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(Akty ustawodawcze) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1909 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do wymiany informacji w celu 
monitorowania prawidłowego stosowania procedury magazynu typu call-off stock 

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)  Aby zapewnić prawidłowe monitorowanie uproszczenia wprowadzonego w dyrektywie Rady 2006/112/WE (3) 
w odniesieniu do procedury magazynu typu call-off stock, niezbędne jest, aby właściwe organy państw 
członkowskich miały automatyczny dostęp do otrzymanych od podatników danych dotyczących takich transakcji. 

(2)  Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu są efektem zmian wprowadzonych 
dyrektywą Rady (UE) 2018/1910 (4), niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia rozpoczęcia 
stosowania tych zmian. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 (5), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 wprowadza się następujące zmiany:  

1) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  numery identyfikacyjne VAT osób, które dokonywały dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa 
w lit. b), oraz numery identyfikacyjne VAT osób, które przedłożyły informacje zgodnie z art. 262 ust. 2 
dyrektywy 2006/112/WE dotyczące osób posiadających numer identyfikacyjny VAT, o którym mowa w lit. a);”; 
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(1) Opinia z dnia 3 lipca 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 35. 
(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). 
(4) Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji 

i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami 
członkowskimi (zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego). 

(5) Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw 
w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1). 



2) w lit. e) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie: 

„e)  całkowita wartość dostaw towarów i świadczonych usług, o których mowa w lit. b), przez każdą z osób, 
o których mowa w lit. c), na rzecz każdej z osób posiadających numer identyfikacyjny VAT nadany przez inne 
państwo członkowskie oraz – w odniesieniu do każdej z osób, które przedłożyły informacje zgodnie z art. 262 
ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE – jej numer identyfikacyjny VAT i przedłożone przez nią informacje dotyczące 
każdej z osób posiadających numer identyfikacyjny VAT nadany przez inne państwo członkowskie, pod następu
jącymi warunkami:”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r. 

W imieniu Rady 
H. LÖGER 

Przewodniczący  
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