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(Akty ustawodawcze) 

DYREKTYWY 

DYREKTYWA RADY 2010/88/UE 

z dnia 7 grudnia 2010 r. 

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą 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, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 97 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE ( 1 ) stanowi, 
że w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 
31 grudnia 2010 r. stawka podstawowa nie może być 
niższa niż 15 %. 

(2) Stawka podstawowa podatku od wartości dodanej (VAT) 
obecnie obowiązująca w różnych państwach członkow
skich, w połączeniu z mechanizmem systemu przejścio
wego, zapewniła możliwe do przyjęcia funkcjonowanie 
tego systemu. Wraz z nowymi zasadami dotyczącymi 
miejsca świadczenia usług, które faworyzują opodatko
wanie w miejscu konsumpcji, możliwości wykorzysty
wania różnic w stawkach VAT za pomocą delokalizacji 
zostały ponownie ograniczone, a ewentualne zakłócenia 
konkurencji zmniejszone. 

(3) W celu uniknięcia sytuacji, kiedy rosnące różnice 
w stawkach podstawowych VAT stosowanych 
w państwach członkowskich prowadziłyby do braku 
równowagi strukturalnej w Unii Europejskiej oraz do 
zakłócenia konkurencji w niektórych obszarach działal
ności, powszechną praktyką w dziedzinie podatków 

pośrednich jest ustalenie stawek minimalnych. 
W odniesieniu do VAT nadal istnieje taka konieczność. 

(4) W oczekiwaniu na wyniki konsultacji w sprawie nowej 
strategii dotyczącej VAT, w ramach których – jak się 
oczekuje – zostaną określone przyszłe rozwiązania 
i odpowiednie poziomy harmonizacji, przedwczesne 
byłoby ustalanie stałego poziomu stawki podstawowej 
lub rozważanie zmiany minimalnego poziomu stawki. 

(5) Należy zatem utrzymać obecny minimalny poziom 
stawki podstawowej w wysokości 15 % na kolejny okres, 
który będzie wystarczająco długi, aby zapewnić pewność 
prawną, dopuszczając przy tym dokonanie w przyszłości 
dalszego przeglądu. 

(6) Nie wyklucza to dalszych zmian prawodawstwa dotyczą
cego VAT przed dniem 31 grudnia 2015 r. w celu 
uwzględnienia wyników nowej strategii dotyczącej VAT. 

(7) Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie lepszego stanowienia prawa ( 2 ) zachęca się 
państwa członkowskie do sporządzania dla ich własnych 
celów i w interesie Unii własnych tabel, które w możliwie 
najszerszym zakresie odzwierciedlą korelacje pomiędzy 
niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do 
podawania ich do wiadomości publicznej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 97 dyrektywy 2006/112/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 97 

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %.”.
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. ( 2 ) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.



Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

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

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

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

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

D. REYNDERS 
Przewodniczący
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