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Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej
na przykáadzie podatku od wartoĞci dodanej
Tax policy harmonization within European Union based
on the example of the Value Added Tax
Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej byáa procesem niezwykle
skomplikowanym. W artykule zaprezentowano jego najwaĪniejsze etapy oraz stan obecny. W czĊĞci
dotyczącej Polski przedstawiono krótka historiĊ podatku od towarów i usáug oraz jego znaczenie
dla budĪety kraju. W podsumowaniu pokazano perspektywy dalszej harmonizacji VAT (przejĞcie
do zasady kraju pochodzenia) oraz przeszkody jakie stoją przed tymi dziaáaniami.

WstĊp
Zagadnienia podatkowe są jednymi z najwaĪniejszych obszarów zainteresowania
kaĪdego kraju. Nakáadanie podatków, okreĞlanie ich wysokoĞci, zasad poboru to daleko
idąca ingerencja paĔstwa w sferĊ interesów ekonomicznych jego obywateli. Dlatego teĪ
wszystkiego rodzaju zmiany w zakresie tych uregulowaĔ wymagają specjalnej uwagi.
Celem pracy jest ukazanie najwaĪniejszych etapów harmonizacji podatku od wartoĞci
dodanej w Unii Europejskiej oraz jego znaczenia dla finansów publicznych Polski.
Okres przedakcesyjny, w którym Polska przygotowywaáa swoje prawodawstwo
do wymogów unijnych to czas kiedy polskie prawo podatkowe ulegaáo duĪym zmianom.
NajwiĊcej pracy wymagaáy uregulowania z zakresu podatków poĞrednich VAT i akcyzy
z powodu ich specyficznych zasad funkcjonowania w Unii. Podatki te z racji wpáywu
jaki wywierają na przebieg procesów gospodarczych zostaáy poddane daleko idącej
harmonizacji. NaleĪy tu odróĪniü pojĊcie harmonizacji i ujednolicenia prawa.
Harmonizacja to proces w wyniku którego systemy podatkowe róĪnych krajów ulegają
zbliĪeniu w taki sposób, Īe kwestie podatkowe nie wpáywają na przepáyw towarów,
usáug oraz czynników produkcji miĊdzy tym krajami1. Natomiast dostosowanie prawa to
zespóá czynnoĞci faktycznych i prawnych, podjĊtych przez paĔstwo zainteresowane
czáonkostwem w UE, a ich celem jest przygotowanie porządków prawnych tych paĔstw
do funkcjonowania w ramach systemu prawnego Wspólnot Europejskich2. PaĔstwa te
nie mogą negocjowaü zakresu dostosowania wáasnych systemów prawnych a jedynie
terminy dokonania okreĞlonych dziaáaĔ. NaleĪy podkreĞliü, Īe Īaden z tych terminów
1
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nie posiada definicji legalnej, tzn. nie jest okreĞlony w Īadnym z traktatów
zaáoĪycielskich czy innych dokumentach wspólnotowych. Dlatego teĪ w czĊsto uĪywane
są one zamiennie chociaĪby w art. 93 i 94 TWE. W polskim oficjalnym táumaczeniu
tego aktu funkcjonuje sformuáowanie „zbliĪenie prawa”.
Podatek od wartoĞci dodanej
Podatek VAT (Value Added Tax – podatek od wartoĞci dodanej) jest stosunkowo
nową konstrukcją. Po raz pierwszy jej podstawy teoretyczne pojawiáy siĊ
w Niemczech w latach dwudziestych XX wieku, zaĞ autorem byá Carl Friedrich von
Siemens3. Jednak pomysá ten o nazwie: „uszlachetniony podatek obrotowy” nie znalazá
zbyt wielu zwolenników. Dopiero po znacznym udoskonaleniu go przez M. Laura zostaá
w 1954 roku wprowadzony do systemu podatkowego Francji. DuĪy wpáyw na rozwój tej
instytucji miaáo powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej gdzie podatek ten
uzyskaá obowiązujący dzisiaj ksztaát.
VAT podobnie jak podatek akcyzowy naleĪy do grupy podatków poĞrednich.
Oznacza to, brak istnienia bezpoĞredniego związku miĊdzy páaconym podatkiem
a podatnikiem. Ten rodzaj podatków nakáadany jest na obrót ujawniający moĪliwoĞci
páatnicze podatnika,4 stąd są to obciąĪenia bardziej ukryte niĪ podatki bezpoĞrednie.
Drugą cechą podatków poĞrednich jest ich przerzucalnoĞü wbudowana w konstrukcjĊ
podatku. Powoduje ona to, Īe kto inny jest podatnikiem formalnym a kto innym
rzeczywistym. Szczególne cechy wyróĪniające podatek VAT to:
x PowszechnoĞü - opodatkowaniu podlegają wszystkie podmioty dokonujące
opodatkowanych czynnoĞci niezaleĪnie od ich formy prawnej (osoby
fizyczne, prawne, nie posiadające osobowoĞci prawnej)5.
x WielofazowoĞü - podatek jest pobierany na wszystkich moĪliwych etapach
obrotu gospodarczego (rozumianego jako czynnoĞci produkcji i wymiany
towarowej)
x PotrącalnoĞü - páacony przez podatnika podatek (naleĪny) jest zmniejszony
o wartoĞü podatku zapáaconego w poprzednich fazach obrotu (naliczony).
DziĊki temu eliminowany jest proces powstawania kaskady podatkowej
x NeutralnoĞü - która oznacza brak elementu cenotwórczego w przypadku
sprzedawców bĊdących podatnikami. Faktycznie opodatkowana jest jedynie
konsumpcja.
Geneza podatku VAT w Polsce
W Polsce VAT nosi nazwĊ podatku od towarów i usáug. Do krajowego systemu
podatkowego zostaá wprowadzany 5 lipca 1993 roku i zastąpiá obowiązujący do tej pory
podatek obrotowy. Na jego uchwalenie najwiĊkszy wpáyw miaáy dwie kwestie.
Po pierwsze podpisany w 1991 roku Ukáad Europejski ustanawiający stowarzyszenie
Polski z Wspólnotami Europejskimi nakáadaá w art. 68 i 69 obowiązek zbliĪania swojego
ustawodawstwa z Wspólnotowym. Po drugie paĔstwo polskie potrzebowaáo nowych
3
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wydajnych Ĩródeá dochodów mogących sprostaü zwiĊkszającym siĊ potrzebom budĪetu.
Wpáywy z tytuáu VAT do budĪetu paĔstwa potwierdzają, Īe podatek ten realizuje
postawione przed nim cele (tabela 1).
TABELA 1. WPàYWY Z TYTUàU PODATKU OD TOWARÓW I USàUG DO BUDĩETU
PAēSTWA W POLSCE W LATACH 2003-2007
Rok

Wpáywy z podatku od
towarów i usáug

Ogólne dochody do
budĪetu paĔstwa

Udziaá VAT w dochodach do
budĪetu paĔstwa

2003

60.359.518

152.110.558

39,7 %

2004

62.263.184

156.281.202

39,8 %

2005

75.401.029

179.772.271

41,9 %

2006

84.439.484

197.639.812

42,7 %

2007

96.349.847

236.367.532

40,7%

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie sprawozdania
z wykonania budĪetu paĔstwa za lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007

Jak wynika z danych z tabeli 1 VAT peáni niezwykle waĪną rolĊ.. Stanowi 40%
procent wszystkich wpáywów do budĪetu paĔstwa. Dlatego teĪ jakiegokolwiek rodzaju
zmiany dotyczące tego obciąĪenia mają duĪy wpáyw na caáoĞü finansów publicznych.
NaleĪy podkreĞliü, Īe przepisy dotyczące podatku od towarów i usáug podobnie jak
reszta prawa podatkowego byáy wielokrotnie nowelizowane, co powodowaáo zarzutu
niestaáoĞci i braku przejrzystoĞci prawa. Obecnie obowiązuje ustawa o podatku od
towarów i usáug z 11 kwietnia 2004 roku. Data przyjĊcia tej ustawy zbiegająca siĊ
z przystąpieniem Polski do UE nie byáa przypadkowa. Poprzednio obowiązująca ustawa
nie byáa zgodna z acquis communautaire (caáym dorobkiem prawnym Wspólnot
obejmującym zarówno dyrektywy jak i orzeczenie Europejskiego Trybunaáu
SprawiedliwoĞci).6 Mimo przyjĊcia tej ustawy oraz póĨniejszych nowelizacji nadal
w wielu obszarach pojawiają siĊ wątpliwoĞci co do zgodnoĞci polskich unormowaĔ
z Dyrektywami, gáównie w zakresie odliczania podatku naliczonego.
Etapy harmonizacji VAT w Unii Europejskiej
Zgodnie z traktatami zaáoĪycielskimi Wspólnot kwestie podatkowe zostaáy
uregulowane w sposób niezwykle ostroĪny. Chodziáo o to aby nie ograniczaü
kompetencji wáadz krajowych w materii fiskalnej, bĊdącej jedną z najbardziej
newralgicznych dla kaĪdego paĔstwa. Do tego dochodziá problem duĪych róĪnic
w budowie systemów podatkowych poszczególnych krajów czáonkowskich. Jednak
plany powstania wspólnego rynku wymagaáy podjĊcia dziaáaĔ mających na celu
zniesienie barier w przepáywie towarów i usáug pomiĊdzy krajami czáonkowskim.
Oprócz barier celnych istniaáy równieĪ mniej widoczne przeszkody fiskalne, które po
zniesieniu tych pierwszych mogáyby zakáócaü dziaáanie wspólnego rynku. Dlatego teĪ
6
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podjĊto odpowiednie dziaáania, których wyrazem jest art. 90 TWE (Traktatu
ustanawiający WspólnotĊ Europejską). Zgodnie z nim „Īadne PaĔstwo Czáonkowskie
nie nakáada bezpoĞrednio lub poĞrednio na produkty innych PaĔstw Czáonkowskich
podatków wewnĊtrznych jakiegokolwiek rodzaju wyĪszych od tych, które nakáada
bezpoĞrednio lub poĞrednio na podobne produkty krajowe. Ponadto Īadne PaĔstwo
Czáonkowskie nie nakáada na produkty innych PaĔstw Czáonkowskich podatków
wewnĊtrznych, które poĞrednio chronią inne produkty”. Byá to pierwszy krok w procesie
harmonizacji podatków w UE. NastĊpne etapy procesu wynikaáy Traktatów Rzymskich
z 1957 roku gdzie w art. 99 stwierdzono iĪ: „Rada, na wniosek Komisji i po zasiĊgniĊciu
opinii Parlamentu Europejskiego, podejmując decyzjĊ jednogáoĞnie wyda postanowienie
o zharmonizowaniu ustawodawstwa dotyczącego podatków obrotowych, akcyz i innych
poĞrednich form podatków w stopniu wymaganym dla zapewnienia ustanowienia
i funkcjonowania rynku wewnĊtrznego”. Wybór podatków poĞrednich jako pierwszych,
które mają ulec harmonizacji podyktowany byá ich znaczeniem dla procesów
gospodarczych zachodzących na wspólnym rynku oraz chĊci zapobieĪeniu faworyzowania
towarów krajowych przez paĔstwa wspólnotowe. Stąd juĪ w 1967 roku Rada Ministrów
w oparciu o propozycje Komisji przyjĊáa dwie dyrektywy w sprawie harmonizacji
ustawodawstwa krajowego. Zgodnie z nimi VAT miaá byü wprowadzony we wszystkich
krajach wspólnotowych do 1 stycznia 1970 roku. Jednak z powodu opóĨnieĔ we Wáoszech
plan ten zostaá zrealizowany dopiero w 1 stycznia 1973. Zgodnie z Pierwszą Dyrektywą
VAT we wszystkich paĔstwach czáonkowskich obowiązywaáa tzw. zasada kraju
przeznaczania (origin principle). Oznacza ona, Īe wszystkie dobra i usáugi powinny zostaü
opodatkowane w miejscu ich konsumpcji niezaleĪnie od kraju pochodzenia7. Jednak
wprowadzony system nie byá caákowicie jednolity poniewaĪ dyrektywy dawaáy moĪliwoĞü
krajom czáonkowskim swobodnego ustalania stawek podatku oraz zasad okreĞlania
podstawy opodatkowania. W tym miejscu naleĪy zwróciü uwagĊ na to, Īe instrumentem
sáuĪącym harmonizacji prawa podatkowego są gáównie dyrektywy. Jest to instytucja prawa
nie spotykana na gruncie prawa wewnĊtrznego wáaĞciwa jedynie dla wspólnot europejskich.
Jej specyfika polega na tym, ze wymaga implementacji do ustawodawstwa krajowego.
W tym procesie paĔstwo czáonkowskie ma moĪliwoĞü dostosowania przepisów do specyfiki
kraju, jego sytuacji spoáeczno-gospodarczej. Dyrektywa sama w sobie nie stanowi Ĩródáa
powszechnie obowiązującego prawa (z pewnymi wyjątkami, które wynikają z orzeczeĔ
Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci). PaĔstwa czáonkowskie muszą jednak dokonaü
implementacji w przewidzianym przez dyrektywĊ okresie najczĊĞciej od jednego do trzech
lat. DziĊki takiej konstrukcji cele wspólnotowe osiągane przy zachowaniu krajowych norm
prawnych. Dziaáania takie nie powodują ujednolicania prawa a jedynie jego harmonizacje.
Instrumentem sáuĪącym ujednolicaniu prawa jest rozporządzenie jednak nie jest ono czĊsto
stosowane na gruncie podatkowym8. Kolejnym niezwykle waĪnym etapem harmonizacji
VAT byáo przyjĊcie przez RadĊ tzw. VI Dyrektywy9 czasami okreĞlanej jako „konstytucjĊ”
europejskiego VAT. Miaáa ona Ğcisáy związek ze zmianą sposobu finansowania budĪetu
7
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Wspólnot przez paĔstwa czáonkowskie. W 1970 roku stwierdzono, ze dotychczasowe Ğrodki
są niewystarczające i naleĪy siĊgnąü po nowe Ĩródáa dochodów. Komisja zaproponowaáa by
byáą to czĊĞü podatku VAT nakáadanego w krajach czáonkowskich.10 Aby staáo siĊ to
wykonalne naleĪaáo wprowadziü wspólne metody obliczania obrotu, jednolity system
zwolnieĔ. Dokonano tego poprzez VI DyrektywĊ, która w sposób precyzyjny zdefiniowaáa
pojĊcie podatnika VAT, czynnoĞci opodatkowanej, momentu i miejsca powstania
zobowiązania oraz inne elementy konstrukcji podatku. Po raz pierwszy wpáywy z VAT
zasiliáy budĪet Wspólnot w 1979 roku stając siĊ od razu gáównym Ĩródáem dochodu. Ta
dominująca pozycja zastaáą zachowana do 1997 roku kiedy to przeprowadzono reformĊ
budĪetową, która wprowadziáa bezpoĞrednie wpáaty paĔstw czáonkowskich powiązane z ich
produktem narodowym brutto. Kolejne zmiany miaáy miejsce w 1998 roku kiedy Rada
podjĊáa decyzje o powiązaniu wysokoĞci skáadki z tytuáu VAT z produktem narodowym
brutto. Dziaáanie to byáo spowodowane niesprawiedliwoĞcią poprzedniego systemu
obliczania skáadki, który faworyzowaá kraje bogatsze z racji tego, ze w krajach
biedniejszych udziaá wydatków konsumpcyjnych jest znacznie wyĪszy. Dlatego teĪ od 1998
roku podstawa brana do obliczania wpáat z tytuáu VAT nie moĪe przekraczaü 50% PNB.
Udziaá poszczególnych rodzajów wpáywów do budĪetu Wspólnot przedstawia tabela
2. Od momentu wprowadzenie wpáat z tytuáu VAT do momentu reformy budĪetu UE
dochody te miaáy decydujące znaczeniem, stanowiáy ponad 50% budĪetu EU. Aktualnie ich
udziaá zmalaá i utrzymuje siĊ na staáym poziomie ok. 15 %.
TABELA 2. STRUKTURA DOCHODÓW
W WYBRANYCH LATACH (W %)

BUDĩETU

WSPÓLNOT

EUROPEJSKICH

Wyszczególnienie

1971

1988

1993

1998

2004

2005

2006

2007

Cáa i skáadki cukrowe

55,6

28,5

19,7

16,7

11,4

13

13

15

Podatek VAT

0

57,2

52,5

39,2

14,4

15

14

15

Czwarte Ĩródáo

0

10,6

25,2

41,4

73,4

68

72

69

Pozostaáe

44,4

3,7

2,6

2,7

0,8

4

1

1

Ogóáem

100

100

100

100

100

100

100

100

ħródáo: Opracowanie wáąsne na podstawie Owsiak S., Finanse publiczne, s..770
oraz Presentation for the general public of the EU Budget

Kolejnym etapem harmonizacji byáa próba wprowadzenia zmian związanych
z programem dokoĔczenia tworzenia wspólnego rynku. Do najwaĪniejszych propozycji
Komisji naleĪaáo ustalenie stawek minimalnych oraz zmiana systemu poboru podatku na
kraj pochodzenia towarów i usáug (destination principle). Wprowadzenie tych rozwiązaĔ
pozwoliáoby uniknąü odprawy celnej i związanych z nią strat które oszacowano na 1,8%
10
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wartoĞci caáego handlu (okoáo 8 miliardów ECU)11. Wiązaáoby siĊ z prowadzeniem
odrĊbnej ewidencji sprzedaĪy wewnątrz kraju, eksportu do krajów czáonkowskich i poza
WspólnotĊ. Potrzebne byáo równieĪ utworzenie specjalnego mechanizmu rozliczenia
pomiĊdzy paĔstwami skąd pochodziáy towary a krajami ich przeznaczenia. Plany te
okazaáy siĊ zbyt daleko idące, dlatego teĪ Rada odrzuciáa pomysá przejĞcia na zasadĊ
kraju pochodzenia i zostaáa przy starych regulacjach uznając je jednak za przejĞciowe,
obowiązujący do momentu wprowadzenia uregulowaĔ docelowych. Ostatecznie
wprowadzono tzw. system mieszany (transitional system). Charakteryzuje siĊ tym, Īe
w przypadku indywidualnych nabywców towarów i usáug nieprowadzących dziaáalnoĞci
gospodarczej obowiązuje zasada kraju pochodzenia. Oznacza to, Īe osoba dokonując
zakupu danego dobra w innym kraju czáonkowskim páaci podatek tak samo jak obywatel
tego kraju. Natomiast w pozostaáych przypadkach obowiązuje nadal zasada kraju
przeznaczenia. NajwaĪniejszym wyjątkiem od tej reguáy jest zakup nowych Ğrodków
transportu. CzynnoĞü ta zawsze jest opodatkowana w kraju przeznaczenia.
Wraz z wprowadzeniem systemu mieszanego Rada zaakceptowaáa poprawkĊ
w VI Dyrektywie pozwalającej wyeliminowaü kontrole graniczne. Wprowadzono
obowiązujące
do
tej
pory
pojĊcia
wewnątrzwspólnotowej
dostawy
i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usáug, które zastąpiáy eksport i import
miĊdzy krajami czáonkowskimi. Zasady eksportu i importu do krajów trzecich nie ulegáy
zmianie, gdyĪ nadal w eksporcie po speánieniu odpowiednich warunków obowiązywaáa
stawka zerowa, natomiast towary importowane naleĪaáo poddaü ocleniu, opodatkowaniu
VAT. NastĊpny etap harmonizacji dotyczyá stawek podatku. W 1992 roku Rada
uchwaliáa DyrektywĊ w sprawie zbliĪania stawek VAT stosowanych przez kraje
czáonkowskie. Wprowadziáa ona minimalne stawki podatku, jakie mogą byü stosowane.
Pierwsza z nich to stawka standardowa mająca zastosowanie do wiĊkszoĞci towarów
i usáug okreĞlona na poziomie nie niĪszym niĪ 15%. PaĔstwa czáonkowskie uzyskaáy
równieĪ moĪliwoĞü ustanowienia jednej lub dwóch stawek zredukowanych nie niĪszych
niĪ 5%. Stawki te mogą byü jednak stosowane tylko w ograniczonym zakresie (gazety,
ĪywnoĞü, transport pasaĪerski). PrzejĞciowo dopuszczono równieĪ stosowanie stawki
0% oraz mniejszych niĪ 5%. Rada i Parlament nie zdecydowaáa siĊ na wprowadzenie
stawki maksymalnej w wysokoĞci 22%., mimo Īe taka propozycja padáa ze strony
Komisji. Pozwoliáoby to silniejszą harmonizacje VAT we Wspólnocie, jednak
przewaĪyáy argumenty przeciwko wprowadzeniu tego rozwiązaniu. NajwaĪniejszym z
nich byáa záa sytuacja paĔstw czáonkowskich w zakresie deficytu budĪetowego, który w
wielu z nich naruszaá zapisy TWE o jego zwalczaniu. Obawiano siĊ, Īe obniĪenie stawek
VAT i idące za nim zmniejszenie wpáywów do budĪetów pogorszyáoby jeszcze bardziej
tą sytuacje. Aktualnie wysokoĞü stawek VAT w wybranych krajach zaprezentowano w
tabeli 3.

11

Commission of the European Communities, The Overall Challenge, SEC (88)524 final, s.3
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TABELA 1. STAWKI PODATKU VAT W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Stawki podatku VAT
Kraj
Oficjalna nazwa podatku
bardzo
obniĪona
podstawowa obniĪona
zerowa przejĞciowa
Czechy
daĖ z pĚidane hodnoty (DPH)
19
5
0
Dania
ornsaetningsvgift (MOMS)
25
0
taxe sur la valeur ajoutée
Francja
(TVA)
19,6
5,5
2,1
Cypr

valude added tax (VAT)

15

5

-

0

Irlandia

valude added tax (VAT)

21

13,5

4,4

0

13,5

Niemcy

16

7

-

-

-

Polska

Umsatzteuer (USt)
podatek od towarów i usáug
(VAT)

22

7

3

0

3

WĊgry

Ɨltalanos forgalmi adԁ (ƖFA)

25

15

5

-

-

Wielka
Brytania

valude added tax (VAT)

17,5

5
0
ħródáo: Wach K., Systemy podatkowe krajów UE s. 66

Oprócz stawki podstawowej i zredukowanej funkcjonujĊ stawka bardzo
obniĪona, stosowana przez niektóre kraje takie jak Francja (2,1%), Irlandia (4,4%),
Polska (3%) czy teĪ WĊgry (5%). Jej wprowadzenie jest pewnego rodzaju
eksperymentem. Zostaáa ona wprowadzona w 1999 roku na mocy Dyrektywy
199/85/WE. PaĔstwa czáonkowskie mogą ją stosowaü jedynie do dwóch, trzech
wybranych usáug pracocháonnych pod warunkiem, Īe mają one charakter lokalny i są
Ğwiadczone na rzecz finalnego konsumenta. Wykaz tych usáug umieszczono
w zaáączniku K VI Dyrektywy. NaleĪą do nich fryzjerstwo, naprawa butów, opieka
domowa, remonty mieszkaĔ, usáugi restauracyjne. Celem wprowadzenie tej stawki byáo
sprawdzenie w jaki sposób dziaáanie to wpáynie na wzrost gospodarczy, powstawanie
nowych miejsc pracy. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Copenhagen
Economics, Komisja stwierdziáa, iĪ zastosowanie tych stawek z punktu widzenia
wzrostu PKB moĪe byü „przydatne ale tylko jeĪeli są dobrze ukierunkowane i zostaną
speánione konkretne warunki rynkowe”.12 Natomiast jeĪeli chodzi o wzrost zatrudnienia
pozytywne efekty moĪna dostrzec jedynie wĞród pracowników nisko
wykwalifikowanych. Zwrócono równieĪ uwagĊ, iĪ w przypadku usáug
gastronomicznych moĪe dochodziü do zaburzeĔ funkcjonowania wspólnego rynku
z racji na trans graniczny charakter tej dziaáalnoĞci. Początkowo stosowanie tej stawki
przewidziano do roku 2002 a nastĊpnie przedáuĪono do 2005. Podczas kolejnych,
burzliwych negocjacji, w których braáa juĪ udziaá Polska moĪliwoĞü stosowania stawki
obniĪonej ustalono na koniec 2010 roku. Prace Komisji wskazują jednak no to, Īe
rozwaĪane jest rozszerzenie obowiązywania tego rozwiązania chociaĪby o materiaáy
energooszczĊdne i przyjazne dla Ğrodowiska13.

12
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stawek VAT
innych niĪ podstawowe, 2007, s. 6
13
Komisja Europejska, Wniosek, Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywĊ 2006/112/WE w zakresie stawek
obniĪonych podatku od wartoĞci dodanej, s. 2
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Wszystkie te zmiany wprowadzone do VI Dyrektywy spowodowaáy, Īe staáa siĊ
ona nieczytelna i miejscami niespójna. Dlatego teĪ podjĊto decyzje o zastąpieniu jej
nowymi uregulowaniami. 28 listopada 2006 roku uchwalono DyrektywĊ 2006/112/WE
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoĞci dodanej. Ma ona charakter gáównie
organizacyjny i porządkujący, nie wprowadza duĪych merytorycznych zmian.
PrzyszáoĞü podatku VAT
Proces harmonizacji VAT w Unii Europejskiej nie jest zakoĔczony. Organy Unii
na czele z Komisją zdają sobie sprawĊ z niedoskonaáoĞci istniejące systemu oraz
problemów jakie wywoáują. Jednak w swoich pracach napotykają barierĊ jaką jest opór
paĔstw czáonkowskich przed zmianami. Szczególnie jest to widoczne w kwestii
przejĞcia do systemu docelowego. Kraje utrzymujące wysokie stawki VAT zdają sobie
sprawĊ, z tego Īe wprowadzenie zasady kraju pochodzenia bĊdzie niezwykle dla nich
niekorzystne. Jest to spowodowane tym, Īe cena páacona za dane dobra bĊdzie
w pewnym stopniu uzaleĪniona od obowiązującej w tym kraju stawki VAT, dlatego teĪ
firmy dziaáające w krajach o wysokich stawkach bĊdą w gorszej pozycji konkurencyjnej.
Skutkiem duĪych róĪnic w stawkach (aktualnie stawka podstawowa wynosi od 15% do
25%) moĪe byü przenoszenie dziaáalnoĞci gospodarczej do paĔstw z korzystniejszym
systemem podatkowym. Jest to zjawisko tzw. konkurencji podatkowej. Wprowadzenie
systemu docelowego wymusiáoby prawdopodobnie równanie stawek VAT w dóá. Biorąc
pod uwagĊ trudną sytuacjĊ budĪetową najwiĊkszych paĔstw Wspólnoty nie dziwi fakt,
Īe nie są one zainteresowane wprowadzania zasady kraju pochodzenia. Dlatego tez
w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci nie naleĪy spodziewaü siĊ rewolucyjnych zmian
w systemie VAT a jedynie drobne poprawki.
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Summary
Harmonization of VAT in the European Union has occurred as a very complicated process.
The article shows its the most important stages and current state. Part referring to Poland presents
a short history of VAT and its importance for polish budget. Conclusions include perspectives of
further harmonization (the origin principle) and arised problems and barriers in this procedure.
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