
I 

(Akty ustawodawcze) 

DYREKTYWY 

DYREKTYWA RADY (UE) 2018/912 

z dnia 22 czerwca 2018 r. 

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2), 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 97 dyrektywy Rady 2006/112/WE (3) stanowi, że w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2017 r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %. 

(2)  Stosowanie stawki podstawowej podatku od wartości dodanej (VAT) zapewnia sprawne funkcjonowanie systemu 
VAT i dlatego należy ją zachować. 

(3)  Należy utrzymać obecną minimalną stawkę podstawową VAT na poziomie 15 % i uczynić ją stałą. 

(4)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie ustanowienie minimalnej stawki podstawowej VAT, nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary 
i skutki działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co konieczne do osiągnięcia tego celu. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/112/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Art. 97 dyrektywy 2006/112/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 97 

Stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %.”. 
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(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku 

Urzędowym). 
(3) 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). 



Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 września 2018 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa 
członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych 
w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 czerwca 2018 r. 

W imieniu Rady 
V. GORANOV 

Przewodniczący  
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