ust. 3 tiret drugie, 

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Na mocy art. 377 dyrektywy Rady 2006/112/WE (2) Portugalia może utrzymać zwolnienia dla transakcji, o 
których mowa w części B pkt 10 w załączniku X do dyrektywy na warunkach obowiązujących w tym państwie 
członkowskim w dniu 1 stycznia 1989 r.; transakcje te muszą być uwzględniane przy obliczaniu podstawy 
zasobów własnych opartych na VAT. 

(2) W swojej odpowiedzi z dnia 10 kwietnia 2014 r. na pismo Komisji z dnia 19 lutego 2014 r. dotyczące uprosz
czenia kontroli zasobów własnych opartych na VAT (3) Portugalia zwróciła się do Komisji o upoważnienie do 
zastosowania stałej stopy procentowej do określenia podstawy pośredniej przy obliczaniu podstawy zasobów 
własnych opartych na VAT w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 10 w załączniku X do 
dyrektywy 2006/112/WE w latach budżetowych 2014–2020. Portugalia wykazała, że stopa procentowa w prze
szłości utrzymywała się na stabilnym poziomie. Należy zatem upoważnić Portugalię do obliczania podstawy 
zasobów własnych VAT za pomocą stałej stopy procentowej, zgodnie z pismem Komisji. 

(3)  Portugalia zwróciła się do Komisji o upoważnienie do wykorzystania rachunków narodowych ESA 2010 
z roku 2011 do obliczenia średniej ważonej stawki VAT za rok budżetowy 2014. Najnowsze dostępne dane w 
ramach systemu rachunków narodowych ESA 95 o odpowiednim poziomie zdezagregowania pochodzą 
z roku 2010, natomiast w momencie gdy Portugalia będzie musiała złożyć sprawozdanie z wyliczenia podstawy 
dochodów własnych opartych na VAT za rok budżetowy 2014, dane w ramach systemu rachunków narodowych 
ESA 2010 o odpowiednim poziomie zdezagregowania obejmujące okres od roku 2011 będą już dostępne. Należy 
zatem upoważnić Portugalię do wykorzystania danych z rachunków narodowych ESA 2010 z roku 2011 do 
celów obliczenia średniej ważonej stawki VAT za rok budżetowy 2014. 

(4)  Na mocy art. 10 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (4) (ESA 2010), w 
przypadkach gdy nie są dostępne wymagane dane szczegółowe z systemu ESA 95, do celów ustalania zasobów 
własnych z tytułu VAT państwa członkowskie mogą wykorzystywać dane oparte na ESA 2010, podczas gdy 
decyzja 2007/436/WE, Euratom (5) pozostaje w mocy. 

(5)  W celu zachowania przejrzystości oraz pewności prawa należy ograniczyć w czasie stosowanie niniejszego 
upoważnienia. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą Komisji 2013/749/UE, Euratom (6), 
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(1) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9. 
(2) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 

11.12.2006, s. 1). 
(3) Ares(2014)405079. 
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu 

rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1). 
(5) Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich 

(Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17). 
(6) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/749/UE, Euratom z dnia 10 grudnia 2013 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania 

pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (Dz.U. L 333 z 12.12.2013, 
s. 81). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji wykonawczej 2013/749/UE, Euratom wprowadza się następujące zmiany: 

1)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja wykonawcza Komisji 2013/749/UE, Euratom z dnia 10 grudnia 2013 r. upoważniająca Portugalię 
do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych oraz do wykorzystywania danych 
statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych 
na VAT”; 

2)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Do celów obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2013 r. upoważnia się Portugalię do wykorzystywania przybliżonych danych szacunkowych w odniesieniu do nastę
pujących kategorii transakcji, o których mowa w części B załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE: 

Przewóz osób (pkt 10).”; 

3)  dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Artykuł 1a 

Do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r. upoważnia się Portugalię do stosowania podstawy pośredniej w wysokości 0,03 % w odniesieniu 
do transakcji, o których mowa w części B pkt 10 w załączniku X (przewóz osób) do dyrektywy 2006/112/WE.”; 

4)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Do celów podziału transakcji według kategorii statystycznych upoważnia się Portugalię do wykorzystania danych 
pochodzących z rachunków narodowych ESA 2010 dotyczących 2011 r. na potrzeby obliczenia podstawy zasobów 
własnych opartych na VAT za rok budżetowy 2014.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Kristalina GEORGIEVA 

Wiceprzewodniczący  
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