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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/980
z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 815/2012 w odniesieniu do informacji, które
mają być wymieniane między państwami członkowskimi w celu identyfikacji podatników
stosujących procedurę nieunijną
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administra
cyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 44 ust. 1,
art. 44 ust. 2 akapit drugi, art. 45 ust. 1 i 2 oraz art. 51 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 815/2012 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia (UE) nr 904/2010, w szczególności w odniesieniu do przekazywania danych rejestracyjnych podatników
stosujących procedury szczególne w zakresie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektro
nicznych przewidziane w tytule XII rozdział 6 dyrektywy Rady 2006/112/WE. (3)

(2)

W następstwie zmiany art. 358a i 361 dyrektywy 2006/112/WE na mocy dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 (4)
podatnicy niemający siedziby na terytorium Wspólnoty, którzy są zarejestrowani do celów podatku od wartości
dodanej (VAT) we Wspólnocie, będą mogli od dnia 1 stycznia 2019 r. stosować procedurę szczególną, określoną
w tytule XII rozdział 6 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE („procedura nieunijna”), w odniesieniu do usług teleko
munikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących
podatnikami, którzy mają siedzibę w państwie członkowskim lub mają stały adres lub zazwyczaj zamieszkują
w państwie członkowskim.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić jednolitą wiadomość elektroniczną służącą przekazywaniu danych identyfika
cyjnych podatników stosujących procedurę nieunijną określonych w kolumnie B tabeli w załączniku I do
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 815/2012.

(4)

W celu zachowania spójności, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia, co
przepisy dyrektywy (UE) 2017/2455 wprowadzające możliwość stosowania procedury szczególnej przez
podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty, którzy są zarejestrowani do celów VAT we
Wspólnocie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu Współpracy Administra
cyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W kolumnie B tabeli w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 815/2012 tekst w polu nr 16 otrzymuje
brzmienie:
„Zgłoszenie przekazane drogą elektroniczną, iż podatnik nie ma siedziby na terenie Unii”.
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 2019 r.
(1) Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy
świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz.U. L 249
z 14.9.2012, s. 3).
(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) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE
w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży
towarów na odległość (Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 7).
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
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