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Komentarz eksperta

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawarty w Liz- 
bonie 13 grudnia 2007 roku obowiązuje w Rzeczypospolitej 
Polskiej od chwili jego ogłoszenia, co nastąpiło 2 grudnia 
20091 roku. Wraz z jego wejściem w życie z określeniem 
„prawo wspólnotowe” zaczęto utożsamiać pojęcie „prawo 
Unii Europejskiej”. W zakresie opodatkowania VAT obejmu-
je ono następujące akty prawne:

1)  I Dyrektywę Rady z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmo-
nizacji przepisów prawnych państw członkowskich w za-
kresie podatku obrotowego (67/227/EWG)2.

2)  VI dyrektywę Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmo-
nizacji przepisów prawnych państw członkowskich w za-
kresie podatku obrotowego – wspólny system podatku od 
wartości dodanej; jednolita podstawa opodatkowania3.

3)  Dyrektywę Rady z 19 października 1992 r. w sprawie uzu-
pełnienia wspólnego systemu podatku od wartości doda-
nej i w sprawie zmiany VI dyrektywy (zbliżenie stawek 
podatkowych).

4)  Dyrektywę 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w spra-
wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej4 
(dyrektywa ta uchyliła dyrektywę Rady 77/388/EWG 
z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich w odniesieniu do podatków ob-
rotowych – wspólny system podatku od wartości do-
danej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku; w ra-
mach tego przekształcenia należy uwzględnić nadal 
obowiązujące przepisy dyrektywy Rady 67/227/EWG 
z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawo-
dawstw państw członkowskich w odniesieniu do podat-
ków obrotowych. 

5)  Dyrektywę Rady 2007/75/WE z 20 grudnia 2007 r. zmie-
niającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektó-
rych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podat-
ku od wartości dodanej5.

6)  Dyrektywę Rady 2007/74/WE z 20 grudnia 2007 r. w spra-
wie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby po-
dróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej 
i akcyzy6.

7)  Dyrektywę Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmie-
niającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca 
świadczenia usług7.

8)  Dyrektywę Rady 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r. okre-
ślającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości 

dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, po-
datnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim 
zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie człon-
kowskim8.

9)  Dyrektywę Rady 2009/47/WE z 5 maja 2009 r. zmieniają-
cą dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych 
podatku od wartości dodanej9.

10)  Dyrektywę Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmie-
niającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do 
przepisów dotyczących fakturowania10. 

Obok wskazanych powyżej dyrektyw systemowych należy 
przywołać także te, które dotyczyły wybranych zagadnień, 
a mianowicie:
▶  Zastosowania podatku od wartości do wynajmu rzeczy ru-

chomych11.
▶  Postępowania w sprawie zwrotu podatku naliczonego po-

datnikom niemającym miejsca zamieszkania (siedziby) na 
obszarze Wspólnoty12.

▶  Zwolnienia podatkowego przy przewozie towarów w ma-
łych przesyłkach o charakterze niehandlowym w obrębie 
Wspólnoty13. 

▶  Harmonizacji przepisów dotyczących zwolnienia z podat-
ku od wartości dodanej przywozu towarów w międzynaro-
dowym ruchu turystycznym14.

Analizując wpływ prawa unijnego na stosowanie polskich 
przepisów dotyczących opodatkowania VAT, a w szcze-
gólności stosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), trzeba 
pamiętać o zasadzie pierwszeństwa prawa unijnego przed 
prawem polskim. Prymat ten był wielokrotnie podkreślany 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej (dalej: TSUE; wcześniej: Europejski Trybunał Spra-
wiedliwości).

Istotne rozstrzygnięcia Trybunału, które zostały przywołane 
m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (da-
lej: WSA) w Warszawie z 14 listopada 2007 r. (sygn. akt III 
SA/Wa 923/07), nakazują  organom podatkowym systemowe 
spojrzenie na stany faktyczne, w odniesieniu do których znaj-
dują zastosowanie przepisy podatkowe z zakresu VAT. Jest to 
niezmiernie istotne dla rozłożonego w czasie procesu harmoni-
zacji polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej 

Wprowadzenie

1 Dz.U. z 2009 r. nr 203, poz. 1569.
2 Dz.Urz. EWG 71/1301.
3 Dz.Urz. L 145 z 13.6.1977, str. 1. 
4 Dz.Urz. UE L 2006/347/1 ze zm., L 2006/384/92 z 11.12.2006 r. – zwana dalej dyrektywą; http://euro-lex.europa.eu//.
5 Dz.Urz. UE PL L 346/14 z 29.12.2007.
6 Dz.Urz. UE PL L 346/12 z 29.12.2007.
7 Dz.Urz. UE PL L 44/11 z 20.2.2008.
8 Dz.Urz. UE PL L 44/28 z 20.2.2008.
9 Dz.Urz. UE L 2009 nr 116, str. 18.

10 Dz.Urz. UE PL L 189/1 z 22.7.2010.
11 Dz.Urz. EWG L 208/58; X Dyrektywa EWG z 31.7.1984 r. 
12 Dz.Urz. EWG L 326/40 0; XIII Dyrektywa EWG z 17.11.1986 r.
13 Dz.Urz. EWG L 382/40; Dyrektywa Rady z 21.12.1988 r.
14 Dz.Urz. EWG L 382/41; Dyrektywa Rady z 21.12.1988 r.
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w analizowanym zakresie. Pierwszy z ważnych wyroków TSUE 
w tym zakresie zapadł w sprawie Costa (C-6/64). Trybunał 
stwierdził w nim, że w odróżnieniu od zwykłych umów mię-
dzynarodowych Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą (obecnie TWE) powołał do życia własny system 
prawny, który z dniem wejścia w życie postanowień Traktatu 
stał się integralną częścią systemu prawnego państw człon-
kowskich i który ich sądy mają obowiązek stosować. Zwraca 
się przy tym uwagę na to, że powołując do życia na czas nie-
określony Wspólnotę, państwa członkowskie przekazały swoje 
kompetencje na rzecz Wspólnoty i stworzyły system prawny, 
który wiąże zarówno te państwa, jak i ich obywateli. 

WSA zwrócił uwagę także na to, że wprowadzenie do syste-
mu prawnego każdego państwa członkowskiego przepisów 
wydawanych przez Wspólnotę, a mówiąc ogólniej „litery i du-
cha Traktatu” – zdaniem TSUE – uniemożliwia państwom 
członkowskim przyznanie pierwszeństwa jednostronnym lub 
późniejszym przepisom krajowym przed unijnym systemem 
prawnym. Kolejne przywołane orzeczenie zostało wydane 
w sprawie Simmenthal (C-106/77). Trybunał wskazał w nim 
na bardzo istotny w praktyce zakres czasowy zasady pierw-
szeństwa. Powinna ona być rozumiana w ten sposób, że relacja 
pomiędzy postanowieniami Traktatu oraz bezpośrednio stoso-
wanymi przepisami wydawanymi przez instytucje wspólnoto-
we z jednej strony a prawem krajowym państw członkowskich 
z drugiej jest taka, że od dnia wejścia w życie tych postanowień 
i przepisów automatycznie nie stosuje się sprzecznych z nimi 
przepisów prawa krajowego. Dodatkowo także w stopniu, 
w jakim tworzą one integralną część porządku prawnego obo-
wiązującego na terytorium każdego państwa członkowskiego, 
wykluczona jest możliwość przyjęcia przez ustawodawcę kra-
jowego nowych przepisów sprzecznych z prawem unijnym. 

Ostatnim z przywołanych orzeczeń było rozstrzygnięcie w spra-
wie Van Gend (C-26/62), w którym Trybunał przypomniał, że 
Wspólnota stanowi nowy porządek prawny prawa międzynaro-
dowego. Na jego rzecz państwa członkowskie przekazały część 
swoich suwerennych praw, zaś jego postanowienia wiążą nie 
tylko państwa członkowskie, ale także ich obywateli, co powin-
no mieć również wpływ na zakres procesu harmonizacji.  

Ustawodawca polski jeszcze w latach 90. XX wieku stanął 
przed trudnym problemem, jakim była harmonizacja polskie-
go prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej. Było 
to konieczne, gdyż bez tego dążenia Polski do wstąpienia 
w struktury europejskie byłoby trudno zrealizować. 

Nie należy zapominać także o tym, że ustawodawca pol-
ski wprowadzał corocznie przez wiele lat zmiany w usta-
wie o VAT i przepisach wykonawczych do niej wydanych. 
W większości przypadków te z nich, które zostały wprowa-
dzone w życie przed 2010 rokiem nie były realizacją postula-
tów harmonizacyjnych, lecz rezultatem polityki profiskalnej 
państwa i narastających żądań parlamentarnych i pozaparla-
metarnych grup nacisku, reprezentujących interesy określo-
nych grup podatników15. 

Rozdział 1
Zakres przedmiotowy opodatkowania

A. Prawo unijne

Prawodawca unijny w art. 1 dyrektywy 2006/112/WE wskazał, 
że ustanawia ona wspólny system podatku od wartości dodanej 
(VAT). Zgodnie z jej przepisami zasada wspólnego systemu VAT 
ma polegać na zastosowaniu do obrotu towarami i usługami ogól-
nego podatku konsumpcyjnego, doliczanego do ceny zbywanych 
towarów i usług. Zasada ta musi być stosowana przez podatników 
działających w państwach członkowskich UE niezależnie od licz-
by czynności dokonywanych w procesie produkcji i dystrybucji 
poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem.

Równocześnie prawodawca unijny podtrzymał stosowanie do-
tychczas obowiązującej zasady systemowej, zgodnie z którą poda-
tek, jaki podatnicy są obowiązani płacić, stanowi różnicę pomię-
dzy VAT należnym obliczonym od ceny sprzedawanego towaru 
lub usługi według właściwej stawki a podatkiem naliczonym od 
każdej czynności służącej działalności opodatkowanej. Istotne jest 
również to, że wspólne systemowe zasady podatnicy VAT muszą 
stosować również na poziomie sprzedaży detalicznej.

Czynności podlegające opodatkowaniu
W art. 2 dyrektywy wskazano, że opodatkowaniu VAT podle-
gają następujące czynności:

▶  Odpłatna dostawa rzeczy (towarów) na terytorium państwa 
członkowskiego przez podatnika działającego w takim cha-
rakterze

Zgodnie z przepisami ar. 14 dyrektywy dostawa rzeczy (towa-
rów) oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą 
materialną  jak właściciel. Ponadto za dostawę rzeczy uznaje 
się następujące czynności:
a)  przeniesienie prawa własności do towaru w zamian za od-

szkodowanie, z nakazu wydanego przez organ władzy pu-
blicznej lub w jego imieniu albo z mocy prawa;

b)  faktyczne przekazanie towaru zgodnie z umową najmu to-
warów na czas określony lub sprzedaży towaru na warun-
kach odroczonej płatności, która zawiera klauzulę o prze-
niesieniu własności w następstwie normalnych zdarzeń nie 
później niż z chwilą zapłaty ostatniej raty;

c)  przekazanie towaru na podstawie umowy, zgodnie z którą 
prowizja płacona jest od zakupu lub sprzedaży.

Równocześnie przepisy dyrektywy zezwalają państwom człon-
kowskim na uznanie za dostawę towarów przekazanie niektórych 
robót budowlanych. Istotne jest również zdefiniowanie pojęcia 
„rzecz materialna”. Na podstawie art. 15 omawianej dyrektywy 
obejmuje ono energię elektryczną, cieplną lub chłodniczą, gaz 
i tym podobne. Ponadto analizowane przepisy prawa unijnego 
zezwalają państwom członkowskim na uznanie za „rzecz”:
a) określone udziały w nieruchomości;
b)  prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzy-

stania z nieruchomości;

15 Ocena stanu prawnego datowanego na dzień 1 stycznia 2009 r. została przedstawiona w publikacji: W. Maruchin, VAT w prawie polskim 
i prawie wspólnotowym, Warszawa 2009.
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c)  udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające 
ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności 
lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Pod pojęciem dostawy rzeczy (towarów) zgodnie z art. 16 
mieści się także wykorzystanie przez podatnika towarów 
stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów 
prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przeka-
zuje nieodpłatnie lub które przeznacza do celów innych niż 
prowadzona przez niego działalność. Warunkiem jest jednak, 
aby VAT od tych towarów lub ich części podlegał w całości 
lub w części odliczeniu.

Warto jednak pamiętać o tym, że za odpłatną dostawę towa-
rów nie można uznać wykorzystania do celów działalności 
przedsiębiorstwa podatnika towarów będących prezentami 
o niskiej wartości i próbkami. Ponadto za odpłatną dostawę 
towarów uznaje się przemieszczenie przez podatnika towa-
rów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do 
innego państwa członkowskiego. Pod pojęciem tym należy 
rozumieć każdą wysyłkę lub transport takiego majątku ru-
chomego wykonaną przez podatnika lub na jego rzecz (do 
celów działalności jego przedsiębiorstwa), do miejsca prze-
znaczenia znajdującego się w innym kraju UE niż państwo, 
w którym majątek ten się znajduje.  

Istotne jest jednak, że za przemieszczenie do innego państwa 
członkowskiego nie może być uznawana wysyłka lub trans-
port towarów, wykonane na potrzeby jednej z następujących 
czynności:
1)  Dostawy towarów wykonywanej przez podatnika na tery-

torium państwa członkowskiego, w którym dochodzi do 
zakończenia wysyłki lub transportu, na warunkach prze-
widzianych w art. 33 dyrektywy 2006/112/WE. Chodzi tu 
o sytuacje, kiedy: 
a)  dostawa towarów następuje dla podatnika lub osoby 

prawnej niebędącej podatnikiem w przypadku, kiedy 
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega 
opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 3 ust. 1 lub na rzecz 
każdej innej osoby niebędącej podatnikiem;

b)  sprzedawane towary nie są nowymi środkami transpor-
tu ani towarami dostarczanymi po montażu lub insta-
lacji z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez 
dostawcę lub inny podmiot działający w jego imieniu.

2)  Dostawy towarów instalowanych lub montowanych przez 
dostawcę lub w jego imieniu, dokonanej przez podatnika 
na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wy-
syłki lub transportu towarów, o których mowa w art. 36 
dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z przepisami tego arty-
kułu w takim przypadku miejsce powstania obowiązku po-
datkowego w odniesieniu do tej czynności powstaje w kra-
ju ich instalacji bądź montażu. W przypadku gdy instalacja 
lub montaż następują w innym państwie członkowskim niż 
kraj dostawcy, państwo to podejmuje środki niezbędne do 
tego, aby uniknąć podwójnego opodatkowania tych czyn-
ności w tym kraju. 

3)  Dostawy towarów wykonanej przez podatnika na pokła-
dzie jednostki pływającej, statku powietrznego lub pocią-
gu w czasie przewozu osób, o których mowa w art. 37 dy-
rektywy. Zgodnie z tym przepisem w przypadku tego typu 
dostaw podczas części przewozu pasażerów wykonywanej 

na terytorium UE za miejsce powstania obowiązku podat-
kowego należy uznać kraj rozpoczęcia przewozu osób.

4)  Dostawy gazu w systemie gazowym znajdującym się na 
terytorium Wspólnoty lub jakiejkolwiek sieci połączonej 
z takim systemem, dostawy energii elektrycznej, cieplnej 
lub chłodniczej poprzez sieci dystrybucji tej energii na wa-
runkach przewidzianych w art. 38 i 39 dyrektywy. Zgod-
nie z art. 38 w przypadku takiej dostawy dla podatnika 
– pośrednika za miejsce powstania obowiązku podatkowe-
go uznaje się kraj, w którym ten pośrednik ma siedzibę 
działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej, na rzecz którego dostarczane 
są towary. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest to sta-
łe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 

W uzupełnieniu należy dodać, że pod pojęciem „podatnik  
– pośrednik” należy rozumieć podmiot, którego główna dzia-
łalność w odniesieniu do zakupu ww. towarów polega na ich 
odsprzedaży i którego własna konsumpcja tych produktów 
jest nieznaczna. 
Z kolei zgodnie z art. 39 dyrektywy w przypadku dostawy 
tych towarów, jeżeli taka dostawa nie jest objęta ww. art. 38, 
za miejsce powstania obowiązku podatkowego  uznaje się 
kraj, w którym nabywca faktycznie wykorzystuje i konsumu-
je te towary. 
Natomiast w sytuacji, gdy całość lub część gazu, energii elek-
trycznej, cieplnej lub chłodniczej nie została faktycznie skon-
sumowana przez nabywcę, uznaje się, że pozostałe towary 
zostały wykorzystane i spożytkowane w kraju, w którym na-
bywca ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego do-
starczane są te towary. W praktyce mogą pojawić się również 
przypadki, gdy nabywca nie ma takiej siedziby lub stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas na-
leży uznać, że wykorzystał i skonsumował te towary w stałym 
miejscu zamieszkania lub w zwykłym miejscu pobytu.

5)  Dostawy towarów wykonanej przez podatnika na teryto-
rium państwa członkowskiego, o których mowa w art. 138, 
art. 146–148 oraz art. 151 i art. 152. Są to bowiem dostawy 
towarów objęte zwolnieniem przedmiotowym od VAT.

6)  Świadczenia usługi wykonanej dla podatnika i obejmują-
cej wycenę danych towarów lub dotyczące ich prace, fi-
zycznie wykonane na terytorium państwa członkowskiego 
zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Warunkiem 
jest jednak, aby towary te po dokonaniu ich wyceny lub 
wykonaniu dotyczących ich prac zostały odesłane do tego 
podatnika w kraju UE, z którego zostały pierwotnie wysła-
ne lub przetransportowane.

7)  Czasowego użycia towarów na terytorium państwa człon-
kowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów, 
w celu świadczenia usług przez podatnika mającego sie-
dzibę w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki lub 
transportu towarów.

8)  Czasowego użycia towarów przez okres nieprzekraczający 
24 miesięcy na terytorium innego państwa członkowskie-
go, w którym import takich samych towarów z państwa 
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trzeciego w celu ich czasowego użycia byłby objęty pro-
cedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z na-
leżności celnych przywozowych.

Warto pamiętać jednak o tym, że niespełnienie wskazanych 
warunków powoduje, że towary te uznaje się za towary prze-
mieszczone do innego państwa członkowskiego. W takim 
przypadku czynność tą uznaje się za dokonaną w chwili, gdy 
dany warunek przestał być spełniany.

Na podstawie art. 18 dyrektywy państwa członkowskie mogą 
uznać za odpłatną dostawę towarów każdą z następujących 
czynności:

a)  wykorzystanie przez podatnika do celów działalności 
jego przedsiębiorstwa towarów wytworzonych, skon-
struowanych, wydobytych, przetworzonych, nabytych 
lub importowanych w ramach prowadzenia takiej dzia-
łalności, jeżeli VAT od takich towarów w przypadku ich 
nabycia od innego podatnika nie podlegałby w całości 
odliczeniu;

b)  wykorzystanie przez podatnika towarów do celów dzia-
łalności niepodlegającej opodatkowaniu, w przypadku 
gdy VAT od takich towarów podlegał w całości lub 
w części odliczeniu w momencie ich nabycia lub wyko-
rzystania zgodnie z lit. a);

c) z  wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 19 dyrek-
tywy zatrzymanie towarów przez podatnika lub jego 
następców prawnych, w przypadku gdy zaprzestaje on 
prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej 
opodatkowaniu, jeżeli podatek od takich towarów pod-
legał w całości lub w części odliczeniu w momencie 
ich nabycia lub wykorzystania zgodnie z lit. a).

Na podstawie przywołanego powyżej przepisu artykułu 19 
w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako 
aportu do spółki, całości lub części majątku państwa człon-
kowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca 
i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, bę-
dzie traktowana jako następca prawny przekazującego.
Równocześnie wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w przy-
padkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu 
VAT, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki nie-
zbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także 
przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu 
się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez 
wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

▶  Odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na tery-
torium państwa członkowskiego

Zgodnie z przepisami art. 20 omawianej dyrektywy pod poję-
ciem „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” należy rozumieć 
nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel rzeczowym ma-
jątkiem ruchomym, wysyłanym lub transportowanym do nabyw-
cy (przez sprzedawcę, nabywcę lub podmiot trzeci na ich rzecz) 
do miejsca przeznaczenia w innym kraju UE niż państwo człon-
kowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu tych towarów.

Istotne jest również to, że w przypadku towarów nabytych 
przez osobę prawną niebędącą podatnikiem, wysyłanych lub 
transportowanych z terytorium państwa trzeciego i impor-

towanych przez taką osobę w innym kraju UE niż państwo 
członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu tych to-
warów, prawodawca unijny nakazuje uznawać te towary za 
wysłane lub przetransportowane z państwa członkowskiego 
importu. W analizowanych przepisach nakazano państwom 
członkowskim przyznanie importerowi, wskazanemu lub 
uznanemu za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT, zwrot po-
datku zapłaconego z tytułu importu towarów. Warunkiem 
jest jednak, aby importer wykazał, że jego nabycie zostało 
opodatkowane VAT w państwie członkowskim zakończenia 
wysyłki lub transportu towarów.

Ponadto na podstawie art. 21–22 dyrektywy za odpłatne we-
wnątrzwspólnotowe nabycie towarów należy uznawać stany 
faktyczne polegające na wykorzystaniu przez:

a)  podatnika do celów działalności jego przedsiębiorstwa 
towarów wysyłanych lub transportowanych przez niego 
(lub na jego rzecz) z innego kraju UE na terytorium, 
którego towary te zostały wyprodukowane, wydobyte, 
przetworzone, zakupione lub nabyte, lub do którego 
zostały one zaimportowane przez tego podatnika w ra-
mach działalności jego przedsiębiorstwa,

b)  siły zbrojne państwa będącego członkiem Traktatu  Północ- 
noatlantyckiego (NATO) do ich użytku lub towarzyszą-
cych im pracowników cywilnych towarów, które nie zo-
stały przez te podmioty nabyte na ogólnych zasadach, re-
gulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa 
danego członkowskiego, jeżeli import tych towarów nie 
podlegałby zwolnieniu przedmiotowemu, przewidziane-
mu w art. 143 lit. h). 

Wskazane wyżej zwolnienie obejmuje bowiem import towarów 
do państw członkowskich, które są stronami Traktatu Północ-
noatlantyckiego przez siły zbrojne innych państw będących 
stronami tego traktatu. Chodzi tu o towary wykorzystywane do 
użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cy-
wilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeśli 
siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.
 
▶  Odpłatne świadczenie usług na terytorium państwa człon-

kowskiego przez podatnika VAT

Jak wynika z art. 24 dyrektywy pod pojęciem „świadcze-
nie usług” należy rozumieć każdą transakcję, która nie jest 
dostawą towarów. Przykład mogą tu stanowić „usługi tele-
komunikacyjne”. Jednocześnie prawodawca unijny zezwolił 
na to, aby przy wykorzystaniu przepisów art. 25 dyrektywy 
2006/112/WE w ramach pojęcia „świadczenia usług” mogła 
mieścić się między innymi jedna z następujących czynności:

a)  przeniesienie praw do wartości niematerialnych, bez 
względu na posiadanie tytułu prawnego;

b)  zobowiązanie do zaniechania działania lub do tolerowa-
nia czynności lub sytuacji;

c)  świadczenie usług na podstawie nakazu wydanego 
przez organ władzy publicznej lub w jego imieniu lub 
z mocy prawa.

Ponadto na podstawie art. 26 dyrektywy pod pojęciem „odpłat-
nego  świadczenia usług” mieszczą się  następujące czynności:

a)  użycie towarów stanowiących część majątku przed-
siębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego 
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pracowników (lub bardziej ogólnie) do celów innych 
niż działalność jego przedsiębiorstwa, w przypadkach 
kiedy VAT od takich towarów podlegał w całości lub 
w części odliczeniu (w uzupełnieniu należy dodać, że 
w ramach odstępstwa od tego przepisu Polska ma pra-
wo do nieuznawania za świadczenie usług prywatnego 
wykorzystania przez ww. podmioty pojazdu; zgoda ta 
wygasa 31 grudnia 2013 r.);

b)  nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika na jego pry-
watny użytek lub jego pracowników (lub bardziej ogólnie) 
do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa.

Równocześnie przepisy omawianej dyrektywy zezwalają pań-
stwom członkowskim na odstąpienie od stosowania ww. przepisu, 
pod warunkiem że takie odstępstwo nie będzie prowadzić do za-
kłóceń konkurencji. Aby zapobiec zakłóceniom konkurencji, pań-
stwa członkowskie mogą (po konsultacji z Komitetem ds. VAT) 
uznać za odpłatne świadczenie usługi wykonane przez podatnika 
do celów działalności jego przedsiębiorstwa. Dotyczy to jednak 
tylko sytuacji, gdy VAT od takiej usługi (gdyby była świadczona 
przez innego podatnika) nie podlegałby w całości odliczeniu.

Zgodnie z art. 28 dyrektywy, w przypadku gdy podatnik dzia-
łając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze 
udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że sam otrzymał 
i wyświadczył te usługi. Istotna jest również zasada płynąca 
z wykładni art. 29 dyrektywy. Na jego podstawie art. 19 tej 
dyrektywy odnoszący się zasadniczo do odpłatnej dostawy 
towarów – stosuje się na takich samych warunkach do świad-
czenia usług. Na podstawie tego przepisu w przypadku prze-
kazania (odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spół-
ki) całości lub części majątku państwa członkowskie mogą 
uznać, że świadczenie usług nie miało miejsca i że w takim 
przypadku osoba, dla której świadczono usługę, będzie trak-
towana jako następca prawny świadczącego.

▶ Import towarów

Z kolei przez „import towarów” art. 30 dyrektywy rozumie 
wprowadzenie na terytorium Unii:

a)  towarów, które nie znajdują się w swobodnym obrocie 
w rozumieniu art. 24 traktatu;

b)  towarów znajdujących się w swobodnym obrocie po-
chodzących z terytorium trzeciego stanowiącego część 
terytorium celnego Wspólnoty.

Zgodnie z art. 274 tej dyrektywy przedstawione zasady mają 
zastosowanie do importu towarów znajdujących się w swo-
bodnym obrocie, które wprowadzane są do UE z terytorium 
trzeciego, stanowiącego część terytorium celnego Wspólno-
ty. W analizowanych przepisach wskazano, że formalności 
dotyczące importu towarów są takie same jak przewidziane 
we wspólnotowych przepisach celnych, obowiązujących przy 
imporcie towarów na obszar celny Wspólnoty.

I tak, w przypadku gdy miejsce zakończenia wysyłki lub 
transportu towarów, znajduje się poza krajem UE, w którym 

zostały one wprowadzone do Wspólnoty, są one przewożone 
na jej obszarze zgodnie z procedurą unijnego tranzytu we-
wnętrznego, przewidzianą w obowiązujących przepisach cel-
nych Wspólnoty. Dotyczy to towarów, które zostały uwzględ-
nione w deklaracji, na podstawie której objęto je tą procedurą 
w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii.

Warto zwrócić uwagę na brzmienie art. 277 dyrektywy. 
Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy w momencie 
wprowadzenia do Wspólnoty towary znajdują się w sytuacji, 
która umożliwiałaby (gdyby zostały one zaimportowane16) 
objęcie ich jedną z następujących procedur lub sytuacji:

a)  dostawy towarów przeznaczonych do zgłoszenia orga-
nom celnym i w stosownym przypadku – umieszczenia 
w miejscu tymczasowego składowania;

b)  dostawy towarów przeznaczonych do umieszczenia 
w wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym;

c)  dostawy towarów, które mają zostać objęte procedurą 
składu celnego lub procedurą uszlachetniania czynnego;

d)  dostawy towarów, które mają zostać wprowadzone na 
wody terytorialne w celu ich zainstalowania na platfor-
mach wiertniczych lub wydobywczych do celów budo-
wy, naprawy, konserwacji, przebudowy lub wyposażenia 
takich platform lub połączenia takich platform wiertni-
czych lub platform wydobywczych ze stałym lądem;

e)  dostawy towarów, które mają zostać wprowadzone na wody 
terytorialne w celu zaopatrzenia w paliwo i ogólnego za-
opatrzenia platform wiertniczych lub wydobywczych.

f)   odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należ-
ności celnych przywozowych 

–  państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że będą one mogły pozostać na terytorium 
UE na takich samych warunkach, jak przewidziane dla za-
stosowania tych procedur lub sytuacji.

▶ Eksport towarów

Nie jest on czynnością opodatkowaną VAT w rozumieniu 
prawa unijnego. Na mocy przepisów dyrektywy podlega on 
zwolnieniu od podatku z jednoczesnym prawem do odlicze-
nia podatku naliczonego. Nie stoi to na przeszkodzie opodat-
kowania tej czynności przy zastosowaniu stawki 0%, jak ma 
to miejsce w polskim prawie. Ważny jest cel przepisu, który 
w ten sposób został osiągnięty. 

Chociaż dyrektywa nie definiuje pojęcia eksportu, to jednak 
można podjąć próbę jego zdefiniowania na podstawie ogól-
nych zasad, wynikających z unijnego prawa podatkowego 
i celnego. Zgodnie z przepisami dyrektywy oraz przepisami 
Unijnego Kodeksu Celnego (rozporządzenie Rady [EWG] 
z 12 października 1992 r., ustanawiające Unijny Kodeks Cel-
ny, nr 2913/92)17, eksport obejmuje wywóz towarów poza 
terytorium Wspólnoty do kraju przeznaczenia. Każda dosta-
wa towarów wysyłanych lub przewożonych do miejsca prze-
znaczenia poza Wspólnotą przez sprzedającego lub w jego 
imieniu powinna być traktowana jednakowo. Oznacza to, że 

16 Chodzi w tym przypadku o wprowadzenie na terytorium UE towarów, które nie znajdują się w swobodnym obrocie.
17 Dz.Urz. UE L 1992 nr 302, str. 1.
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powinna być wolna od obciążenia i dawać pełne prawo do 
odliczenia podatku naliczonego związanego z tą dostawą. 
Powinno odbywać się to niezależnie od tego, czy wywóz na-
stępuje z kraju siedziby sprzedawcy, czy też z innego państwa 
należącego do Wspólnoty. 

Zastosowanie tego uprawnienia jest możliwe pod warunkiem 
jednoczesnego spełnienia trzech przesłanek dotyczących 
podstawy wywozu, miejsca przeznaczenia oraz podmiotu do-
konującego wywozu.
 
Po pierwsze – wywóz towarów poza terytorium UE powi-
nien nastąpić w wykonaniu dostawy towarów w znaczeniu, 
jakie temu terminowi nadaje prawo wspólnotowe. Należy 
pamiętać, że dostawa towaru to przeniesienie prawa do roz-
porządzania dobrami materialnymi jako właściciel. Drugim 
warunkiem uznania, że miał miejsce eksport, jest koniecz-
ność wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty. Zgodnie 
z trzecim warunkiem wywóz towarów powinien zostać wyko-
nany przez sprzedającego lub przez inny podmiot działający 
w jego imieniu.

W omawianej dyrektywie znajdują się odrębne przepisy ma-
jące zastosowanie do eksportu towarów, będących w swobod-
nym obrocie, wysyłanych lub transportowanych z państwa 
członkowskiego na terytorium kraju trzeciego,  stanowiącego 
część obszaru celnego Wspólnoty. Formalności dotyczące 
eksportu towarów są takie same jak przewidziane we wspól-
notowych przepisach celnych obowiązujących przy imporcie 
towarów na obszar celny Wspólnoty. Ponadto w odniesieniu 
do towarów czasowo wywożonych z UE w celu ich ponowne-
go przywozu państwa członkowskie zostały zobligowane do 
podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia, że przy 
ponownym przywozie do Wspólnoty towary te będą mogły 
zostać objęte takimi samymi przepisami, jakie miałyby za-
stosowanie w przypadku ich czasowego wywozu poza obszar 
celny Wspólnoty.

Wyłączenia z opodatkowania

Zgodnie z art. 3 omawianej dyrektywy – w drodze odstęp-
stwa od zasad przedstawionych wcześniej, wynikających 
z art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i) – następujące czynności nie podle-
gają opodatkowaniu VAT:
1)  Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT), których 

dostawa byłaby zwolniona w kraju nabycia na podstawie 
art. 148 tej dyrektywy, które dokonywane jest przez podat-
nika lub osobę prawną niebędącą podatnikiem. Działając 
na podstawie tego przepisu państwa członkowskie w prze-
pisach krajowych powinny objąć zwolnieniem przedmio-
towym następujące czynności:
a)  dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i za-

opatrzenia ogólnego jednostek pływających przezna-
czonych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących 
odpłatnie pasażerów lub używanych do celów han-
dlowych, przemysłowych lub do połowów; dotyczy to 
również statków ratowniczych i udzielających pomo-
cy na morzu oraz jednostek pływających przeznaczo-
nych do rybołówstwa przybrzeżnego (z wyłączeniem 
– w przypadku tych ostatnich – dostaw prowiantu na 
pokład);

b)  dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopa-
trzenia ogólnego okrętów wojennych objętych kodem 
8906 10 00 nomenklatury scalonej (NS), opuszczają-
cych ich własne terytorium i kierujących się do portu 
lub kotwicowiska znajdującego się poza terytorium da-
nego państwa członkowskiego;

c)  dostawę, przebudowę, naprawę, konserwację, czartero-
wanie oraz wynajem jednostek pływających, o których 
mowa w punkcie a), oraz dostawę, wynajem, naprawę 
i konserwację sprzętu, łącznie ze sprzętem rybackim, 
będącym częścią tych jednostek lub służącym ich eks-
ploatacji;

d)  świadczenie innych usług niż wskazane punkcie c) na 
bezpośrednie potrzeby jednostek pływających, o któ-
rych mowa w punkcie a), oraz ich ładunków;

e)  dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i za-
opatrzenia ogólnego statków powietrznych używanych 
przez linie lotnicze zajmujące się głównie odpłatnym 
przewozem na trasach międzynarodowych;

f)  dostawę, przebudowę, naprawę, konserwację, czartero-
wanie oraz wynajem statków powietrznych, o których 
mowa w punkcie e), jak również dostawę, wynajem, na-
prawę oraz konserwację sprzętu będącego częścią tych 
statków powietrznych lub służącego ich eksploatacji;

g)  świadczenie innych usług niż wskazane w punkcie f) na 
bezpośrednie potrzeby statków powietrznych, o których 
mowa w punkcie e), oraz ich ładunków.

Z kolei na podstawie art. 151 dyrektywy państwa członkow-
skie powinny objąć zwolnieniem przedmiotowym następują-
ce czynności:

a)  dostawy towarów i świadczenie usług wykonane w ra-
mach stosunków dyplomatycznych i konsularnych; 
w szczególności chodzi tu o czynności dla Wspólnoty 
Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomo-
wej, Europejskiego Banku Centralnego lub Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego lub dla organów utwo-
rzonych przez UE, do których ma zastosowanie Protokół  
z 8 kwietnia 1965 r. w sprawie przywilejów i immu-
nitetów Wspólnot Europejskich (w granicach i na 
warunkach określonych w tym protokole i umowach 
dotyczących jego wykonania lub w porozumieniach 
dotyczących ich siedzib, w szczególności w zakresie, 
w jakim nie prowadzi to do zakłócenia konkurencji);

b)  dostawy towarów i świadczenie usług dla organizacji 
międzynarodowych uznanych za takie przez organy 
władzy publicznej przyjmującego państwa członkow-
skiego; na rzecz członków takich organizacji (w grani-
cach i na warunkach ustalonych w konwencjach mię-
dzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub 
w porozumieniach dotyczących ich siedzib);

c)  dostawy towarów i świadczenie usług w państwach 
członkowskich, które są członkami NATO, dla sił zbroj-
nych innych państw będących stronami tego traktatu (do 
użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im perso-
nelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub 
kantyn, gdy siły te biorą udział we wspólnych działa-
niach obronnych);

d)  dostawy towarów lub świadczenie usług z przezna-
czeniem do innego państwa członkowskiego na rzecz 
sił zbrojnych każdego z państw będących członkami 
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NATO, innego niż państwo członkowskie przeznacze-
nia (do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego 
im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich 
mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział we wspólnych 
działaniach obronnych);

e)  dostawy towarów lub świadczenie usług przeznaczonych 
dla sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa stacjonują-
cych na wyspie Cypr, zgodnie z Traktatem ustanawiają-
cym Republikę Cypryjską z 16 sierpnia 1960 r. (na użytek 
tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cy-
wilnego lub dla zaopatrzenia ich mes lub kantyn).

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy towary nie 
są wysyłane lub transportowane z państwa członkowskiego, 
w którym ma miejsce ich dostawa, jak również w przypad-
ku świadczenia usług – zwolnienie może zostać przyznane 
zgodnie z procedurą zwrotu VAT.

2) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
a)  inne niż określone powyżej w punkcie 1 i wynikające 

z art. 4 dyrektywy oraz 
b)  inne niż nabycia nowych środków transportu i wyrobów 

podlegających akcyzie dokonywane przez podatnika 
dla potrzeb związanych z prowadzonym przez niego go-
spodarstwem rolnym, leśnym lub rybackim podlegają-
cym wspólnemu systemowi ryczałtowemu dla rolników 
przez podatnika będącego wyłącznie dostawcą towarów 
lub świadczeniodawcą usług z tytułu, których nie ma 
prawa do odliczenia VAT (lub przez osobę prawną nie-
będącą podatnikiem).

Należy przy tym pamiętać, że zasady te znajdują zastosowanie 
wyłącznie wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym (a także 
w roku poprzednim) całkowita wartość wewnątrzwspólnoto-
wych nabyć towarów nie przekroczyła progu ustalanego przez 
państwa członkowskie, który nie może być niższy niż 10.000 
euro lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej18. 

Istotne jest również to, że państwa członkowskie, w tym Pol-
ska, powinny przyznać podatnikom i osobom prawnym nie-
będącym podatnikami (które są objęte opisywanymi w tym 
punkcie zasadami) prawo wyboru opodatkowania na zasa-
dach ogólnych. Należy pamiętać przy okazji o tym, że wybór 
dokonany przez podatnika powinien obejmować dwa najbliż-
sze lata kalendarzowe.

System wyłączeń spod opodatkowania VAT obejmuje także 
czynności określone w art. 4 dyrektywy. Należą do nich we-
wnątrzwspólnotowe nabycie: 

a)  towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolek-
cjonerskich lub antyków (skazanych w art. 311 ust. 1  
pkt 1–4 dyrektywy); warunkiem jest, aby sprzedawca 
był podatnikiem-pośrednikiem działającym w takim 
charakterze, a nabyte towary zostały opodatkowane 
VAT w państwie członkowskim rozpoczęcia wysył-
ki lub transportu towarów, zgodnie z procedurą marży 
przewidzianą w art. 312–325 dyrektywy;

b)  używanych środków transportu (określonych w art. 327 
ust. 3 dyrektywy), pod warunkiem że sprzedawca jest 
podatnikiem-pośrednikiem działającym w takim cha-
rakterze, a nabyty środek transportu został opodatkowa-
ny VAT w kraju UE rozpoczęcia wysyłki lub transportu, 
zgodnie z procedurą przejściową mającą zastosowanie 
do używanych środków transportu;

c)  towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolek-
cjonerskich lub antyków (określonych w art. 311 ust. 1 
pkt 1–4 dyrektywy), pod warunkiem że sprzedawca 
jest organizatorem sprzedaży w drodze aukcji publicz-
nej działającym w takim charakterze, a kupione nabyte 
towary zostały opodatkowane VAT w państwie człon-
kowskim rozpoczęcia wysyłki lub transportu, zgodnie 
z procedurą szczególną dotyczącej sprzedaży w drodze 
aukcji publicznej.

B. Przepisy krajowe

Zakres przedmiotowy polskiej ustawy o podatku od towa-
rów i usług jest obecnie zasadniczo zbieżny z wymagania-
mi określonymi w przepisach dyrektywy. Aby w jeszcze 
pełniejszy sposób implementować do polskiego porządku 
prawnego przepisy ww. dyrektywy, ustawodawca polski  
1 kwietnia 2013 r. wprowadził do art. 2 ustawy o VAT nowe 
definicję importu i eksportu towarów. Obecnie więc za import 
towarów należy uznać przywóz towarów z terytorium pań-
stwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Jej istotnym 
dopełnieniem jest także nowy przepis art. 26a ww. ustawy, 
na podstawie którego miejscem importu towarów jest tery-
torium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują 
się w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE. Z kolei 
w przypadku, gdy z chwilą wprowadzenia tych towarów na 
terytorium Wspólnoty zostaną one objęte procedurą: 
▶ uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, 
▶  odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należno-

ści celnych przywozowych, 
▶ składu celnego, 
▶  tranzytu – w tym także składowaniem czasowym przed 

nadaniem przeznaczenia celnego oraz tzw. przeznacze-
niem (tj. wprowadzenie towarów do wolnego obszaru cel-
nego lub składu wolnocłowego) 
–  miejscem importu takich towarów jest kraj UE, na któ-

rym towary te przestaną podlegać tym procedurom 
i przeznaczeniom.

 
Z kolei od 1 kwietnia 2013 r. eksportem towarów jest dostawa 
towarów wysyłanych lub transportowanych z kraju poza tery-
torium UE przez:  
▶ dostawcę (lub na jego rzecz),  
▶  nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (lub na 

jego rzecz) z wyłączeniem towarów wywożonych przez sa-
mego nabywcę w celu  wyposażenia lub zaopatrzenia stat-
ków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrz-
nych lub innych środków transportu służących do celów 
prywatnych 

– jeżeli wywóz tych towarów poza terytorium UE jest po-

18 Jest to całkowita wartość netto z wyłączeniem VAT należnego lub zapłaconego w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki lub trans-
portu towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
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twierdzony przez urząd celny określony w przepisach cel-
nych.
 
Konieczność zmiany definicji eksportu była także w przeszło-
ści wielokrotnie sygnalizowana w orzecznictwie sądów admi-
nistracyjnych. I tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
(WSA) w Warszawie w wyroku z 14 listopada 2007 r. (sygn. 
akt III SA/Wa 923/07) stwierdził, że obowiązujący wówczas 
art. 2 pkt 8 ustawy o VAT (który był podstawą stanowiska or-
ganów podatkowych), jest niezgodny z zasadami i normami 
prawa unijnego, zawartymi w art. 15 VI dyrektywy. Przepis 
ten od 1 stycznia 2007 r. został transponowany do art. 146 dy-
rektywy.

W uzasadnieniu do wyroku WSA sąd podkreślił, że zgodnie 
z przyjętym w doktrynie poglądem popartym orzeczeniami 
TSUE (np. orzeczenia w sprawach: C-208/90 Theresa Em-
mont; 8/81 Ursula Becker; C-6/90 Francovich), jeżeli prze-
pisy krajowe w danym państwie członkowskim pozostają 
w sprzeczności z dyrektywą, podatnik określając skutki po-
datkowe czynności, może odwołać się bezpośrednio do jej 
przepisów. Warunkiem jest jednak, aby przepisy dyrektywy 
były w tej kwestii bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne.  
Zdaniem sądu warunki te  spełnia obowiązujący wtedy art. 15 
VI dyrektywy, o czym zaświadcza m.in. orzeczenie Trybuna-
łu w sprawie C-111/92 pomiędzy Wilfierd Lange a Finanzamt 
Furstenfeldbruck (Niemcy).

Rozdział 2
Podatnicy

A. Prawo unijne

Zgodnie z art. 9 dyrektywy „podatnikiem” jest każda oso-
ba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkol-
wiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też 
rezultaty takiej działalności. Dla właściwego zrozumienia tej 
definicji istotne wydaje się zdefiniowanie na potrzeby VAT 
pojęcia „działalność gospodarcza”. Prawodawca wspólnoto-
wy wskazał, że obejmuje ona wszelką działalność producen-
tów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, 
działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów 
lub za takie uznanych. Za działalność gospodarczą uznaje się 
w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku 
rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania 
z tego tytułu dochodu. 

Z wykładni przepisów prawa wspólnotowego dokonywanej 
przez Trybunał można sformułować wyraźne wskazówki 
co do zakresu implementacji przepisów  wspólnotowych do 
prawa polskiego. Fakt, iż większość dorobku orzeczniczego 
Trybunału powstała w odniesieniu do nieobowiązującej już 
VI dyrektywy, nie prowadzi do umniejszenia jego znaczenia 
dla tak istotnego procesu  harmonizacji. Zasady ogólne wy-
nikające z prawa wspólnotowego mimo uchylenia poprzed-
niej dyrektywy nie uległy zmianie. Warto zatem skorzystać 
z wyroku Trybunału z 29 lutego 1996 r. (C-110/94), w którym 
zwrócono szczególną uwagę na element dochodowości (ren-

towności) jako warunek sine qua non uznania działalności 
podatnika za działalność gospodarczą. Zgodnie z artykułem  
9 dyrektywy 2006/112/WE „podatnikiem” jest każda osoba 
prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek 
działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty 
takiej działalności19.

Ponadto w orzeczeniu w sprawie 89/81 pomiędzy Staatssecre-
taris van Financiën a Hong-Kong Trade Development Council 
(Holandia) stwierdzono, iż podmiot świadczący w sposób stały 
usługi dla przedsiębiorców nieodpłatnie nie może być uznany 
za podatnika VAT w rozumieniu, jakie zostało przedstawione 
w artykule 4 II dyrektywy. Tak więc w przypadku gdy dzia-
łalność podmiotu polega wyłącznie na świadczeniu usług bez 
otrzymywania bezpośrednio z nimi powiązanego wynagrodze-
nia, nie ma podstaw do oszacowania i opodatkowania VAT tych 
darmowych usług. W takich sytuacjach podmiot ten powinien 
być traktowany jako odbiorca końcowy, znajduje się bowiem 
on niejako na końcu łańcucha produkcji i dystrybucji. W isto-
cie powiązanie pomiędzy nim a odbiorcą towarów lub usług 
nie zawiera się w żadnej kategorii kontraktu objętego harmo-
nizacją podatkową, która zapewnia neutralność konkurencji. 
W takim przypadku usługi świadczone nieodpłatnie różnią się 
swym charakterem od czynności podlegających opodatkowa-
niu, które to, w ramach systemu VAT, zakładają warunek usta-
lenia ceny bądź innego wynagrodzenia.

Z kolei w orzeczeniu w sprawie 268/83 pomiędzy D.A. 
Rompelman a E.A. Rompelman-Van Deelen a Minister van 
Financiën (Holandia) postanowiono, że nabycie prawa 
do przyszłego przekazania praw własności do części bu-
dynku budowanego z przeznaczeniem na wynajem może 
być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 
4(1). Przepis ten nie wyklucza jednak możliwości żądania 
przez organy skarbowe złożenia oświadczenia popartego 
obiektywnymi dowodami, iż obiekty, których budowa jest 
planowana, są przystosowane do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Następne ciekawe orzeczenie zostało wydane w sprawie 
C-186/89 pomiędzy W.M. van Tiem a Staatssecretaris van Fi-
nanciën (Holandia). Na podstawie jego treści można stwier-
dzić, iż ustanowienie przez właściciela nieruchomości praw do 
tej nieruchomości na rzecz osoby trzeciej poprzez zezwolenie 
na odpłatne użytkowanie budynku przez określony czas należy 
uznać za działalność gospodarczą polegającą na wykorzysty-
waniu majątku rzeczowego w celu uzyskiwania z tego tytułu 
stałego dochodu w rozumieniu art. 4(2) zdanie drugie. Ponadto 
za podatnika powinna być uznawana także każda osoba, która 
okazjonalnie dokonuje dostawy nowego środka transportu wy-
syłanego lub transportowanego do nabywcy przez sprzedaw-
cę, przez nabywcę albo na rzecz sprzedawcy lub nabywcy, do 
miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium pań-
stwa członkowskiego, ale na terytorium Wspólnoty.

Należy zwrócić również uwagę na wyłączenia z zakresu pod-
miotowego opodatkowania, które – na podstawie przepisów 
art. 10 dotyczy:  

19 EuZW 1996, z. 2, s. 241.
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1)  pracowników i innych osób, o ile są one związane z pra-
codawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi wię-
zami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między 
pracodawcą a pracownikiem w zakresie:
a) warunków pracy,
b) wynagrodzenia i 
c) odpowiedzialności pracodawcy.

Istotne jest również i to, że – na podstawie przepisów art. 11, 
po konsultacji z komitetem doradczym ds. podatku od war-
tości dodanej (zwanym dalej: „Komitetem ds. VAT”), każ-
de państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika 
osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa 
członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem 
prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, 
ekonomicznym i organizacyjnym.

Konsekwencją tego jest to, że może ono przyjąć wszelkie nie-
zbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub 
unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie tego przepisu.

Ponadto państwa członkowskie poprzez wprowadzenie sto-
sownych przepisów do prawa krajowego mogą uznawać za 
podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje czynności 
związanej z działalnością gospodarczą zdefiniowaną powy-
żej na potrzeby VAT, w szczególności jednej z następujących 
czynności:

a)  dostawy budynku lub części budynku oraz związanego 
z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem. Równo-
cześnie prawodawca unijny wskazał, że na potrzeby VAT 
„budynek” oznacza dowolną konstrukcję trwale związaną 
z gruntem. Zezwolił im równocześnie na określenie szcze-
gółowych zasady stosowania tego kryterium do przebudo-
wy budynków oraz na zdefiniowanie w przepisach krajo-
wych pojęcia „gruntu związanego z budynkiem”.

Należy zwrócić uwagę i na to, że państwa członkowskie uzy-
skały uprawnienie stosowania innego kryterium inne niż kry-
terium pierwszego zasiedlenia, a mianowicie takie jak: 

a)  okres upływający między datą ukończenia budynku 
a datą pierwszej dostawy lub też 

b)  okres upływający między datą pierwszego zasiedlenia 
a datą następnej dostawy

    (pod warunkiem że okresy te nie przekraczają odpowied-
nio pięciu i dwóch lat).

   b) dostawy terenu budowlanego.

Na potrzeby VAT „teren budowlany” oznacza każdy grunt 
nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany 
przez państwa członkowskie.
Prawodawca unijny odrębnie uregulował kwestię uznawania 
za podatników VAT organów władzy publicznej. I tak zgod-
nie z art. 13 krajowe, regionalne i lokalne organy władzy 
oraz inne podmioty prawa publicznego nie są – co do zasady 
– uważane za podatników w związku z działalnością, którą 
podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy 
władzy publicznej. Nawet jeśli pobierają należności, opła-
ty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub 
transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania 
lub dokonują takich czynności, są uważane za podatników 
w odniesieniu do tych działań lub czynności, gdyby wyklu-
czenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących 
zakłóceń konkurencji.
 
W analizowanych przepisach wskazano, że w każdych oko-
licznościach podmioty prawa publicznego są uważane za po-
datników w związku z czynnościami określonymi w załącz-
niku I, chyba że niewielka skala tych działań daje podstawę 
do odstąpienia od opodatkowania tych czynności VAT. Zali-
cza się do nich: 

1. Usługi telekomunikacyjne.
2. Dostawę wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej. 
3. Transport towarów. 
4. Świadczenie usług przez porty morskie i porty lotnicze.
5. Przewóz osób. 
6. Dostawę nowych towarów wytworzonych na sprzedaż. 
7.  Czynności dotyczące produktów rolnych wykonywa-

ne przez rolne agencje skupu interwencyjnego zgodnie 
z rozporządzeniami w sprawie wspólnej organizacji ryn-
ku w odniesieniu do tych produktów. 

8. Organizację targów i wystaw o charakterze komercyjnym.
9. Magazynowanie. 

10. Działalność komercyjnych agencji reklamowych. 
11. Działalność biur podróży. 
12.  Prowadzenie stołówek pracowniczych, bufetów, kantyn 

i innych podobnych instytucji. 
13.  Działalność stacji radiowych i telewizyjnych, o ile nie są 

one zwolnione na mocy art. 132 ust. 1 lit. q) dyrektywy.

Na podstawie omawianych przepisów prawa unijnego pań-
stwa członkowskie mogą uznać ww. działalność podmiotów 
prawa publicznego (zwolnioną na podstawie przepisów dy-
rektywy20) za działalność, którą podmioty te podejmują jako 
organy władzy publicznej.

W orzeczeniu w sprawie C-202/90 pomiędzy Ayuntamiento 
de Sevilla a Recaudadores de Tributos de las Zonas primera 
y segunda (Hiszpania) Trybunał zajął się problemem zakwa-
lifikowania z punktu widzenia VAT działalności inkasentów 
podatkowych. Uznał, że art. 4(1) i (4) należy interpretować 
w taki sposób, aby działalność okręgowego inkasenta podat-
kowego w Hiszpanii, wyznaczonego przez organ władzy, na 
rzecz której inkasent ten pobiera podatki, była traktowana jak 
działalność wykonywana niezależnie. Dzieje się tak dlatego, 
że nie pobiera on pensji oraz nie jest związany z władzą lo-
kalną umową o pracę. Stwierdzono także, że art. 4(5) należy 
interpretować w taki sposób, aby przepis ten nie miał zasto-
sowania, jeśli czynności organu publicznego nie są wykony-
wane osobiście, lecz zostają powierzone niezależnej osobie 
trzeciej.

Ponadto na podstawie art. 4 ust. 5 VI dyrektywy nie uzna-
wano za podatników VAT państwowych, regionalnych i lo-
kalnych organów administracji oraz innych organów pod-
legających prawu publicznemu w zakresie czynności lub 
czynności, w których uczestniczą one jako organy publiczne, 

20 Chodzi o  przepisy art. 132, 135, 136, 371, 374, 375, 376 i 377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 i art. 380–390.
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nawet jeśli w związku z tymi czynnościami lub transakcjami 
organy te pobierają opłaty bądź inne należności.
W literaturze wskazuje się, że proces implementacji tego 
przepisu do prawa wewnętrznego poszczególnych państw 
członkowskich napotykał wiele bardzo istotnych proble-
mów21.

Szczególnie wiele kłopotów pojawiło się przy próbie określa-
nia, kiedy jednostka organizacyjna będąca podmiotem prawa 
publicznego dokonuje czynności „jako władza publiczna”. 
I tak w orzeczeniu z 17 października 1989 r.22 Trybunał do-
konał wykładni tego pojęcia. Wskazał on, że z treści art. 2 
VI dyrektywy, który definiował zakres przedmiotowy opo-
datkowania podatkiem od wartości dodanej, wynika, że  na 
terytorium państwa członkowskiego opodatkowaniu podlega 
jedynie działalność o charakterze gospodarczym. Natomiast 
działalność ta – zgodnie z cytowanym już powyżej przepisem 
zawartym w art. 4 VI dyrektywy – to wszelka działalność 
producentów, handlowców i osób świadczących usługi.

Na koniec warto przywołać orzeczenie w sprawie 107/84 
pomiędzy Komisją Europejską a Republiką Federalną Nie-
miec, w którym Trybunał uznał, że w sytuacji, gdy czynności 
pocztowe przypisane są organom prawa publicznego, art.  13 
i odnośnik do niego w ostatnim ustępie art. 4(5), są koniecz-
ne do zwolnienia w całości tych czynności, z których tylko 
część można uznać za czynności organu publicznego w ści-
słym znaczeniu23. 

B. Przepisy krajowe

Zgodnie z postulatami sformułowanymi przeze mnie w prze-
szłości24 istotne było dokonanie zmian ustawowych w zakre-
sie podmiotowym opodatkowania VAT poprzez zawężenie 
zakresu podmiotowego obowiązujących wówczas przepisów, 
jedynie do podatników prowadzących zarejestrowaną działal-
ność gospodarczą. 

Z zadowoleniem należy przyjąć zmianę wprowadzoną z dniem 
1 kwietnia 2013 r. w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Na podsta-
wie tego przepisu działalność gospodarcza obejmuje obecnie 
wszelką działalność producentów, handlowców lub usługo-
dawców (w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne 
oraz rolników), a także działalność osób wykonujących wolne 
zawody. Obejmuje ona w szczególności czynności polegają-
ce na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych 
i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych. Obecna 
treść tego przepisu jest także reakcją  na postulaty sformułowa-
ne w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) 
w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 1948/07 opo-
wiedział się za całkowitym brakiem opodatkowania, w przy-
padku gdy osoba wykonująca określoną czynność objętą za-
kresem przedmiotowym opodatkowania VAT nie występuje 

przy jej wykonywaniu w charakterze podatnika.  Zwrócono 
przy tym także uwagę na usunięty obecnie z przywołanego 
powyżej przepisu zwrot „również wówczas, gdy czynność 
została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazują-
cych na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotli-
wy”. Sąd wyraźnie stwierdził, że zwrotu takiego w przepisie 
art. 4 ust. 2 VI dyrektywy nie ma.

Innym wyrokiem dotyczącym tej kwestii jest orzeczenie Naczel-
nego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) wydane w składzie 
7 sędziów 29 października 2007 r. (sygn. akt l FPS 3/07). Sąd 
stwierdził w nim, że jeśli dana czynność wykonana została poza 
zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozy-
skującego zasoby naturalne, rolnika czy wykonującego wolny 
zawód, to w świetle art. 4 ust. 1 i 2 VI dyrektywy z tytułu wyko-
nania takiej czynności podmiot nie może być uznany za podatni-
ka VAT. Nie ma tu także znaczenia to, czy transakcję tę wykonał 
jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar jej 
wykonywania w sposób częstotliwy, czy też wielokrotnie.

Obecnie polski ustawodawca, dokonując harmonizacji polskie-
go prawa podatkowego w zakresie VAT z prawem UE, wpro-
wadził w sposób wyraźny do polskich przepisów ustawowych 
zasadę, zgodnie z którą zakresem przedmiotowym VAT można 
objąć jedynie dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług 
na terytorium kraju przez podatnika, który jako taki występuje. 
Można zatem obecnie utożsamiać działalność gospodarczą na-
wet z wykonaniem pojedynczej czynność, jeżeli wiąże się z nią 
zamiar wykonywania tego typu czynności w sposób częstotli-
wy, przy czym czynność ta powinna być wykonywana przez 
producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby 
naturalne, rolnika lub wykonującego wolny zawód.
          
Przedstawione powyżej reguły nie stoją w sprzeczności ze 
szczególnymi zasadami  prawa unijnego, zgodnie z którymi 
państwa członkowskie (aby zagwarantować większą neutral-
ność podatku) definiują termin „podatnik” w taki sposób, aby 
mógł on uwzględnić osoby, które także okazjonalnie wykonu-
ją określone czynności związane z działalnością gospodarczą. 
Dotyczy to w szczególności jednej z następujących czynności:

a)  Dostawy budynku lub części budynku oraz związanego 
z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem. Równo-
cześnie prawodawca unijny wskazał, że na potrzeby VAT 
„budynek” oznacza dowolną konstrukcję trwale związaną 
z gruntem. Zezwolił im równocześnie na określenie szcze-
gółowych zasady stosowania tego kryterium do przebudo-
wy budynków oraz na zdefiniowanie w przepisach krajo-
wych pojęcia „gruntu związanego z budynkiem”. Ponadto 
państwa członkowskie uzyskały uprawnienie stosowania 
innego kryterium niż pierwszego zasiedlenia, a mianowi-
cie takie jak okres upływający między datą: 
▶  ukończenia budynku a datą pierwszej dostawy lub też 
▶ pierwszego zasiedlenia a datą następnej dostawy
– pod warunkiem że okresy te nie przekraczają odpo-
wiednio pięciu i dwóch lat.

21 W. Maruchin, Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, Warszawa 2006, Legalis – dzieło w wersji elektronicznej.
22 Sprawy 231/89 i 129/88, 1989 ECR 3233.
23 W. Maruchin, Komentarz…, op. cit. 
24 Patrz W. Maruchin, VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym, op. cit.
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b)  Dostawy terenu budowlanego. Należy pamiętać o tym, że 
na potrzeby VAT  „teren budowlany” oznacza każdy grunt 
nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowla-
ny przez państwa członkowskie. W szczególności dotyczy 
to dostawy budynku lub części budynku oraz związanego 
z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem. 

  

Rozdział 3
Miejsce i moment powstawania obowiązku podatkowego

A. Prawo unijne

Określenie miejsca powstania obowiązku podatkowego   

Instytucja „miejsca powstania obowiązku podatkowego” rzu-
tuje na właściwe określenia miejsca naliczenia od wykonanej 
czynności opodatkowanej kwoty podatku należnego. Konse-
kwencją tego jest uprawnienie beneficjenta podatkowego do 
żądania zapłaty podatku stanowiącego dodatnią różnicę po-
między kwotą podatku należnego a naliczonego.

Dostawa towarów bez transportu i z transportem

Zgodnie z art. 31 dyrektywy – w przypadku towarów nie-
wysyłanych ani nietransportowanych – za miejsce powstania 
obowiązku podatkowego uznawany jest kraj, w którym towa-
ry te znajdują się w momencie dostawy. Z kolei w przypadku 
dostawy towarów wraz z transportem, wysyłanych lub trans-
portowanych przez dostawcę lub nabywcę (lub inny podmiot 
działający na ich rzecz), miejscem powstania obowiązku po-
datkowego jest kraj, w którym towary te znajdują się w mo-
mencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu do nabywcy 
(art. 32 dyrektywy).

Trzeba pamiętać jednak o tym, że w przypadku, gdy miej-
sce rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów znajduje się 
na terytorium trzecim lub w państwie trzecim, to obowią-
zek podatkowy powstaje zarówno w kraju dostawy dokony-
wanej przez importera wskazanego lub uznanego za osobę 
zobowiązaną do zapłaty VAT, jak i w kraju każdej kolejnej 
dostawy, znajdującej się w państwie członkowskim importu 
towarów.

Istotne jest również to, że w drodze odstępstwa od tej zasady 
miejscem powstania obowiązku podatkowego dla dostawy to-
warów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub 
na jego rzecz z kraju UE innego niż państwo członkowskie 
zakończenia wysyłki lub transportu towarów jest miejsce, 
w którym towary te znajdują się w momencie zakończenia 
ich wysyłki lub transportu do nabywcy. Warunkiem jest speł-
nienie następujących przesłanek: 
a)  Dostawa towarów jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej 

niebędącej podatnikiem, w przypadku których wewnątrz-
wspólnotowe nabycia towarów (dalej: WNT) nie podlegają 
opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy lub 
dla każdej innej osoby niebędącej podatnikiem.

b)  Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu 
ani też dostarczanymi po montażu lub instalacji z próbnym 
uruchomieniem lub bez niego przez dostawcę lub w jego 
imieniu.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy towary są wysyłane lub 
transportowane z terytorium trzeciego lub państwa trzeciego oraz 
importowane przez dostawcę do państwa członkowskiego innego 
niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu 
towarów, to wówczas należy uznać, że zostały one wysłane lub 
przetransportowane z państwa członkowskiego importu.

Na podstawie art. 34 dyrektywy przy spełnieniu wskazanych 
niżej warunków omówiona wcześniej zasada wynikająca 
z art. 33 dyrektywy nie ma zastosowania do dostaw towarów 
wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa 
członkowskiego, w przypadku gdy kraj ten jest państwem 
członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów. 
Warunkiem jest jednak, aby:

a)  Dostarczane towary nie były wyrobami podlegającymi 
akcyzie.

b)  Całkowita wartość (z wyłączeniem VAT) takich dostaw 
(także towarów innych niż wyroby akcyzowe) wyko-
nanych na warunkach przewidzianych w art. 33 dyrek-
tywy w tym państwie członkowskim, nie przekraczała 
100.000 euro lub jej równowartości w walucie krajo-
wej w danym (a w przypadku wyrobów akcyzowych  
– także w poprzednim) roku kalendarzowym. 

Równocześnie prawodawca unijny zezwolił na to, aby każde 
państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się to-
wary, w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, 
mogło obniżyć ten ww. próg do poziomu 35.000 euro (lub 
równowartości tej kwoty w walucie krajowej) w sytuacji, gdy 
brak tego obniżenia mógłby doprowadzić do poważnych za-
kłóceń konkurencji.

Jednocześnie państwa członkowskie zostały zobowiązane 
do podjęcia niezbędnych środków w przypadku korzysta-
nia z przedstawionej powyżej procedury, aby poinformować 
o tym właściwe organy władzy publicznej w państwie człon-
kowskim rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

Zgodnie z przepisami art. 35 dyrektywy zasady wynikające 
z omówionych przepisów (art. 33 i art. 34 dyrektywy) nie 
mają zastosowania do dostaw towarów używanych, dzieł 
sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków. Nie do-
tyczą także dostaw używanych środków transportu. Chodzi tu 
o transakcje podlegające  opodatkowaniu VAT, zgodnie z pro-
cedurami szczególnymi obowiązującymi w tych dziedzinach. 
Zostaną one omówione w dalszej części tego opracowania.

Towary montowane i instalowane

Ostatnia z zasad dotyczących tej grupy dostaw została ure-
gulowana w art. 36 dyrektywy. Zgodnie z tym przepisem, 
w przypadku gdy towary wysyłane lub transportowane przez 
dostawcę, nabywcę lub osobę trzecią są instalowane lub mon-
towane (z próbnym uruchomieniem lub bez niego) przez do-
stawcę lub w jego imieniu, krajem opodatkowania (powstania 
obowiązku podatkowego) jest miejsce, w którym towary te 
są instalowane lub montowane. Natomiast w przypadku gdy 
instalacja lub montaż następują w państwie członkowskim 
innym niż kraj dostawcy, państwo to zostało upoważnione do 
podjęcia niezbędnych środków w celu uniknięcia podwójne-
go opodatkowania w tym państwie członkowskim.
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 Dostawa towarów na pokładzie jednostki pływającej, 
statku powietrznego lub pociągu

Z kolei zgodnie z art. 37 dyrektywy w przypadku dostaw 
towarów na pokładzie jednostki pływającej, statku powietrz-
nego lub pociągu podczas części przewozu pasażerów wy-
konywanej na terytorium Wspólnoty miejscem powstania 
obowiązku podatkowego jest kraj rozpoczęcia przewozu 
osób. Pod pojęciem „część przewozu osób wykonywana na 
terytorium Wspólnoty” prawodawca unijny nakazał rozumieć 
część przewozu, która odbywa się bez postoju poza teryto-
rium Wspólnoty, od miejsca rozpoczęcia do miejsca zakoń-
czenia przewozu osób.
Z kolei pod pojęciem „miejsce rozpoczęcia przewozu osób” 
prawodawca unijny rozumie pierwsze planowane miejsce przy-
jęcia na pokład pasażerów na terytorium Wspólnoty (w sto-
sownym przypadku po postoju poza terytorium Wspólnoty).
I tak, w przypadku gdy transport odbywałby się pomiędzy 
portami usytuowanymi w Anglii do Norwegii, Holandii i do 
Danii, to miejscem opodatkowania będzie Holandia, gdyż 
częścią przewozu dokonywaną na terytorium UE będzie od-
cinek z Holandii do Danii.

Za miejsce zakończenia przewozu osób przepisy unijne 
uznają ostatnie (na terytorium Wspólnoty) planowane miej-
sce opuszczenia pokładu przez pasażerów, którzy weszli na 
pokład na terytorium Wspólnoty (w stosownym przypadku 
przed postojem poza terytorium Wspólnoty).W przypadku 
podróży w obie strony powrotny odcinek podróży musi być 
uznawany za oddzielny przewóz.  

Dostawa towarów poprzez sieci dystrybucji

W praktyce pojawiają się również sytuacje, w których dochodzi 
do dostawy dla podatnika-pośrednika gazu w systemie gazo-
wym, znajdującym się na terytorium Wspólnoty. Dotyczy to 
także dostawy do każdej sieci, połączonej z systemem dostawy 
energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, poprzez sieci dys-
trybucji tej  energii. Wówczas miejscem powstania obowiązku 
podatkowego jest kraj, w którym ten podatnik-pośrednik ma 
siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadze-
nia działalności gospodarczej, na rzecz którego dostarczane są 
towary. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej jest to stałe miejsce za-
mieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 38 dyrektywy).

Równocześnie prawodawca unijny wskazał, że do celów tych 
przepisów „podatnik-pośrednik” to podatnik, którego główna 
działalność (w odniesieniu do zakupu gazu lub ww. energii) 
polega na odsprzedaży tych produktów i którego własna kon-
sumpcja tych produktów jest nieznaczna. 

Z kolei – na podstawie art. 39 dyrektywy – w przypadku gdy 
ww. czynności nie zostały objęte zakresem przedmiotowym 
wskazanym w art. 38 dyrektywy, wówczas miejscem powsta-
nia obowiązku podatkowego jest kraj, w którym nabywca 
faktycznie wykorzystuje i konsumuje te towary. Natomiast 
w przypadku gdy całość lub część gazu lub energii elektrycz-
nej, cieplnej lub chłodniczej nie została faktycznie skonsumo-
wana przez nabywcę, uznaje się, że te pozostałe towary zostały 
wykorzystane i skonsumowane w miejscu, w którym nabywca 

ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowa-
dzenia działalności gospodarczej, dla którego te towary są do-
starczane. W sytuacji, gdy nabywca nie ma takiej siedziby lub 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, uznaje 
się, że wykorzystał i skonsumował te towary w stałym miejscu 
zamieszkania lub w zwykłym miejscu pobytu.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Zgodnie z zasadą generalną wynikającą z art. 40 dyrektywy 
przy WNT miejscem opodatkowania jest kraj zakończenia 
wysyłki lub transportu towarów do nabywcy.
Jednak bez naruszenia ww. zasady została wprowadzona od-
rębna reguła w odniesieniu do odpłatnego WNT, w sytuacji 
gdy sprzedawcą jest podatnik działający w takim charakterze, 
niekorzystający ze zwolnienia dla małych przedsiębiorstw, 
przewidzianego w art. 282–292 dyrektywy i który nie wyko-
nuje czynności, w stosunku do których krajem opodatkowania 
jest miejsce zakończenia wysyłki lub transportu (art. 33 dyrek-
tywy) bądź montażu lub instalacji towaru (art. 36 dyrektywy).

W analizowanym przypadku miejscem powstania obowiązku 
podatkowego jest państwo członkowskie, które nadało nabyw-
cy numer identyfikacyjny VAT, chyba że wykaże on, iż naby-
cie to zostało opodatkowane VAT zgodnie z zasadami przed-
stawionymi wcześniej, tj. na podstawie art. 40 dyrektywy. Jeśli 
więc nabycie towarów jest opodatkowane VAT w państwie 
członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów, 
to podstawa opodatkowania zostaje odpowiednio obniżona 
w tym państwie członkowskim, które nadało mu numer iden-
tyfikacyjny VAT, pod którym dokonano tego nabycia.

Zasadę wynikającą z art. 42 dyrektywy, zgodnie z którą we-
wnątrzwspólnotowe nabycie towarów można uznać za opo-
datkowane zgodnie z art. 40 dyrektywy, stosuje się, gdy na-
bywca:
▶  Wykaże, że dokonał WNT do celów późniejszej dostawy na 

terytorium państwa członkowskiego określonego zgodnie 
z art. 40 dyrektywy, w odniesieniu do której odbiorca zo-
stał wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty tego 
podatku. 

▶  Zadośćuczynił wszystkim obowiązkom odnoszącym się do 
złożenia informacji podsumowującej, które zostały okre-
ślone w przeanalizowanym w dalszej części niniejszego 
opracowania art. 265 dyrektywy.

Usługi wykonywane dla podatnika

Zgodnie art. 43 dyrektywy do celu stosowania przepisów 
dotyczących ustalania miejsca opodatkowania (powstawa-
nia obowiązku podatkowego) usług przez podatnika, który 
prowadzi również działalność lub wykonuje czynności nie- 
uznawane za podlegające VAT, należy uznać za podatnika, 
w odniesieniu do wszystkich świadczonych dla niego usług. 
Za podatnika trzeba też uznać osobę prawną niebędącą po-
datnikiem, która jest zidentyfikowana do celów VAT. 

Miejscem powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do 
usług dla podatnika działającego w takim charakterze jest kraj, 
w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności go-
spodarczej. Jednak w momencie, gdy usługi te są świadczone 
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na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
podatnika znajdującego się w miejscu innym niż siedziba jego 
działalności gospodarczej, miejscem opodatkowania (powstania 
obowiązku podatkowego) jest stałe miejsce prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Natomiast w przypadku braku takiej siedziby 
lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jest 
nim kraj, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miej-
sce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 44 dyrektywy).

 Usługi wykonywane dla podmiotu niebędącego  
podatnikiem

Ponadto na podstawie art. 45 dyrektywy miejscem opodatko-
wania usług świadczonych dla osoby niebędącej podatnikiem 
jest kraj, w którym usługodawca ma siedzibę swojej działal-
ności gospodarczej. Często zdarza się, że usługi te są świad-
czone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodar-
czej usługodawcy znajdującego się w miejscu innym niż jego 
siedziba działalności gospodarczej. Wówczas usługę należy 
rozliczyć tam, gdzie jest jego stałe miejsce prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest 
o kraj stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z kolei miejscem świadczenia (powstania obowiązku podat-
kowego) dla usług na rzecz osób niebędących podatnikami 
wykonywanych przez pośrednika działającego w imieniu i na 
rzecz osób trzecich jest miejsce, w którym wykonywana jest 
podstawowa transakcja (art. 46 dyrektywy). 

Usługi na nieruchomościach

Spośród wielu przepisów szczególnych dyrektywa określa 
m.in.: zasady ustalania miejsca świadczenia (powstania obo-
wiązku podatkowego) dla usług związanych z nieruchomościa-
mi – w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, 
zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podob-
nej funkcji (takich jak ośrodki wczasowe lub w miejscach prze-
znaczonych do użytku jako kempingi), przyznawanie prawa 
użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygoto-
wywaniem i koordynacją prac budowlanych (takich jak usługi 
architektów i biur nadzoru budowlanego). W odniesieniu do 
tych czynności miejscem powstania obowiązku podatkowego 
jest zawsze kraj położenia nieruchomości (art. 47 dyrektywy). 

Usługi przewozu osób

Na podstawie art. 48 dyrektywy miejscem powstania obo-
wiązku podatkowego usług przewozu osób jest kraj, w któ-
rym odbywa się przewóz, biorąc pod uwagę pokonywane 
odległości. Inny istotny przepis zawiera art. 49 dyrektywy. 
Zgodnie z jego treścią miejscem powstawania obowiązku 
podatkowego w przypadku usług transportu towarów innych 
niż wewnątrzwspólnotowy transport towarów dla osób niebę-
dących podatnikami jest miejsce, w którym transport ten się 
odbywa z uwzględnieniem pokonanych odległości.
 

Usługi transportowe wykonywane przez pośrednika

Miejscem świadczenia usług wykonywanych przez pośred-
nika działającego w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, gdy 

uczestniczy on w świadczeniu usługi wewnątrzwspólnotowe-
go transportu towarów, jest miejsce rozpoczęcia tego trans-
portu (art. 50 dyrektywy). Jeśli usługobiorca korzystający 
z usług pośrednika jest zidentyfikowany na potrzeby VAT 
w innym kraju UE niż państwo rozpoczęcia transportu, miej-
scem powstania obowiązku podatkowego dla usług pośred-
nika jest kraj, który wydał mu ten numer, pod którym usługa 
została dla niego wykonana.

Usługi transportu towarów

Należy zwrócić także uwagę na definicję pojęcia „wewnątrz- 
wspólnotowy transport towarów” zawartą w art. 51 dyrektywy. 
Pod pojęciem tym nakazano rozumieć każdy transport towarów, 
gdy miejsce rozpoczęcia i miejsce zakończenia transportu znaj-
dują się na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. 
Druga istotna definicja dotyczy  „miejsca rozpoczęcia trans-
portu”. Jest nim miejsce, w którym faktycznie rozpoczyna się 
transport towarów niezależnie od odległości przebytych do miej-
sca, gdzie znajdują się towary. Przepisy unijne definiują również 
„miejsce zakończenia transportu”. Jest nim miejsce, w którym 
faktycznie kończy się transport towarów.

Miejscem świadczenia usług wewnątrzwspólnotowego trans-
portu towarów dla osób niebędących podatnikami jest kraj 
rozpoczęcia transportu. Warto zauważyć, że w tym przypadku 
państwa członkowskie – w tym Polska – nie muszą nakładać 
VAT na ten odcinek wewnątrzwspólnotowego transportu to-
warów (dla niebędących podatnikami), który odbywa się szla-
kiem wodnym znajdującym się poza terytorium Wspólnoty.

Usługi kulturalne, sportowe, edukacyjne i inne

Zgodnie z art. 53 dyrektywy usługi związane z działalnością 
kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, roz-
rywkową i podobną, taką jak targi i wystawy – w tym usługi 
organizowania takiej działalności (oraz usługi pomocnicze)  
– podlegają opodatkowaniu w miejscu, w którym ta działal-
ność jest  faktycznie wykonywana. 

Usługi pomocnicze do usług transportowych

Natomiast usługi pomocnicze do usług transportowych, takich jak: 
załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, oraz 
wycena rzeczowego majątku ruchomego lub prace na tym ma-
jątku wykonywane dla osób niebędących podatnikami podlegają 
opodatkowaniu w kraju, w którym są one faktycznie świadczone. 

Usługi restauracyjne i cateringowe 

Z kolei art. 55 dyrektywy odnosi się do usług restauracyjnych 
i cateringowych. Miejscem opodatkowania tych usług (in-
nych niż faktycznie świadczone na pokładzie jednostek pły-
wających, statków powietrznych lub pociągów w trakcie czę-
ści przewozu osób odbywającej się na terytorium Wspólnoty) 
jest miejsce, w którym usługi te są faktycznie świadczone. 

Wynajem krótkoterminowy

W przypadku świadczeniu usług krótkoterminowego wynajmu 
środków transportu (art. 56 dyrektywy) obowiązek podatkowy 
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powstaje w miejscu, w którym te środki transportu są rzeczywi-
ście oddawane do dyspozycji usługobiorcy. W przypadku wy-
najmu statku rekreacyjnego innego niż wynajem krótkotermino-
wy dla osoby niebędącej podatnikiem usługa jest opodatkowana 
w kraju, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany 
do dyspozycji usługobiorcy (gdy usługa jest faktycznie świad-
czona z siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej usługodawcy znajdującego się w tym miejscu).
 
Pojęcie „krótkoterminowości” zdefiniowano jako ciągłe po-
siadanie lub korzystanie ze środka transportu przez okres nie-
przekraczający 30 dni. W przypadku jednostek pływających 
jest to maksymalnie 90 dni. 

Usługi elektroniczne 

Odrębne reguły ustalania miejsca powstania obowiązku po-
datkowego dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną 
dla osób niebędących podatnikami, mających siedzibę albo 
stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w UE. 
Chodzi tu o sytuacje, gdy usługodawcą jest podatnik z siedzi-
bą działalności poza Wspólnotą (lub mający tam stałe miejsce 
prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi, lub który 
– w przypadku braku takich miejsc – ma stałe miejsce zamiesz-
kania lub zwykłe miejsce pobytu poza UE. W tym przypadku 
miejscem świadczenia jest kraj, w którym osoba niebędąca 
podatnikiem ma siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania lub 
zwykłe miejsce pobytu. W przypadku gdy usługodawca i usłu-
gobiorca kontaktują się za pomocą poczty elektronicznej, nale-
ży wówczas przyjmować, że czynność ta jest usługą świadczo-
ną drogą elektroniczną (art. 58 dyrektywy).

Usługi dla osób spoza UE niebędących podatnikami

Miejscem świadczenia (powstania obowiązku podatkowego) 
usług dla osób niebędących podatnikami spoza Wspólnoty 
jest kraj, w którym osoba taka ma siedzibę, stałe miejsce za-
mieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 58 dyrektywy). 
Dotyczy to następujących czynności:

a)  Przeniesienia i cesji praw autorskich, patentów, licencji, praw 
do znaków towarowych i handlowych oraz praw pokrewnych.

b) Reklamy.
c)  Usług konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, 

prawników, księgowych oraz innych podobnych usług, jak 
również przetwarzania danych i dostarczania informacji.

d)  Zobowiązania do całkowitego lub częściowego zaprze-
stania wykonywania działalności gospodarczej lub ko-
rzystania z prawa, o którym mowa w tym artykule.

e)  Usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych 
(łącznie z reasekuracją, ale z wyjątkiem wynajmu sejfów).

f) Zapewniania personelu.
g)  Wynajmu rzeczowego majątku ruchomego, z wyjąt-

kiem wszystkich środków transportu.
h)  Usług dostępu do systemu gazowego i systemu dys-

trybucji energii elektrycznej oraz usług transportu lub 
przesyłu poprzez te systemy, a także innych usług bez-
pośrednio z nimi związanych.

i) Usług telekomunikacyjnych.
j) Usług nadawczych, radiowych i telewizyjnych.
k)  Usług świadczonych drogą elektroniczną (w szczegól-

ności usług, przy czym w sytuacji, gdy usługodawca 

i usługobiorca kontaktują się za pomocą poczty elek-
tronicznej, samo w sobie nie oznacza to, że świadczona 
usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną).

W celu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, nieopo-
datkowaniu lub zakłóceniu konkurencji w odniesieniu do 
usług, których miejsce świadczenia  regulują art. 44, 45, 56 
i 59 dyrektywy, państwa członkowskie mogą uznać, że miej-
sce świadczenia takich usług, które byłoby:
▶  Na ich terytorium – znajduje się poza terytorium UE, je-

żeli faktyczne użytkowanie i wykorzystanie tych usług ma 
miejsce poza terytorium Wspólnoty.

▶  Poza terytorium UE – znajduje się na ich terytorium, je-
żeli faktyczne użytkowanie i wykorzystanie tych usług ma 
miejsce na ich terytorium.

Powyższa reguła znajduje zastosowanie do usług telekomuni-
kacyjnych oraz usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, 
świadczonych dla osób z UE niebędących podatnikami przez 
podatnika spoza Wspólnoty (art. 59a dyrektywy). 

Import towarów

Zgodnie z art. 60 dyrektywy obowiązek podatkowy w przy-
padku importu towarów powstaje w kraju, na którego teryto-
rium znajdują się towary w momencie ich wprowadzenia do 
Wspólnoty. W drodze odstępstwa od tej zasady, w przypadku 
gdy towary nieznajdujące się w swobodnym obrocie zostają 
objęte z chwilą ich wprowadzenia do Wspólnoty jedną po-
niższych z procedur lub sytuacji, miejscem świadczenia (po-
wstania obowiązku podatkowego) jest kraj UE, na terytorium 
którego towary te przestają podlegać tym procedurom lub 
sytuacjom.  Chodzi tu o dostawy towarów:

a)  Przeznaczonych do zgłoszenia organom celnym i w sto-
sownym przypadku umieszczenia w miejscu tymczaso-
wego składowania.

b)  Przeznaczonych do umieszczenia w wolnym obszarze 
celnym lub w składzie wolnocłowym.

c)  Które mają zostać objęte procedurą składu celnego lub 
procedurą uszlachetniania czynnego.

d)  Które mają zostać wprowadzone na wody terytorialne 
w celu ich zainstalowania na platformach wiertniczych 
lub wydobywczych, do celów budowy, naprawy, kon-
serwacji, przebudowy lub wyposażenia takich platform 
lub połączenia takich platform wiertniczych lub plat-
form wydobywczych ze stałym lądem. 

e)  Które mają zostać wprowadzone na wody terytorialne 
w celu zaopatrzenia w paliwo i ogólnego zaopatrzenia 
platform wiertniczych lub wydobywczych, a także ob-
jętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwol-
nieniem z należności celnych przywozowych lub proce-
durą tranzytu zewnętrznego.

Zasada ta znajduje zastosowanie także do sytuacji, gdy towa-
ry znajdują się w swobodnym obrocie.

Moment powstawania obowiązku podatkowego 

Prawodawca unijny pod pojęciem „zdarzenia powodujące-
go powstanie obowiązku podatkowego” rozumie zdarzenie, 
w wyniku którego powstaje obowiązek podatkowy rodzący 



21

Komentarz eksperta

zobowiązanie podatkowe skutkujące wymagalnością zapłaty 
VAT. W przepisach dyrektyw stwierdzono również, że poda-
tek staje się wymagalny, gdy organ podatkowy – w następ-
stwie powstania zobowiązania podatkowego po stronie podat-
nika – staje się z mocy prawa uprawniony do żądania zapłaty 
podatku od osoby zobowiązanej do jego uiszczenia.

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 63 dyrektywy 
obowiązek podatkowy powstaje, a VAT staje się wymagal-
ny – w następstwie powstania zobowiązania podatkowego 
– w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. 
W przypadku czynności związanych z zapłatą zaliczki lub płat-
nością na raty za dostawę towarów inną niż te, których przed-
miotem jest wynajem towarów na pewien okres lub sprzedaż 
towarów na warunkach odroczonej płatności oraz świadczenie 
usług – obowiązek podatkowy powstaje wraz z upływem ter-
minów, których te zaliczki lub płatności dotyczą.

Odrębne zasady znajdują zastosowanie w odniesieniu do do-
stawy towarów w sposób ciągły przez okres dłuższy niż jeden 
miesiąc kalendarzowy, które są wysyłane lub transportowane 
do państwa członkowskiego innego niż państwo członkow-
skie rozpoczęcia wysyłki lub transportu tych towarów i któ-
re dostarczane są ze zwolnieniem od VAT. Dotyczy to także 
dostaw towarów, które przemieszczane są ze zwolnieniem 
od VAT do innego państwa członkowskiego przez podatnika 
do celów działalności jego przedsiębiorstwa, zgodnie z wa-
runkami określonymi w art. 138 dyrektywy.

W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje po upły-
wie każdego miesiąca kalendarzowego do czasu zakończenia 
dostawy towarów. Z kolei w odniesieniu do usług, przy których 
usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty VAT zgodnie z art. 
196 dyrektywy, a które są wykonywane w sposób ciągły przez 
czas dłuższy niż jeden rok i nie są związane z wpłatą zaliczki 
lub płatnościami w tym okresie, należy stosować regułę, zgod-
nie z którą obowiązek podatkowy powstaje  z upływem każdego 
roku kalendarzowego do czasu zakończenia świadczenia usług. 

Jednocześnie prawodawca unijny zezwolił państwom człon-
kowskim to, aby w przypadkach ciągłej dostawy towarów 
i świadczenia usług ciągłych obowiązek podatkowy powsta-
wał z upływem dłuższych okresów. Nie mogą one jednak być 
dłuższe niż 1 rok. 

W przypadku zapłaty zaliczek przed dostawą towarów lub 
świadczeniem usług obowiązek podatkowy powstaje w mo-
mencie ich zapłaty. Warto jednak zwrócić uwagę na treść art. 
66 dyrektywy, zgodnie z którym w drodze odstępstwa od po-
wyższych zasad państwa członkowskie mogą wprowadzić do 
prawa krajowego regulacje, zgodnie z którymi w odniesieniu 
do określonych czynności lub określonych kategorii podat-
ników obowiązek podatkowy powstaje nie później niż z datą 
wystawienia faktury lub w momencie otrzymania zapłaty.

Odrębna zasada znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy fak-
tura nie została wystawiona (lub została wystawiona z opóź-
nieniem). Wówczas państwa członkowskie mogą ustalić 
moment powstania obowiązku podatkowego w określonym 
przez siebie terminie, ale nie później niż z upływem terminu 
wystawienia faktury (we wskazanym terminie od daty zaist-

nienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podat-
kowego).
 
Zgodnie z wolą prawodawcy unijnego przedstawione powy-
żej odstępstwa nie znajdują zastosowania do usług, w odnie-
sieniu do których usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty 
VAT. Nie dotyczą także dostaw lub przemieszczeń towarów, 
o których mowa w przepisie art. 67 dyrektywy. 

 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej  
dostawie towarów

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy, gdy:
a)  towary są wysyłane lub transportowane do państwa 

członkowskiego innego niż państwo członkowskie roz-
poczęcia wysyłki lub transportu towarów, dostarczane 
są ze zwolnieniem od VAT lub 

b)  towary są przemieszczane ze zwolnieniem od VAT do 
innego państwa członkowskiego przez podatnika do ce-
lów działalności jego przedsiębiorstwa  

– obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodują-
ce powstanie obowiązku podatkowego.

W drodze odstępstwa od tej zasady obowiązek podatkowy po-
wstaje z chwilą wystawienia faktury lub – jeżeli przed tym 
dniem nie wystawiono faktury – z upływem terminu – okre-
ślonego w art. 222 dyrektywy. Będzie to więc nie później niż 
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało 
miejsce zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatko-
wego. 

 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym 
nabyciu towarów

W odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 
(WNT) zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku po-
datkowego jest moment dokonania  tej czynności. Istotne jest 
przy tym to, że WNT uważa się za dokonane w momencie, 
gdy dostawę podobnych towarów uważa się za dokonaną na te-
rytorium danego państwa członkowskiego. I tak w przypadku 
WNT obowiązek podatkowy powstaje (VAT staje się wyma-
galny) z chwilą wystawienia faktury. Jeśli jednak przed tym 
dniem nie wystawiono faktury, to z upływem terminu wska-
zanego w art. 222 dyrektywy, a więc nie później niż 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce 
zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów

Z kolei w odniesieniu do importu towarów obowiązek po-
datkowy powstaje z chwilą dokonania tej czynności (importu 
towarów). Należy jednak pamiętać, że istnieją również prze-
pisy szczególne w tym zakresie. Chodzi tu o przypadki, gdy 
z chwilą ich wprowadzenia do Wspólnoty towary zostają 
objęte jedną z procedur lub sytuacji wskazanych w art. 156,  
art. 276 i art. 277 dyrektywy. 

Ponadto gdy importowane towary podlegają należnościom 
celnym, opłatom rolnym lub opłatom o równoważnym skut-
ku ustanowionym w ramach wspólnej polityki, obowiązek 
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podatkowy powstaje (a VAT staje się wymagalny) z chwilą 
wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku 
podatkowego i zaistnienia wymagalności tych opłat. Na-
tomiast w sytuacji, gdy importowane towary nie podlegają 
żadnej z ww. opłat, państwa członkowskie muszą stosować 
w odniesieniu do zdarzenia powodującego powstanie obo-
wiązku podatkowego oraz wymagalności podatku obowiązu-
jące przepisy celne.

B. Przepisy krajowe
 
Analiza przepisów prawa unijnego prowadzi do wniosku, że 
ustawodawca zaimplementował do polskiej ustawy o VAT zasa-
dę wynikającą art. 37 dyrektywy, zgodnie z którym w przypad-
ku dostaw towarów na pokładzie jednostki pływającej, statku 
powietrznego lub pociągu podczas części przewozu pasażerów 
wykonywanej na terytorium UE miejscem świadczenia jest kraj 
rozpoczęcia przewozu osób (art.22 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). 
W literaturze25 podnosi się także, iż ważne doprecyzowanie za-
wiera art. 15 rozporządzenia Rady Nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. 
ustanawiający środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej26. 
Zgodnie z tą regulacją część ww. przewozu osób wykonaną na 
terytorium Unii określa się na podstawie odległości pokonanej 
przez dany środek transportu, a nie na podstawie odległości po-
konanej przez każdego z pasażerów. 

Ponadto poprzez wprowadzenie do polskich przepisów art. 22 
ust. 5, w związku z przywołanym powyżej art. 22 ust. 1 pkt 4 
ustawy o VAT, implementowano także takie pojęcia jak:
▶  Część przewozu osób wykonywana na terytorium UE  

– oznacza część przewozu, która odbywa się bez postoju 
poza terytorium UE, od miejsca rozpoczęcia do miejsca 
zakończenia przewozu osób.

▶  Miejsce rozpoczęcia przewozu osób – oznacza pierwsze 
planowane miejsce przyjęcia na pokład pasażerów na te-
rytorium UE, w stosownym przypadku po postoju poza 
terytorium UE.

▶  Miejsce zakończenia przewozu osób – oznacza ostatnie 
na terytorium Wspólnoty planowane miejsce opuszczenia 
pokładu przez pasażerów, którzy weszli na pokład na tery-
torium UE, w stosownym przypadku przed postojem poza 
terytorium UE.

Co ważne, w przypadku podróży w obie strony powrotny od-
cinek trasy powinien być uznawany za oddzielny przewóz.

Rozdział 4
Podstawa opodatkowania

A. Prawo unijne 

We wstępie do przepisów określających zasady określania 
podstawy opodatkowania na potrzeby VAT prawodawca 
unijny podjął się zdefiniowania pojęcia „wartość wolnoryn-
kowa”. I tak zgodnie z art. 72 dyrektywy jest nią całkowi-
ta kwota, będąca ceną rynkową, płacona przez nabywcę lub 

usługobiorcę sprzedawcy, określona na warunkach uczciwej 
konkurencji, jaka byłaby zapłacona niezależnemu dostawcy 
lub usługodawcy na terytorium kraju UE, w którym transak-
cja podlega opodatkowaniu.
Jeśli nie jest możliwe ustalenie porównywalnej ceny, war-
tość wolnorynkowa w odniesieniu do towarów jest kwotą nie 
mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych 
lub, w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, 
określone w momencie dostawy. Natomiast w odniesieniu do 
usług jest to kwota nie mniejsza niż całkowita wartość wydat-
ków poniesionych przez podatnika na wykonanie tych usług.

Przechodząc do omówienia zasad dotyczących poszczegól-
nych czynności podlegających opodatkowaniu, należy wska-
zać, że w odniesieniu do dostawy towarów i świadczenia 
usług podstawa opodatkowania obejmuje w zasadzie wszyst-
ko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub 
usługodawca otrzyma od nabywcy, usługobiorcy lub osoby 
trzeciej włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio 
z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Istnieją również w odniesieniu do analizowanych czynności 
zasady szczególne. A mianowicie – zgodnie z art. 74 dyrek-
tywy, w przypadku gdy:
▶  podatnik wykorzystuje lub przekazuje towary stanowiące 

część majątku jego przedsiębiorstwa lub 
▶  towary są zatrzymywane przez podatnika lub jego następ-

ców prawnych w przypadku zaprzestania prowadzenia przez 
niego działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu

–  podstawą opodatkowania jest cena nabycia tych towarów lub 
towarów podobnych; w przypadku braku ceny nabycia jest to 
koszt wytworzenia określony w momencie, gdy ma miejsce 
ich wykorzystanie, przekazanie lub zatrzymanie. 

Z kolei w odniesieniu do odpłatnych usług uznaje się za nie 
każdą z następujących czynności:

a)  Użycie towarów stanowiących część majątku przed-
siębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego 
pracowników lub bardziej ogólnie – do celów innych 
niż działalność jego przedsiębiorstwa w przypadkach, 
kiedy VAT od takich towarów podlegał w całości lub 
w części odliczeniu.

W uzupełnieniu należy dodać, że w ramach odstępstwa od 
tego przepisu art. 26 ust. 1 lit. a) Rzeczpospolita Polska zo-
stała uprawniona do nietraktowania jako świadczenia usług 
za wynagrodzeniem prywatnego wykorzystania przez podat-
nika lub jego pracowników (do celów innych niż prowadzona 
przez podatnika działalność) firmowego pojazdu. Zezwole-
nie to wygasa 31 grudnia 2013 r.

b) Nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika na pry-
watny użytek jego lub jego pracowników lub bardziej ogólnie 
– do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy towary stanowiące część majątku przed-
siębiorstwa używane są do celów prywatnych lub usługi są 

25 T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2013, Legalis – wersja internetowa. 
26 Dz.Urz. UE L 77 z 23.3.2011 r., s. 1.
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świadczone nieodpłatnie, podstawę opodatkowania stanowi 
całkowita kwota wydatków poniesionych przez podatnika na 
wykonanie tych usług.

Z kolei w odniesieniu do dostaw towarów polegających na prze-
mieszczeniu do innego państwa członkowskiego podstawą opo-
datkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych. 
W przypadku braku ceny nabycia jest to koszt wytworzenia 
określony, w momencie przemieszczenia tych towarów.
Natomiast w odniesieniu do świadczenia przez podatnika 
usług do celów działalności jego przedsiębiorstwa podstawą 
opodatkowania jest wartość wolnorynkowa danej usługi.

Warto zwrócić uwagę na art. 78 dyrektywy, zgodnie z którym 
do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy:

a)  Podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem sa-
mego VAT.

b)  Koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opako-
wania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez do-
stawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Jednocześnie prawodawca unijny zezwolił państwom człon-
kowskim uznawać koszty objęte odrębną umową za koszty 
dodatkowe. Należy pamiętać także o tym, że na podstawie 
art. 79 dyrektywy podstawa opodatkowania nie obejmuje na-
stępujących elementów:

a)  Obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej za-
płaty.

b)  Opustów i obniżek cen udzielonych nabywcy lub usłu-
gobiorcy i uwzględnionych w momencie czynności.

c)  Kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub 
usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych 
w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a za-
księgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Podstawa opodatkowania u podmiotów powiązanych
 
Niezmiernie istotne są regulacje zawarte w art. 80 dyrekty-
wy, zawierającym szczególne uprawnienia dla państw człon-
kowskich, z których mogą one korzystać w celu zapobieżenia 
uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania. 
Tak więc w odniesieniu do dostawy towarów i świadczenia 
usług na rzecz odbiorców, z którymi istnieją powiązania 
o charakterze rodzinnym lub inne bliskie powiązania o cha-
rakterze osobistym, organizacyjne, własnościowe, w zakresie 
członkostwa, finansowe lub prawne określone przez państwo 
członkowskie, podstawą opodatkowania jest ich wartość wol-
norynkowa. Dotyczy to sytuacji, gdy wynagrodzenie jest:

a)  Niższe od wartości wolnorynkowej, a odbiorca dostawy 
towarów lub świadczenia usług nie ma pełnego prawa 
do odliczenia VAT. 

b)  Niższe od wartości wolnorynkowej i dostawca lub usłu-
godawca nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT, 
a dostawa towarów lub świadczenie usług podlega 
zwolnieniu od VAT. 

c)  Wyższe od wartości wolnorynkowej, a dostawca lub 
usługodawca nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT. 

Należy pamiętać również o tym, że zgodnie z wolą prawo-
dawcy wspólnotowego powiązania prawne mogą obejmować 
relacje między pracodawcą a pracownikiem lub członkami 

rodziny pracownika lub wszelkimi innymi blisko z nim zwią-
zanymi osobami. Jednocześnie państwa członkowskie zostały 
upoważnione do określenia w przepisach krajowych kategorii 
dostawców, usługodawców nabywców lub usługobiorców, do 
których wspomniane środki mają zastosowanie.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 82 dyrektywy w przy-
padku dostaw towarów i świadczenia usług państwa członkow-
skie mogą przewidzieć włączenie do podstawy opodatkowania 
wartości zwolnionego złota inwestycyjnego (w rozumieniu art. 
346 dyrektywy), które zostało dostarczone przez nabywcę lub 
usługobiorcę w celu poddania go obróbce i które w jej wyniku 
traci status złota inwestycyjnego zwolnionego od VAT w chwili 
dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług. 

Równocześnie z analizowanych przepisów wynika obowiązek 
uwzględniania wartości wolnorynkowej złota inwestycyjnego 
notowanej w chwili dostawy tych towarów lub świadczenia 
tych usług. Zgodnie z art. 346 dyrektywy państwa członkow-
skie zwalniają od VAT dostawę, wewnątrzwspólnotowe naby-
cie i import złota inwestycyjnego. W tym także:
▶  Złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty 

na złoto asygnowane lub nieasygnowane.
▶  Złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota (oraz 

w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu „swap” 
w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie 
w odniesieniu do złota inwestycyjnego, jak również czynności 
dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu 
„futures” i „forward”, powodujące przeniesienie prawa wła-
sności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

Podstawa podatkowania WNT

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 
podstawa opodatkowania obejmuje takie same elementy jak 
w przypadku dostawy takich samych towarów na terytorium 
zainteresowanego państwa członkowskiego. W przypadku 
czynności uznawanych za WNT, o których mowa w art. 21 
i art. 22 dyrektywy, polegających na: 

a)  wykorzystaniu przez podatnika do celów działalności 
jego przedsiębiorstwa towarów wysyłanych lub trans-
portowanych przez niego lub na jego rzecz z innego 
państwa członkowskiego, na terytorium którego towary 
te zostały wyprodukowane, wydobyte, przetworzone, 
zakupione lub nabyte lub do którego zostały one zaim-
portowane przez tego podatnika w ramach działalności 
jego przedsiębiorstwa;

b)  wykorzystaniu przez siły zbrojne państwa będące-
go członkiem Traktatu Północnoatlantyckiego, do ich 
użytku lub do użytku towarzyszących im pracowni-
ków cywilnych, towarów, które nie zostały przez te siły 
zbrojne nabyte na ogólnych zasadach regulujących opo-
datkowanie na rynku krajowym państwa członkowskie-
go, jeżeli import tych towarów nie podlegałby zwolnie-
niu przewidzianemu w art. 143 lit. h)

–  podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia tych towa-
rów lub cena towarów podobnych. W przypadku braku ceny 
nabycia jest to koszt wytworzenia, określony w momencie 
dostawy.

Na podstawie art. 84 dyrektywy państwa członkowskie zo-
stały zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu 
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zapewnienia, że akcyza ciążąca na osobie dokonującej we-
wnątrzwspólnotowego nabycia wyrobu akcyzowego zostanie 
wliczona do podstawy opodatkowania. Konsekwencją jest to, 
że w przypadku gdy po dokonaniu WNT nabywca otrzyma 
zwrot akcyzy zapłaconej w państwie członkowskim rozpo-
częcia wysyłki lub transportu towarów, podstawa opodatko-
wania zostaje odpowiednio obniżona w państwie członkow-
skim, na którego terytorium dokonano nabycia. 

Podstawa opodatkowania dla importu towarów 

Kolejną czynnością, w odniesieniu do której w sposób od-
rębny została określona podstawa opodatkowania, jest import 
towarów. W tym przypadku jest nią wartość celna określona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, a w szcze-
gólności Unijnym Kodeksem Celnym. Stąd też podstawa opo-
datkowania obejmuje następujące elementy, o ile nie zostały 
one włączone do niej uprzednio – są to:

a)  Podatki, cła, opłaty i inne należności należne poza pań-
stwem członkowskim importu, a także inne należności 
z tytułu importu, poza VAT.

b)  Koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowa-
nia, transportu i ubezpieczenia, poniesione do pierw-
szego miejsca przeznaczenia znajdującego się na tery-
torium państwa członkowskiego importu, jak również 
koszty dodatkowe wynikające z transportu do innego 
miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium 
Wspólnoty, chyba że nie jest ono znane w momencie 
powstania obowiązku podatkowego.

Pierwsze miejsce przeznaczenia to miejsce wymienione w li-
ście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie 
przewozowym, na którego podstawie towary są importowane 
do państwa członkowskiego importu. Jeśli nie ma o nim in-
formacji, jest to miejsce pierwszego przeładunku w państwie 
członkowskim importu.

W odniesieniu do importu towarów mają również zastosowa-
nie tzw. zasady szczególne. Jedna z nich dotyczy sytuacji, 
gdy towary zostały czasowo wywiezione poza terytorium 
Wspólnoty i ponownie przywiezione po wykonanej poza UE 
naprawie, przetworzeniu, dostosowaniu, obróbce lub prze-
róbce. Wówczas państwa członkowskie zostały zobowiąza-
ne do opodatkowania tych towarów w taki sam sposób jak 
w przypadku, gdyby naprawa, przetworzenie, dostosowanie, 
obróbka lub przeróbka zostały dokonane na ich terytorium.

Jeśli kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania 
z tytułu importu są wyrażone w walucie innej niż waluta państwa 
członkowskiego, w którym następuje określenie tej wartości, 
wówczas kurs wymiany określa się zgodnie z przepisami prawa 
unijnego, obowiązującymi w zakresie obliczania wartości celnej. 

Obniżenie podstawy opodatkowania

W przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, cał-
kowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub 
też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, pod-

stawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach 
określonych przez państwa członkowskie (art. 90 dyrekty-
wy). W przypadku całkowitego lub częściowego niewywią-
zania się z płatności państwa członkowskie mogą odstąpić od 
stosowania tej reguły.

Przeliczanie waluty obcej

W przypadku gdy kwoty przewidziane do ustalenia podsta-
wy opodatkowania od transakcji (z wyjątkiem importu) prze-
widziane są w walucie obcej, jako kurs wymiany stosuje się 
ostatni zanotowany kurs sprzedaży tej waluty z dnia powsta-
nia obowiązku podatkowego, tj. w chwili, gdy VAT staje się 
wymagalny. Chodzi tu o kurs waluty na najbardziej reprezen-
tatywnym rynku lub rynkach walutowych danego państwa 
członkowskiego lub też kurs ustalony przez odniesienie do 
takiego rynku lub rynków, na warunkach określonych przez 
to państwo członkowskie.

Dyrektywa zezwala na wprowadzenie do przepisów krajowych 
regulacji dopuszczających stosowanie ostatniego kursu wymiany 
opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w momencie, 
w którym podatek staje się wymagalny. Ponadto – zgodnie z tą 
zasadą – w przypadku walut innych niż euro należy przeliczać je 
z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. 
Państwa członkowskie mogą nałożyć na swoich podatników obo-
wiązek powiadamiania ich o korzystaniu z tej możliwości. 

Równocześnie prawo wspólnotowe zezwala, aby w odniesie-
niu do niektórych czynności lub niektórych kategorii podat-
ników państwa członkowskie mogły stosować kurs wymiany 
ustalony zgodnie z przepisami prawa unijnego, obowiązują-
cymi w zakresie obliczania wartości celnej.

Ostatnia z omawianych zasad dotyczy opakowań zwrotnych. 
W przypadku kosztów opakowań zwrotnych państwa członkowskie 
mogą przyjąć jedno z następujących rozwiązań (art. 92 dyrektywy):

a)  Wyłączyć je z podstawy opodatkowania, podejmując 
niezbędne środki w celu skorygowania tej podstawy, je-
śli opakowania nie zostaną zwrócone.

b)  Włączyć je do podstawy opodatkowania, podejmując 
niezbędne środki w celu skorygowania tej podstawy, je-
śli opakowania zostaną zwrócone.

B. Przepisy krajowe

W przeszłości wielokrotnie w doktrynie wskazywano27 na 
konieczność zastąpienia kilku niezdefiniowanych w usta-
wie o VAT pojęć, takich jak:  kwota należna, cena sprzeda-
ży z głównym odbiorcą, przeciętna cena stosowana  w  danej  
miejscowości  i  na  danym  rynku czy pojęcie zapłaty, odzwier-
ciedlającej w pełni wartość danego towaru lub usługi. De lege 
ferenda postulowano przy tym, aby w ramach harmonizacji 
polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym wyelimino-
wać z treści przepisów wszystkie pojęcia nieostre i niezdefinio-
wane, co z pewnością ułatwiłoby ich interprtację.
Postulat ten zostanie wprowadzony w życie 1 stycznia 2014 r., 
kiedy to zgodnie z treścią nowego art. 29a ust. 1 ustawy  

27 W. Maruchin, VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym, op. cit.
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o VAT podstawą opodatkowania stanie się zasadniczo wszyst-
ko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub 
usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od 
nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Wliczane do niej 
będą także otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o po-
dobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę to-
warów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 
 
Kolejny ze sformułowanych w przeszłości przez autora po-
stulatów28 dotyczył włączenia do podstawy opodatkowania 
w imporcie towarów kosztów ubocznych, takich jak: wydatki 
na transport i ubezpieczenia oraz opłaty załadunkowe i ma-
nipulacyjne związane z transportem towarów, poniesione do 
granicy państwa lub portu polskiego.

Także i ten postulat zostanie wprowadzony w życie  1 stycznia 
2014 r. Zgodnie z treścią nowego art. 30b ust. 4 ustawy o VAT 
podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmie 
wydatki dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, 
transportu i ubezpieczenia (o ile nie zostaną włączone do war-
tości celnej), ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia 
na terytorium kraju oraz wynikające z transportu do innego 
miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium UE, je-
żeli miejsce to jest znane w momencie importu. 
 

Rozdział 5
Stawki podatkowe

A. Prawo unijne
 

Stawka podstawowa i preferencyjna

Państwa członkowskie stosują stawkę podstawową określaną 
procentowo, która powinna być jednakowa dla dostaw towarów 
i świadczenia usług. Do 31 grudnia 2015 r. stawka podstawowa 
nie może być niższa niż 15%. Państwa członkowskie mogą sto-
sować jedną lub dwie stawki obniżone. Należy jednak pamię-
tać o tym, że stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie 
do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są 
określone w załączniku III do omawianej dyrektywy. 
Chodzi tu o: 
(1)  Środki spożywcze (łącznie z napojami, ale z wyłączeniem 

napojów alkoholowych) przeznaczone do spożycia przez 
ludzi i zwierzęta, żywe zwierzęta, nasiona, rośliny oraz 
składniki zwykle przeznaczone do produkcji środków 
spożywczych; produkty zwykle przeznaczone do użytku, 
jako dodatek lub substytut środków spożywczych;

(2) Dostawę wody.
(3)  Produkty farmaceutyczne zwykle stosowane do ochrony 

zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, łącznie z produktami używanymi 
do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej.

(4)  Sprzęt medyczny i pomocniczy oraz pozostałe urządzenia 
przeznaczone zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia 
niepełnosprawności, przeznaczone wyłącznie do użytku 
osobistego przez osoby niepełnosprawne, łącznie z napra-
wami takich towarów, jak również dostarczanie fotelików 
do przewozu dzieci w samochodach.

(5) Przewóz osób oraz ich bagażu. 
(6)  Wstęp na przedstawienia, do teatrów, cyrków, na targi, 

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na koncerty, 
do muzeów, ogrodów zoologicznych, kin, na wystawy 
oraz podobne imprezy i obiekty kulturalne.

(7) Odbiór usług nadawczych radiowych i telewizyjnych. 
(8)  Świadczenie usług przez pisarzy, kompozytorów i wy-

konawców lub tantiemy za należne im prawa autorskie.
(9)  Dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków 

mieszkalnych w ramach polityki społecznej. 
(10)  Dostawę towarów i świadczenie usług, które zwykle są prze-

znaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, ale z wyłącze-
niem dóbr inwestycyjnych, takich jak maszyny lub budynki.

(11)  Zakwaterowanie w hotelach i podobnych obiektach, 
w tym zakwaterowanie w obiektach wypoczynkowych 
oraz wynajem miejsc kempingowych lub miejsc do par-
kowania dla przyczep kempingowych.

(12) Wstęp na imprezy sportowe.
(13) Korzystanie z obiektów sportowych.
(14)  Dostawę towarów i świadczenie usług przez instytucje 

uznawane przez państwa członkowskie za instytucje 
o charakterze społecznym i działające w zakresie pomo-
cy społecznej lub zabezpieczenia społecznego, o ile te 
rodzaje działalności nie są zwolnione od VAT. 

(15)  Usługi świadczone przez zakłady pogrzebowe i krematoria 
wraz z dostawą towarów związanych z tą działalnością.

(16)  Opiekę medyczną i dentystyczną, jak również sanatoryj-
ną, o ile usługi te nie są zwolnione od VAT. 

(17)  Świadczenie usług w zakresie oczyszczania dróg pu-
blicznych, wywozu i utylizacji odpadów, z wyjątkiem 
takich usług świadczonych przez podmioty, o których 
mowa w art. 13, tj. organy władzy publicznej.

Należy pamiętać, że przy stosowaniu stawek obniżonych 
przewidzianych do poszczególnych kategorii towarów pań-
stwa członkowskie są uprawnione do stosowania nomenkla-
tury scalonej, aby precyzyjnie określić zakres danej kategorii.
Stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczo-
nych drogą elektroniczną. Załącznik II dyrektywy zawiera 
przykładowy wykaz takich usług, a mianowicie:
(1)  Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna 

konserwacja oprogramowania i sprzętu.
(2) Dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień.
(3)  Dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostęp-

nianie baz danych.
(4)  Dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych 

i hazardowych, jak również przekazów lub wydarzeń 
o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, 
sportowym, naukowym lub rozrywkowym.

(5) Świadczenie usług kształcenia korespondencyjnego.

Na podstawie art. 99 dyrektywy stawki obniżone określane 
są jako procent podstawy opodatkowania, który nie może być 
niższy niż 5%. Każda stawka obniżona jest tak ustalana, aby 
kwota VAT wynikająca z jej zastosowania pozwalała na odli-
czenie w całości VAT podlegającego odliczeniu.
Ponadto po konsultacji z Komitetem ds. VAT każde państwo 
członkowskie może stosować stawkę obniżoną w odniesie-

28 Ibidem.
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niu do dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej lub 
cieplnej.
 
Państwa członkowskie mogą postanowić, że stawka obniżo-
na lub jedna ze stawek obniżonych ma również zastosowanie 
do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub 
antyków. Zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 2 pod pojęciem „dzieła 
sztuki” mieszczą się przedmioty wymienione w załączniku 
IX w części A. Należą do nich: 
(a)  Obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, 

wykonane wyłącznie ręcznie przez artystę, z wyłączeniem pla-
nów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, 
przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podob-
nych, ręcznie zdobione produkty rzemiosła artystycznego, tka-
niny malowane dla scenografii teatralnej, do wystroju pracow-
ni artystycznych lub podobnych zastosowań (kod CN 9701).

(b)  Oryginalne ryciny, sztychy i litografie; sporządzone 
w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe bądź 
kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy wykonane 
wyłącznie ręcznie przez artystę, niezależnie od stosowa-
nego przez niego procesu lub materiału, jednak z wyłą-
czeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotome-
chanicznych (kod CN 9702 00 00).

(c)  Oryginalne rzeźby i posągi z dowolnych materiałów, pod 
warunkiem że zostały one wykonane wyłącznie przez ar-
tystę; odlewy rzeźb, których liczba jest ograniczona do 
ośmiu egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez 
artystę lub jego następców prawnych (kod CN 9 70 3 00 
00); w wyjątkowych przypadkach określonych przez pań-
stwa członkowskie limit ośmiu egzemplarzy może zostać 
zwiększony w odniesieniu do odlewów rzeźb wykona-
nych przed dniem 1 stycznia 1989 r..

(d)  Tkaniny dekoracyjne (kod CN 5805 00 00) oraz tkaniny 
ścienne (kod CN 6304 00 00) wykonane ręcznie na pod-
stawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, 
pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do ośmiu 
egzemplarzy każdego wzoru.

(e)  Pojedyncze dzieła z ceramiki w całości wykonane przez 
artystę i przez niego sygnowane.

(f)  Emalie na miedzi, wykonane wyłącznie ręcznie, w liczbie 
ograniczonej do ośmiu ponumerowanych egzemplarzy sy-
gnowanych przez artystę lub pracownię artystyczną, z wy-
łączeniem biżuterii, wyrobów złotniczych i jubilerskich.

(g)  Fotografie wykonane przez artystę, drukowane przez niego 
lub pod jego nadzorem, sygnowane i numerowane oraz wy-
konane w liczbie ograniczonej do trzydziestu egzemplarzy we 
wszelkich formatach i na wszelkich możliwych nośnikach.

Z kolei przedmiotami kolekcjonerskimi są przedmioty wy-
mienione w załączniku IX część B, a mianowicie:
(a)  Znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koper-

ty pierwszego dnia obiegu, papeteria ostemplowana lub po-
dobna, skasowane lub nieskasowane, ale nie znajdujące się 
w obiegu i nie przeznaczone do obiegu (kod CN 9704 00 00.

(b)  Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, 
botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, 
archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub nu-
mizmatyczne (kod CN 9705 00 00).

Natomiast pojęcie „antyki” obejmuje przedmioty wymienio-
ne w załączniku IX w części C. Należą do nich przedmioty 
inne niż dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie, o wie-
ku przekraczającym 100 lat (kod CN 9706 00 00).

W sytuacji gdy państwa członkowskie korzystają z możliwo-
ści stosowania stawek obniżonych w przypadkach  przedsta-
wionych powyżej, mogą również stosować stawkę obniżoną 
do następujących dostaw:
a)  Dzieł sztuki dokonywanych przez twórcę lub jego następ-

ców prawnych.
b)  Okazjonalnych dostaw dzieł sztuki dokonywanych przez 

podatnika innego niż podatnik-pośrednik w przypadku 
gdy dzieła sztuki zostały zaimportowane przez samego po-
datnika lub zostały mu dostarczone przez twórcę lub jego 
następców prawnych lub też w przypadku gdy uprawniają 
go one do całkowitego odliczenia VAT.

W rozdziale 4 omawianej dyrektywy wprowadzono przepisy 
szczególne, dotyczące stawek podatku, mające zastosowanie do 
czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych wskazanych w art. 
402 dyrektywy. W tym celu co cztery lata, począwszy od przy-
jęcia omawianej dyrektywy, Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie (na podstawie informacji przekazanych 
przez państwa członkowskie) sprawozdanie na temat funkcjo-
nowania wspólnego systemu VAT w państwach członkowskich, 
a w szczególności na temat funkcjonowania przepisów przejścio-
wych dotyczących opodatkowania wymiany handlowej między 
państwami członkowskimi. Sprawozdaniu temu towarzyszą nie-
kiedy wnioski dotyczące wprowadzenia przepisów ostatecznych.

Po przeanalizowaniu tego sprawozdania i stwierdzeniu, że 
zostały spełnione warunki umożliwiające przejście do prze-
pisów ostatecznych, Rada przyjmuje przepisy niezbędne do 
wprowadzenia w życie i stosowania przepisów ostatecznych. 
Są nimi dyrektywy, których celem jest uzupełnienie wspólne-
go systemu VAT, a w szczególności stopniowe ograniczenie 
lub zlikwidowanie odstępstw od tego systemu.

Warto pamiętać, że art. 122 dyrektywy zezwala państwom człon-
kowskim na stosowanie stawki obniżonej do dostaw żywych ro-
ślin i innych produktów uprawy roślin ozdobnych, łącznie z bul-
wami, korzeniami i podobnymi produktami, kwiatami ciętymi 
i liśćmi ozdobnymi, jak również do dostaw drewna opałowego.

B. Przepisy krajowe

Należy zwrócić uwagę na fakt, że stawki podatkowe, a w szcze-
gólności ich wysokość, są najbardziej drażliwym problemem 
uniemożliwiającym pełne ujednolicenie przepisów z zakresu 
VAT na obszarze UE. Polska podobnie jak i inne kraje unijne, 
ma również problemy z tym elementem konstrukcji podatku29. 
Na potwierdzenie warto przywołać fakt, iż Komisja Europej-
ska jeszcze w 2008 roku pozwała Polskę do Trybunału Spra-
wiedliwości w związku ze stosowaniem obniżonej stawki VAT 
na buciki i ubranka dziecięce. Nie były dla niej w tym przy-
padku przekonywujące argumenty podnoszone przez Polskę 
o popieraniu polityki społecznej i rodzinnej, stanowiącej po 

29  Problem ten był wskazywany w dziele: W. Maruchin, VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym, op. cit.
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części odpowiedź UE na rosnące wyzwanie starzenia się spo-
łeczeństwa. Komisja stanęła na stanowisku, że musi zapewnić 
jednakowe stosowanie przepisów dotyczących VAT we wszyst-
kich państwach członkowskich, co zostało podniesione przez 
nią w uzasadnieniu do tej decyzji.

Jej zdaniem Polska niezgodnie z unijnym prawem stosowa-
ła obniżoną stawkę na te towary. W konsekwencji Komisja 
Europejska od dawna nakazywała Polsce podwyższenie na-
kładanego podatku poprzez zastosowanie stawki podstawo-
wej na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce. Wobec braku 
jakichkolwiek zmian w tym zakresie w ramach procedury 
polubownej Komisja Europejska skierowała sprawę do Try-
bunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Zgodnie z dyrektywą obniżoną stawkę VAT można stosować 
tylko w odniesieniu do ściśle określonych towarów i usług. 
Ubranka dla niemowląt i buciki dziecięce nie figurują na 
odpowiednich wykazach. Dlatego Polska, stosując obniżoną 
stawkę VAT, narusza prawo wspólnotowe. Problem ten zo-
stał rozstrzygnięty przez TSUE w wyroku w sprawie C-49/09 
(Komisja przeciwko Polsce). Trybunał uznał, że stosując ob-
niżoną stawkę podatku od wartości dodanej w stosunku do 
dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży 
i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecię-
cego, Polska naruszyła zobowiązania ciążące na niej na pod-
stawie art. 98 dyrektywy.  

W literaturze podnosi się30, że „ustawodawca nowelizacją 
ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia 2013 r., usu-
nął z załącznika niektóre towary, do których zastosowanie 
miała stawka obniżona z naruszeniem zasad określonych 
w art. 98–99 dyrektywy.  Podstawą wykreślenia było to, 
że towary te nie są wymienione w załączniku III do dyrek-
tywy. Dotyczy to wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzie-
ła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają 
atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej (poz. 
108–128). Zostały one usunięte z załącznika po wielu latach 
dyskusji, mimo że od dawna było wiadomo, że ich opodat-
kowanie stawką obniżoną ewidentnie narusza przepisy unij-
ne. Ustawodawca natomiast utrzymał w wykazie towarów 
objętych obniżoną stawką podatku towary przeznaczone na 
cele ochrony przeciwpożarowej (poz. 129–134), których ob-
jęcie stawką obniżoną nie znajduje żadnych podstaw w dy-
rektywie. Warto też zauważyć, że w odniesieniu do towarów 
przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stawka 
obniżona ma zastosowanie tylko wtedy, jeżeli ich dostawa 
ma miejsce na terytorium kraju, a nabywcą są jednostki 
ochrony przeciwpożarowej.”

Rozdział 6
Zwolnienia podatkowe

A. Prawo unijne

Zwolnienia przedstawione w tym rozdziale należy stosować 
bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na 
warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu 

zapewnienia prawidłowego i prostego ich stosowania oraz 
zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się 
od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć.

Zwolnienia dotyczące określonych czynności  
wykonywanych w interesie publicznym

Na mocy art. 132 dyrektywy państwa członkowskie mogą 
wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w odniesieniu do na-
stępujących czynności:

a)  Świadczenia usług przez pocztę państwową i dostawę 
towarów związaną z tymi usługami z wyjątkiem prze-
wozu osób i usług telekomunikacyjnych.

b)  Opieki szpitalnej i medycznej oraz ściśle z nimi związa-
nych czynności podejmowanych przez podmioty prawa 
publicznego lub na warunkach socjalnych porównywal-
nych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa 
publicznego przez szpitale, ośrodki medyczne i diagno-
styczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o po-
dobnym charakterze.

c)  Opieki medycznej w ramach zawodów medycznych 
i paramedycznych, określonych przez zainteresowane 
państwo członkowskie.

d)  Dostarczania organów ludzkich, krwi i mleka ludzkiego.
e)  Usług wykonywanych przez przez techników denty-

stycznych w ramach ich zawodu, jak również dostarcza-
nia protez dentystycznych przez dentystów oraz techni-
ków dentystycznych.

f)  Usług świadczonych przez niezależne grupy osób, któ-
rych działalność jest zwolniona z VAT lub w związku, 
z którą nie są one uznawane za podatników. Dotyczy 
to usług wykonywanych dla członków tych grup bez-
pośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalno-
ści, gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich 
członków całkowitego zwrotu przypadającej im części 
we wspólnie poniesionych wydatkach. Warunkiem 
jest, aby zwolnienie to nie spowodowało zakłóceń kon-
kurencji.

g)  Świadczenia usług i dostawy towarów ściśle związanych 
z opieką i pomocą społeczną wraz z usługami wykony-
wanymi przez domy spokojnej starości, wykonywane 
przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty 
uznane za podmioty o charakterze społecznym przez 
dane państwo członkowskie.

h)  Świadczenia usług i dostawy towarów ściśle związa-
nych z opieką nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty 
prawa publicznego lub przez inne podmioty uznane za 
podmioty o charakterze społecznym przez dane pań-
stwo członkowskie.

i)  Kształcenia dzieci lub młodzieży, kształcenia powszech-
nego lub wyższego, zawodowego lub przekwalifikowa-
nia – łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów 
ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez 
odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne in-
stytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane 
są za podobne przez dane państwo członkowskie.

j)  Nauczania prywatnego przez nauczycieli, obejmującego 
kształcenie powszechne lub wyższe.

30 T. Michalik, VAT. Komentarz…, op. cit.
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k)  Zapewnienia personelu przez instytucje religijne lub filo-
zoficzne do celów czynności, o których mowa w lit. b), g), 
h) i i), a z myślą o zapewnieniu opieki duchowej.

l)  Świadczenia usług, a także dostaw towarów ściśle z nimi 
związanych, w zakresie zbiorowego interesu swoich człon-
ków w zamian za składkę ustaloną zgodnie ze statutem, 
przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku mają-
ce cele natury politycznej, związkowej, religijnej, patrio-
tycznej, filozoficznej, filantropijnej lub obywatelskiej, pod 
warunkiem że to zwolnienie podatkowe nie spowoduje za-
kłóceń konkurencji.

m)  Świadczenia niektórych usług ściśle związanych ze spor-
tem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nie-
nastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiają-
cych sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

n)  Świadczenia niektórych usług kulturalnych, a także do-
stawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane 
przez dane państwo członkowskie.

o)  Świadczenia usług i dostawy towarów przez instytucje, któ-
rych działalność jest zwolniona z podatku zgodnie z prze-
pisami lit. b), g), h), i), l), m) i n), w związku z organizowa-
niem imprez połączonych ze zbiórką pieniędzy wyłącznie 
na własne potrzeby. Warunkiem jest jednak, aby  zwolnie-
nie to nie powodowało zakłóceń konkurencji. W odniesie-
niu do tego zwolnienia państwa członkowskie mogą wpro-
wadzić wszelkie konieczne ograniczenia, w szczególności 
związane z liczbą takich imprez lub wysokością wpływów 
dających prawo do zwolnienia z podatku.

p)  Świadczenia usług transportu dla chorych lub rannych 
osób pojazdami specjalnie do tego celu przeznaczonymi, 
przez odpowiednio upoważnione podmioty.

q)  Działalności publicznych instytucji radia i telewizji, z wy-
łączeniem działalności komercyjnej.

Warto pamiętać o tym, że państwa członkowskie są upraw-
nione do uzależnienia przyznania podmiotom innym niż pod-
mioty prawa publicznego każdego ze zwolnień ww. pod  lit. 
b), g), h), i), l), m) i n) od spełnienia w poszczególnych przy-
padkach, jednego lub kilku z następujących warunków:
1)  Podmioty, których to dotyczy, nie mogą systematycznie 

dążyć do osiągnięcia zysku, przy czym ewentualne zyski 
nie mogą zostać rozdzielone, lecz przeznaczone na konty-
nuację lub doskonalenie świadczonych usług.

2)  Muszą one być zarządzane i administrowane zasadniczo 
bez wynagrodzenia przez osoby niezainteresowane bezpo-
średnio ani też pośrednio i osobiście ani przez pośredni-
ków wynikami takiej działalności.

3)  Stosować ceny zatwierdzone przez organy władzy pu-
blicznej lub nieprzekraczające wysokości takich zatwier-
dzonych cen lub też, w odniesieniu do tych usług, których 
ceny nie wymagają zatwierdzenia, stosują ceny niższe niż 
pobierane za podobne usługi przez przedsiębiorstwa ko-
mercyjne podlegające VAT.

4)  Zwolnienia nie mogą powodować zakłóceń konkurencji na 
niekorzyść przedsiębiorstw komercyjnych podlegających 
VAT.

Jednocześnie – zgodnie z art. 134 dyrektywy zarówno dosta-
wa towarów, jak i świadczone usługi nie mogą zostać objęte 
zwolnieniem przedmiotowym wskazanym w ww. lit. b), g), 

h), i), l), m) i n) w sytuacjach gdy nie są one niezbędne do 
czynności podlegających zwolnieniu, a ich głównym celem 
jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla danego podmiotu 
poprzez wykonywanie czynności będących w bezpośredniej 
konkurencji z działalnością przedsiębiorstw komercyjnych 
podlegających VAT.

Zwolnienia dotyczące innych czynności

Na podstawie art. 135 dyrektywy państwa członkowskie są 
zobowiązane do stosowania zwolnienia przedmiotowego 
w odniesieniu do następujących czynności:
a)  Usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami 

pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpiecze-
niowych i agentów ubezpieczeniowych;

b)  Udzielanie kredytów i pośrednictwo kredytowe oraz zarzą-
dzanie kredytami przez kredytodawcę.

c)  Pośrednictwo lub wszelkie działania w zakresie gwarancji 
kredytowych, poręczeń i wszelkich innych zabezpieczeń 
i gwarancji oraz zarządzanie gwarancjami kredytowymi 
przez kredytodawcę.

d)  Czynności (łącznie z pośrednictwem) dotyczące rachun-
ków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, prze-
lewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów 
finansowych, z wyłączeniem windykacji należności.

e)  Czynności (łącznie z pośrednictwem) dotyczące walut, 
banknotów i monet używanych jako prawny środek płat-
niczy (z wyłączeniem banknotów i monet będących przed-
miotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze 
złota, srebra lub innych metali, jak również banknoty, które 
nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub 
które przedstawiają wartość numizmatyczną).

f)  Czynności (łącznie z pośrednictwem, jednakże z wyłącze-
niem przechowywania i zarządzania), których przedmio-
tem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje 
i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów 
ustanawiających tytuł prawny do towarów oraz praw lub 
papierów wartościowych.

g)  Zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, 
określonymi przez państwa członkowskie.

h)  Dostawy za cenę równą wartości nominalnej, znaczków 
pocztowych ważnych w obrocie pocztowym na terytorium 
danego państwa, znaczków skarbowych i innych podob-
nych znaczków.

i)  Zakłady, loterie i inne gry losowe lub hazardowe, z zastrze-
żeniem warunków i ograniczeń określonych przez każde 
państwo członkowskie.

j)  Dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi 
gruntu inne niż te, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) 
– przepis ten dotyczy bowiem dostawy budynków lub ich 
części oraz związanego z nimi gruntu przed pierwszym za-
siedleniem.

k)  Dostawy terenów niezabudowanych inne niż dostawy tere-
nów budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b).

l)  Dzierżawę i wynajem nieruchomości. Zwolnienie to nie 
obejmuje jednak:

–  świadczenia usług zakwaterowania określonych w prawie 
krajowym państw członkowskich w sektorze hotelarskim 
lub w sektorach o podobnym charakterze, włącznie z za-
pewnianiem miejsc na obozach wakacyjnych lub na tere-
nach przystosowanych do biwakowania;
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– wynajmu miejsc parkingowych dla pojazdów;
–  wynajmu trwale zainstalowanego wyposażenia i urzą-

dzeń;
– wynajmu sejfów.

Ponadto państwa członkowskie uzyskały uprawnienie do wpro-
wadzenia do prawodawstwa krajowego dodatkowych wyłączeń 
dotyczących zakresu stosowania tego ww. zwolnienia.

Z kolei na podstawie art. 136 omawianej dyrektywy państwa 
członkowskie powinny zwolnić przedmiotowo od VAT dosta-
wy towarów wykorzystywanych wyłącznie do celów działal-
ności zwolnionej, na podstawie art. 132 i art. 135 dyrektywy 
(przedstawionych wcześniej) a także art. 371, 375, 376 i 377, 
art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 i art. 380–390b dyrektywy, jeżeli 
towary te nie dawały prawa do odliczenia VAT. Chodzi tu 
zasadniczo o m.in. następujące czynności:

(1) Wstęp na imprezy sportowe.
(2)  Świadczenie usług przez twórców, artystów, wykonaw-

ców, prawników i innych przedstawicieli wolnych za-
wodów, innych niż zawody medyczne i paramedyczne, 
z wyjątkiem następujących przypadków:
a)  cesji praw do patentów, znaków towarowych i innych 

podobnych praw, jak również przyznawania licencji 
dotyczących takich praw;

b)  prac innych niż dostarczanie rezultatu pracy nakład-
czej, na rzeczowym majątku ruchomym, wykonywa-
ne na rzecz podatnika;

c)  usług, których celem jest przygotowanie lub koor-
dynowanie wykonania prac budowlanych, takich jak 
usługi architektów i biur nadzoru budowlanego;

d) usług w dziedzinie reklamy komercyjnej;
e)  transportu i magazynowania towarów oraz usług po-

mocniczych;
f)  wynajmu podatnikowi rzeczowego majątku rucho-

mego;
g) zapewnienia podatnikowi personelu;
h)  usług świadczonych przez konsultantów, inżynierów, 

biura planowania oraz podobnych usług w dziedzinie 
techniki, ekonomii lub nauki;

i)  wypełnienia zobowiązania do całkowitego lub częściowe-
go zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej 
lub korzystania z prawa, o którym mowa w lit. a)–h) lub 
lit. j);

j)  usług spedytorów, maklerów, agentów handlowych 
i innych niezależnych pośredników, o ile dotyczą one 
dostawy lub importu towarów lub też świadczenia 
usług, o których mowa w lit. a)–i);

(3)  Świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostawa to-
warów związanych z tymi usługami, wykonywane przez 
pocztę państwową.

(4)  Usługi świadczone przez zakłady pogrzebowe i kremato-
ria, wraz z dostawą towarów związanych z tą działalnością.

(5)  Czynności wykonywane przez osoby niewidome lub 
zatrudniające je zakłady pracy dla niewidomych, pod 
warunkiem że zwolnienia te nie spowodują znaczącego 
zakłócenia konkurencji.

(6)  Dostawa towarów i świadczenie usług organom urzędo-
wym odpowiedzialnym za budowę, zagospodarowanie 
i utrzymanie cmentarzy, grobów i pomników upamięt-
niających ofiary wojny.

(7)  Czynności wykonywane przez szpitale, nieobjęte  
art. 132 ust. 1 lit. b) dyrektywy, dotyczącej opieki szpi-
talnej i medycznej oraz ściśle z nimi związanej czynno-
ści podejmowanej przez podmioty prawa publicznego 
lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do sto-
sowanych w odniesieniu do instytucji prawa publiczne-
go, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne 
oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym 
charakterze.

(8) Dostawa wody przez podmiot prawa publicznego.
(9)  Dostawa przed pierwszym zasiedleniem budynku lub 

jego części lub związanego z nim gruntu – przed pierw-
szym zasiedleniem oraz dostawa terenów budowlanych.

(10)  Przewóz osób oraz (o ile przewóz osób jest zwolniony)  
transport towarzyszących towarów, takich jak bagaż lub 
pojazdy silnikowe lub świadczenie usług związanych 
z przewozem osób.

(11)  Dostawa, przebudowa, naprawa, konserwacja, czarte-
rowanie i wynajmowanie statków powietrznych używa-
nych przez instytucje państwowe, łącznie ze sprzętem 
będącym częścią tych statków lub też służącym ich eks-
ploatacji.

(12)  Dostawa, przebudowa, naprawa, konserwacja, czartero-
wanie i wynajem okrętów wojennych.

(13)  Świadczenie usług przez biura podróży, o których mowa 
w art. 306 dyrektywy oraz usług biur podróży działają-
cych w imieniu i na rzecz turysty, przy organizacji po-
dróży na terytorium UE.

Kraje UE mogą przyznawać podatnikom prawa wyboru opo-
datkowania (tzw. opcja) odniesieniu do następujących czyn-
ności:
1)  Finansowych, o których mowa w  art. 135 ust. 1 lit. b)–g) 

dyrektywy. Dotyczy to:
a)  udzielania kredytów i pośrednictwa kredytowego oraz 

zarządzania kredytami przez kredytodawcę;
b)  pośrednictwa lub wszelkich działań w zakresie gwaran-

cji kredytowych, poręczeń i wszelkich innych zabezpie-
czeń i gwarancji oraz zarządzania gwarancjami kredy-
towymi przez kredytodawcę;

c)  (łącznie z pośrednictwem) dotyczących rachunków 
depozytowych, rachunków bieżących, płatności, prze-
lewów, długów, czeków i innych zbywalnych instru-
mentów finansowych, z wyłączeniem windykacji na-
leżności;

d)  (łącznie z pośrednictwem) dotyczących walut, bank-
notów i monet używanych jako prawny środek płat-
niczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących 
przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się 
monety ze złota, srebra lub innych metali, jak również 
banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny 
środek płatniczy lub które przedstawiają wartość nu-
mizmatyczną;

e)  (łącznie z pośrednictwem), jednakże z wyłączeniem 
przechowywania i zarządzania), których przedmiotem 
są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje 
i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumen-
tów ustanawiających tytuł prawny do towarów, oraz 
praw lub papierów wartościowych;

f)  zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, 
określonymi przez państwa członkowskie.


