
DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniająca decyzję 2012/C 188/02 ustanawiającą grupę ekspertów ds. podatku VAT w odniesieniu 
do długości kadencji członków grupy

(2016/C 245/04)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2012/C 188/02 (1) ustanowiła grupę ekspertów ds. podatku VAT, aby doradzała Komisji przy 
przygotowywaniu aktów ustawodawczych i innych inicjatyw politycznych w dziedzinie podatku VAT oraz przeka
zywała szczegółowe informacje na temat praktycznego wdrażania aktów ustawodawczych i innych inicjatyw poli
tycznych UE w tej dziedzinie.

(2) Art. 4 ust. 6 decyzji 2012/C 188/02 stanowi, że członkowie są powoływani na okres dwóch lat. Ich kadencja 
może być przedłużona, jeśli ponownie odpowiedzą na zaproszenie do składania wniosków. Kadencja obecnych 
członków grupy, którzy zostali powołani przez Dyrektora Generalnego ds. Podatków i Unii Celnej decyzją z dnia 
25 września 2014 r., wygasa dnia 30 września 2016 r.

(3) Grupa ta okazała się bardzo pomocna w gromadzeniu opinii i skupianiu wiedzy specjalistycznej swoich członków 
w trakcie opracowywania nowej polityki VAT i wdrażania unijnych przepisów dotyczących podatku VAT.

(4) W świetle zebranych od 2012 r. doświadczeń dotyczących działania tej grupy i w celu zapewnienia większej cią
głości jej prac należy wydłużyć kadencję przyszłych członków grupy z dwóch do trzech lat.

(5) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2012/C 188/02,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Art. 4 ust. 6 decyzji 2012/C 188/02 otrzymuje brzmienie:

„6. Członkowie są powoływani na okres trzech lat. Pełnią oni wyznaczone funkcje do końca swojej kadencji. Ich 
kadencja może być przedłużona, jeśli ponownie odpowiedzą na zaproszenie do składania wniosków.”.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Pierre MOSCOVICI

Członek Komisji

(1) Decyzja  Komisji  2012/C  188/02  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  ustanawiająca  grupę  ekspertów  ds.  podatku  VAT  (Dz.U.  C  188 
z 28.6.2012, s. 2).
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