
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE, Euratom) 2016/2061 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

zmieniająca decyzję 90/180/Euratom, EWG upoważniającą Niderlandy do nieuwzględniania 
określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych 

szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7441) 

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) 

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 
jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności 
jego art. 6 ust. 3 tiret drugie, 

po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Na mocy art. 371 dyrektywy Rady 2006/112/WE (2) Niderlandy mogą, na warunkach obowiązujących w tym 
państwie członkowskim w dniu 1 stycznia 1978 r., utrzymać zwolnienie w odniesieniu do transakcji 
wymienionych w części B w załączniku X; transakcje te należy uwzględniać przy określaniu podstawy zasobów 
własnych opartych na VAT. 

(2)  Decyzją Komisji 90/180/Euratom, EWG (3) upoważniono Niderlandy do wykorzystywania przybliżonych danych 
szacunkowych w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 13 w załączniku X do dyrektywy 
2006/112/WE. 

(3)  W swoim piśmie z dnia 7 grudnia 2015 r. (4) Niderlandy wystąpiły o wycofanie udzielonego im upoważnienia 
dotyczącego obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do transakcji, o których 
mowa w części B pkt 13 w załączniku X do dyrektywy 2006/112/WE, gdyż nie jest już ono konieczne ze 
względu na zmiany przepisów krajowych, które weszły w życie ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2012 r. 
Upoważnienie należy wycofać zgodnie z wnioskiem Niderlandów. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 90/180/Euratom, EWG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 90/180/Euratom, EWG uchyla się pkt 6 w art. 2. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Kristalina GEORGIEVA 

Wiceprzewodniczący  

25.11.2016 L 319/43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(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) Decyzja Komisji 90/180/Euratom, EWG z dnia 23 marca 1990 r. upoważniająca Niderlandy do nieuwzględniania określonych kategorii 

transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych 
na VAT (Dz.U. L 99 z 19.4.1990, s. 30). 

(4) Ares(2015)5692366. 
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