
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/2408 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo 
od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 287 pkt 10 dyrektywy 2006/112/WE Łotwa może przyznać zwolnienie z podatku od wartości 
dodanej (zwanego dalej „VAT”) podatnikom, których obrót roczny nie przekracza równowartości 17 200 EUR 
w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu jej przystąpienia. 

(2)  Na mocy decyzji wykonawczej Rady 2010/584/UE (2) Łotwa została upoważniona do stosowania, jako środka 
stanowiącego odstępstwo, zwolnienia dla podatników, których obrót roczny nie przekracza 50 000 EUR, do dnia 
31 grudnia 2013 r. Okres obowiązywania tego środka przedłużono decyzją wykonawczą Rady 2014/796/UE (3), 
a wygasa on w dniu 31 grudnia 2017 r. 

(3)  W piśmie, które wpłynęło do Komisji w dniu 3 lipca 2017 r., Łotwa wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do 
zastosowania szczególnego środka w celu dalszego stosowania odstępstwa od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE 
oraz obniżenia progu zwolnienia do 40 000 EUR (zwanego dalej „szczególnym środkiem”). 

(4)  Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie 
w piśmie z dnia 13 września 2017 r. o wniosku złożonym przez Łotwę. Pismem z dnia 14 września 2017 r. 
Komisja powiadomiła Łotwę, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

(5) Zważywszy, że szczególny środek doprowadzi do zmniejszenia zobowiązań w zakresie VAT dla małych przedsię
biorstw, Łotwa powinna zostać upoważniona do jego stosowania przez ograniczony okres czasu, do dnia 
31 grudnia 2020 r. Podatnicy powinni nadal mieć możliwość wyboru korzystania z systemu VAT na zasadach 
ogólnych. 

(6)  Na podstawie informacji przedstawionych przez Łotwę szczególny środek będzie miał w nieznacznym stopniu 
wpływ na ogólną kwotę dochodów z podatków pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji. 

(7)  Ponieważ art. 281–294 dyrektywy 2006/112/WE regulujące procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw 
podlegają przeglądowi, możliwe jest, że dyrektywa zmieniająca te przepisy wejdzie w życie do dnia 31 grudnia 
2020 r. 

(8)  Szczególny środek nie ma wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z podatku od wartości dodanej, ponieważ 
Łotwa obliczy rekompensatę zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 (4), 
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(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Rady 2010/584/UE z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka 

stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 256 z 30.9.2010, s. 29). 

(3) Decyzja wykonawcza Rady 2014/796/UE z dnia 7 listopada 2014 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka 
stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 46). 

(4) 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 (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W drodze odstępstwa od art. 287 pkt 10 dyrektywy 2006/112/WE Republika Łotewska zostaje upoważniona do 
zwolnienia z VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza 40 000 EUR. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do wejścia w życie dyrektywy 
zmieniającej art. 281–294 dyrektywy 2006/112/WE, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
K. SIMSON 

Przewodniczący  
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