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Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
(po raz dwudziesty dziewi¹ty w Warszawie, piêædziesi¹ty czwarty w Polsce)
Program Studium
Program Studium przewiduje omówienie nastêpuj¹cych tematów:

1. Ustawa o doradztwie podatkowym  prowadz¹cy: prof. dr hab. Witold Modzelewski.
2. ród³a prawa i wyk³adnia prawa  prowadz¹cy: sêdzia NSA.
3. Analiza podatkowa  prowadz¹cy: Miros³aw Siwiñski  doradca podatkowy.
4. Podatek od towarów i us³ug (czêæ I)  prowadz¹cy: Kinga Baran  dyrektor Departamentu VAT w ISP.
5. Podatek od towarów i us³ug (czêæ II)  prowadz¹ca: Kinga Baran  dyrektor Departamentu VAT w ISP.
6. Podatek od towarów i us³ug (czêæ III)  prowadz¹cy: sêdzia NSA.
7. Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy  prowadz¹cy: Pawe³ Bêbenek  konsultant podatkowy ISP.
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych (czêæ I i II)  prowadz¹cy: S³awomir Zieleñ  doradca podatkowy.
9. Podatek dochodowy od osób fizycznych (czêæ III)  prowadz¹cy: S³awomir Zieleñ  doradca podatkowy.
10. Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II)  prowadz¹cy: Jacek Pyssa  konsultant podatkowy.
11. Podatki i op³aty samorz¹dowe  prowadz¹cy: ekspert w dziedzinie podatków lokalnych z Ministerstwa Finansów, sta³y wspó³pracownik Instytutu Studiów
Podatkowych.
12. Op³aty i inne niepodatkowe nale¿noci bud¿etowe oraz podatek od spadków i darowizn  prowadz¹cy: ekspert podatkowy, sta³y wspó³pracownik
Instytutu Studiów Podatkowych.
13. Zobowi¹zania podatkowe i Ordynacja podatkowa (czêæ materialnoprawna)  prowadz¹cy: sêdzia NSA.
14. Postêpowanie administracyjne (cz. I i II)  prowadz¹cy: sêdzia NSA.
15. Postêpowanie egzekucyjne w administracji  prowadz¹cy: pracownik resortu finansów, ekspert w zakresie kodeksu celnego.
17. Administracja podatkowa i kontrola skarbowa  prowadz¹cy: Jacek Pyssa  konsultant podatkowy.
18. Prawo dewizowe  prowadz¹cy: praktyk  specjalista z Ministerstwa Finansów.
19. Rachunkowoæ (czêæ I i II)  prowadz¹cy: Jaros³aw Krynicki  bieg³y rewident firmy Moore & Stephens.
20. Ewidencja podatkowa  prowadz¹cy: S³awomir Zieleñ  doradca podatkowy.
21. Miêdzynarodowe prawo podatkowe  prowadz¹cy: Izabela Rudecka  ekspert w zakresie miêdzynarodowego prawa podatkowego.
22. Prawo karne skarbowe  prowadz¹cy: Jacek Pyssa  ekspert w zakresie prawa karnego skarbowego.

Celem Studium jest przekazanie uczestnikom niezbêdnego kompendium wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego. Wyk³adowcy poprowadz¹ zajêcia zarówno od strony teoretycznej, jak i dziêki dowiadczeniom codziennej pracy zawodowej
od strony praktycznej.
Wyk³adowcy
Zajêcia o charakterze wyk³adu i seminarium prowadzone s¹ przez grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej.
S¹ wród nich sêdziowie Naczelnego S¹du Administracyjnego, specjalici z Ministerstwa Finansów, pracownicy naukowi uczelni
warszawskich (Uniwersytetu Warszawskiego  Wydzia³u Prawa i Administracji, Szko³y G³ównej Handlowej) oraz znani doradcy
podatkowi i pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych.
Wyk³ady prowadzone bêd¹ z uwzglêdnieniem problematyki zawartej w pytaniach egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców
podatkowych, wed³ug aktualnego stanu prawnego. Wyk³adowcy przedstawi¹ równie¿ bie¿¹ce zmiany w prawie podatkowym
zwi¹zane z kontynuowaniem przystosowania polskiego prawa podatkowego do wymogów Unii Europejskiej. Na ostatnich zajêciach Uczestnicy otrzymaj¹ zbiór odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z zakresu egzaminu na doradcê podatkowego.

Instytut Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Dzia³ Edukacji
04-367 Warszawa,
ul. Kaleñska 8
tel. (0-22) 870 34 03
517 30 90
fax (0-22) 517 30 97
http://www.isp-modzelewski.pl

Zajêcia odbywaj¹ siê w soboty i w niedziele (wy³¹czaj¹c dni wi¹teczne i d³ugie weekendy)
w siedzibie Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleñskiej 8 w Warszawie w godz.
10.0015.00. Inauguracja Studium odbêdzie siê w dniu 15 marca 2008 r. o godz. 10.00.
Zakoñczenie Studium przewidziane jest na wrzesieñ 2008 r. (z uwzglêdnieniem przerwy
wakacyjnej w okresie lipiec-sierpieñ). Studium obejmuje oko³o 160 godzin zajêæ.
Studium ma cile elitarny charakter. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w formie warsztatów praktycznych, co zapewni uczestnikom bliski kontakt z wyk³adowc¹, sprzyjaj¹ce warunki dydaktyczne oraz mo¿liwoæ zadawania wyk³adowcom pytañ.
Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 3990 z³ wraz z materia³ami. Istnieje mo¿liwoæ p³atnoci w dwóch ratach: pierwsza rata  w wysokoci 1900 z³  p³atna do dnia rozpoczêcia
Studium, druga rata w wysokoci 2090 z³  p³atna w ci¹gu miesi¹ca od dnia rozpoczêcia
Studium. W przypadku wp³aty dokonanej po dniu 5 marca prosimy Pañstwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Studium. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania, wy¿ywienia i noclegów, które uczestnik musi zapewniæ sobie i pokryæ we w³asnym zakresie. Uczestnicy Studium, w ramach odp³atnoci za kurs, otrzymaj¹
publikacje dotycz¹ce g³ównych problemów zwi¹zanych z zagadnieniami omawianymi w
trakcie zajêæ.
Uwaga! Jednorazowa wp³ata ca³ej nale¿noci za Studium dokonana do dnia 10 marca 2008 r.
uprawnia do rabatu w wysokoci 200 z³.
Szczegó³owy harmonogram Studium, wraz z datami poszczególnych wyk³adów, otrzymaj¹
Pañstwo na zajêciach inauguracyjnych. Zg³oszenia prosimy przesy³aæ faksem na numer
(0-22) 517-30-97 lub poczt¹ na adres Instytutu.
Kierownikiem Studium jest Pani Mariola Olbry, tel. (0-22) 517-30-90.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
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PODATKI POREDNIE

Artyku³y i studia

Drodzy Czytelnicy
Nowy rok tradycyjnie nastraja optymizmem. Mimo ¿e obiektywnie znowu bli¿ej
co roku do piachu, jest co nowego (rok),
czyli jak dzieci cieszymy siê now¹ zabawk¹.
Do optymizmu nawo³uje równie¿ zwyciêska koalicja, bo przecie¿ tak naprawdê
po raz pierwszy w g³osowaniu opowiedzielimy siê za cudownym rozwi¹zaniem naszych problemów. I cud bêdzie, bo demokracja ma swoje prawa. Co prawda, jacy
nieodpowiedzialni lekarze, pielêgniarki,
nauczyciele, górnicy m¹c¹ spokój i poczucie optymizmu, lecz nie dajmy siê sprowokowaæ. Musimy przecie¿ odpowiedzieæ
na oczywiste pytania: komu to s³u¿y i kto
za tym stoi?
Ci, którzy kwestionuj¹ wynik wyborów,
nie mog¹ oczekiwaæ na zrozumienie i akceptacjê. Lekarze jako obywatele Zjednoczonej Europy, mog¹ przecie¿ poszukaæ
pracy w innych krajach, nauczyciele mog¹
samorzutnie rozpocz¹æ naukê dzieci emigrantów, górnicy powinni zadowoliæ siê
tym, co dostaj¹, bo musz¹ przyj¹æ do wiadomoci oczywist¹ prawdê, ¿e utrzymywanie kopalni wêgla jest nieop³acalne.
Tak wiêc trzeba tylko cierpliwie t³umaczyæ i poczekaæ: czêæ wyjedzie, reszta siê
zmêczy. Nie mo¿emy w koñcu wpompowaæ wiêcej pieniêdzy do nieszczelnego
systemu, bo po pierwsze nie mamy pieniêdzy, a po drugie nie mamy systemu.
Nie nale¿y równie¿ zwa¿aæ na dywersjê
uprawian¹ na naszej gie³dzie. Trzeba dok³adnie sprawdziæ, równie¿ przy pomocy tzw.
s³u¿b, kto wyprowadzi³ owe 50 mld z³otych.
Mimo ¿e nie ma na to jeszcze dowodów, na
pewno oka¿e siê, ¿e stoj¹ za tym obce s³u¿by rodem z KGB. Przecie¿ jest niemo¿liwe,
aby tego transferu dokonali inwestorzy z
pañstw, którym zawdziêczamy odzyskanie
niepodleg³oci. Oni z samej definicji nigdy
by nam tego nie zrobili.
Otrz¹nijmy siê z tych informacji. Ten
rok bêdzie dobry, bo nie mo¿e byæ inny. Innych ni¿ dobre informacje nie przyjmiemy
do wiadomoci.
Proszê mi wybaczyæ niezbyt powa¿ny
ton tego tekstu, ale ten rok lepiej rozpocz¹æ w niepowa¿nym tonie.
Z powa¿aniem
Redaktor Naczelny
P.S. Wszystkim Czytelnikom Biuletynu,
Sympatykom Instytutu oraz Kontrahentom
Grupy ISP sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia noworoczne.
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Aktualnoci podatkowe
styczeñ 2008






Parlament Europejski oraz Rada przyjê³y propozycjê wprowadzenia
europejskiego celnego systemu informatycznego. Parlament Europejski oraz Rada przyjê³y propozycjê Komisji Europejskiej w zakresie
wprowadzenia europejskiego celnego systemu informatycznego. Zgodnie z za³o¿eniami system ten ma usprawniæ przep³yw towarów w UE.
Inicjatywa ma za zadanie usprawnienie wspó³pracy s³u¿b celnych. Zgodnie z za³o¿eniami proponowane rozwi¹zanie pozwoli na szerokie zastosowanie elektronicznych deklaracji oraz znaczne ograniczenie deklaracji papierowych. Wprowadzenie europejskiego systemu informatycznego spowoduje, i¿ s³u¿by celne bêd¹ wymieniaæ informacje w celu przeprowadzania sprawniejszej kontroli oraz u³atwienia przep³ywu towarów
na terenie UE oraz poza jej granice, poniewa¿ zostan¹ usprawnione
procedury importu i eksportu. Zgodnie z propozycj¹ w 2011 r. przedsiêbiorcy bêd¹ mogli przekazywaæ drog¹ elektroniczn¹ wszelkie informacje niezbêdne dla transgranicznego przep³ywu towaru.
Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie w sprawie spotkañ integracyjnych pracowników. W wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1287/07) WSA w Warszawie orzek³, i¿
obowi¹zkowe spotkania pracowników po godzinach pracy, które maj¹
za zadanie poprawê wspó³pracy miêdzy zespo³em, nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem VAT. Spó³ka wyst¹pi³a z wnioskiem o wydanie
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W podanym
stanie faktycznym wskaza³a, i¿ zatrudnia pracowników o w¹skiej specjalizacji, co zdaniem Spó³ki wp³ywa negatywnie na wzajemne relacje.
Spó³ka organizuje obowi¹zkowe spotkania integracyjne odbywaj¹ce siê
poza godzinami pracy. Organy podatkowe uzna³y powy¿sze czynnoci za
niezwi¹zane z prowadzeniem przedsiêbiorstwa. W opinii organu imprezy tego rodzaju nale¿y zakwalifikowaæ jako odp³atne wiadczenie us³ug
na rzecz pracowników. Od powy¿szego stanowiska Spó³ka z³o¿y³a skargê do WSA w Warszawie, gdzie podnosi³a, i¿ czynnoæ mo¿na zakwalifikowaæ jako odp³atne wiadczenie us³ug tylko w przypadku, gdy korzystaj¹cy wyrazi³ wolê jej przyjêcia b¹d mia³ mo¿liwoæ jej odrzucenia.
Spó³ka argumentowa³a ponadto, i¿ poprawa relacji miêdzy pracownikami ma na celu usprawnienie wykonywania przez nich obowi¹zków s³u¿bowych. WSA w Warszawie popar³ stanowisko Spó³ki i uchyli³ decyzjê
organów podatkowych. Zdaniem WSA zasadniczym celem organizowania imprez tego typu jest budowa sprawnie wspó³pracuj¹cego zespo³u,
co powoduje, i¿ takie imprezy zwi¹zane s¹ z dzia³alnoci¹ przedsiêbiorstwa, lecz nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem VAT.
Postêpowanie administracyjne  dokumenty mog¹ byæ t³umaczone
tylko przez bieg³ego. Dnia 8 listopada 2007 r. WSA w Warszawie orzek³,
¿e w postêpowaniu administracyjnym za dowód mo¿e byæ uznany tylko
dokument przet³umaczony przez bieg³ego. Sprawa dotyczy³a zwrotu podatku VAT od czynnoci wykonywanych na terytorium RP przez podmiot
zagraniczny. Spó³ka wyst¹pi³a o zwrot podatku, jednak¿e nie do³¹czy³a
przysiêg³ego t³umaczenia informacji o zarejestrowaniu jako podatnik podatku VAT w innym pañstwie cz³onkowskim. Organ wezwa³ spó³kê do
uzupe³nienia braków formalnych, jednak¿e Spó³ka nie zd¹¿y³a uczyniæ
tego w terminie i przes³a³a jedynie zwyk³e t³umaczenie. Organy podatkowe podnosi³y podczas rozprawy, ¿e nie znaj¹c przedmiotu dzia³alnoci
podatnika nie mog³y merytorycznie rozpoznaæ wniosku o zwrot podatku
VAT.
W uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie stwierdzi³, ¿e dokonywanie
przez organy skarbowe ustaleñ na podstawie obcojêzycznego materia³u dowodowego by³oby sprzeczne i z Ordynacj¹ podatkow¹, i z ustaw¹
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Redakcja BISP i pracownicy Grupy Instytutu Studiów Podatkowych
pragn¹ z³o¿yæ wszystkim naszym Czytelnikom, Kontrahentom i
Sypatykom najserdeczniejsze podziêkowania
za otrzymane od Pañstwa ¿yczenia wi¹teczne i noworoczne

Jeli chcemy cudów w gospodarce,
to nie opodatkowujmy inwestowanych zysków
Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Ten tekst w zasadzie pozostaje bez zwi¹zku z dyskusj¹
polityków na temat podatkowych zamierzeñ nowego rz¹du. Politycznymi programami wyborczymi, notabene w tej i wielu innych sprawach, ma³o kto póniej siê przejmuje: tu zdecyduje
jak zawsze praktyka rz¹dowa oraz parlamentarna najbli¿szych
lat, która, jak wiemy, lubi zaskakiwaæ. Warto jednak prowadziæ
na ten temat publiczn¹ debatê, gdy¿ upieram siê przy doæ
dawno postawionej tezie, ¿e osi¹gniemy w tej dziedzinie postêp, gdy do lamusa od³o¿ymy wszystkie ³atwe recepty, a tak¿e gdy zgodzimy siê co do rzeczy przynajmniej dla mnie oczywistej, ¿e jest konieczna generalna naprawa (¿adnych pó³rodków) oraz ¿e jest to zadanie wcale nie tak trudne. Tylko t¹ drog¹ mo¿emy wyjæ z marazmu podatkowego, w którym tkwimy
od co najmniej 10 lat.
Zacznijmy od celu systemu jako ca³oci, z którym siê chyba wszyscy zgadzamy: podatki, w tym zw³aszcza dochodowe,
maj¹ sprzyjaæ inwestycjom podatników. Wszelkie aplikowane
do niedawna pó³rodki okazywa³y siê nieskuteczne, a wprowadzane co pewien czas podatkowe zachêty, zw³aszcza adre-

sowane do ma³ych firm, nie budzi³y jakiegokolwiek zainteresowania podatników. Równoczenie nale¿y pamiêtaæ o obowi¹zuj¹cym we Wspólnocie Europejskiej zakazie udzielania pomocy publicznej, który ma istotne znaczenie dla przysz³ego
kszta³tu rozwi¹zañ podatkowych w tym zakresie.
Bezsporne jest to, ¿e decyzje inwestycyjne podatników
podejmowane s¹ na podstawie bardzo z³o¿onych przes³anek,
wród których podatki odgrywaj¹ nie zawsze wa¿n¹ rolê. Istotne znaczenie maj¹ jednak m.in. ród³a finansowania tych wydatków, to za ma zwi¹zek z elementami konstrukcji podatków, w tym zw³aszcza podatków dochodowych. I tu dochodzimy do sedna sprawy: adresatem owego podatkowego sprzyjania inwestycjom maj¹ byæ podatnicy bêd¹cy przedsiêbiorcami  niezale¿nie od formy prawnej dzia³alnoci, którzy po
pierwsze, s¹ podatnikami podatku dochodowego, po drugie,
wykazuj¹ dochód bêd¹cy formalnym odpowiednikiem zysku
jako ród³a finansowania i, po trzecie, dochód ten jest dostatecznie wysoko opodatkowany, aby jakikolwiek instrument podatkowy mia³ znaczenie decyzyjne.

Og³oszenie konkursu na cz³onków Zarz¹du PKD sp. z o.o.
Rada Nadzorcza PKD Sp. z o.o. uprzejmie informuje, ¿e na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2007 roku postanowi³a ponownie
og³osiæ konkurs otwarty na stanowisko cz³onka Zarz¹du Prezesa Zarz¹du oraz na stanowisko cz³onka Zarz¹du.
Od kandydatów oczekuje siê wy¿szego wykszta³cenia, tytu³u doradcy podatkowego, dowiadczenia zawodowego w prowadzeniu spó³ek prawa handlowego oraz znajomoci ksiêgowoci, w tym znajomoci programów FK np. Symfonia Finanse i Ksiêgowoæ.
Oferty prosimy przekazywaæ w zamkniêtych kopertach na adres:
Polskie Konsorcjum Doradcze Sp. z o.o.
00-057 Warszawa
Plac gen. J.H. D¹browskiego 1/318
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Jak wiemy, obecnie nasze podatki dochodowe, zarówno PIT,
jak i CIT, nie spe³niaj¹ tych warunków. Jeli dochód podatnika
jest tak samo (i to doæ nisko) opodatkowany, niezale¿nie od
tego, w jaki sposób podatnik rozdysponuje odpowiadaj¹ce mu
rodki, to o jakimkolwiek sprzyjaniu inwestycjom nie ma co
mówiæ. Wrêcz odwrotnie: je¿eli podatnik chce wydatkowaæ zyski na konsumpcjê lub transfery albo kupiæ rzeczowy sk³adnik
maj¹tku trwa³ego, to ten ostatni wydatek przegrywa ekonomicznie i to m.in. dziêki obecnie obowi¹zuj¹cej konstrukcji podatku
dochodowego. Do bajeczek, powtarzanych notabene chyba tylko w Polsce, nale¿y zaliczyæ pogl¹d o proinwestycyjnym charakterze podatków, który w tej samej wysokoci obci¹¿a dochód podatników niezale¿nie od celu wydatkowania. Podatek
jest swoist¹ wycen¹ wydatku: je¿eli bêdzie on podatkowo neutralny, podobnie  choæ to daleka paralela  jak ma to miejsce
w przypadku VAT-u od wydatków inwestycyjnych, to mo¿e robimy krok we w³aciwym kierunku. Gdy stawki tego podatku s¹
relatywnie niskie, to jedynym rozwi¹zaniem jest bezwarunkowe wy³¹czenie z podstawy opodatkowania kwot przeznaczonych, a nastêpnie wydatkowanych na cele inwestycyjne.
Oczywicie pod pojêciem kwot przeznaczonych, a nastêpnie wydatkowanych na cele inwestycyjne, które s¹ wy³¹czone
z podstawy opodatkowania, nale¿y rozumieæ wydatki poniesione ze rodków w³asnych, jak i po¿yczek i kredytów. Równie¿ wydatki inwestycyjne pochodz¹ce z bezzwrotnych przysporzeñ zewnêtrznych nie powinny wchodziæ do podstawy opodatkowania, je¿eli przychód z ich tytu³u by³by opodatkowany
na zasadach ogólnych.
Pojêcie kwot wydatkowanych na cele inwestycyjnie nie musi
byæ dodatkowo komplikowane: s¹ to wydatki na nabycie, wytworzenie i modernizacjê rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych podlegaj¹cych amortyzacji podatkowej. Powinno to wystarczyæ, choæ idea³em by³oby równie¿ wy³¹czenie z podstawy opodatkowania zakupu gruntów i u¿ytkowania wieczystego. Co prawda rozwi¹zanie to mog³oby mieæ
wp³yw na wzrost cen nieruchomoci, lecz podatkowa dyskryminacja tych wydatków ogranicza³aby najbardziej po¿¹dany
kierunek inwestowania z punktu widzenia zagospodarowania
zdewastowanych obszarów, np. poprzemys³owych. Wy³¹czenie tych wydatków powinno byæ obwarowane przeznaczeniem
gruntu na cele inwestycyjne w okrelonym czasie.

Najistotniejsz¹ decyzj¹ strategiczn¹ jest kwestia uznania
za koszt uzyskania przychodów amortyzacji maj¹tku sfinansowanego z nieopodatkowanych zysków. Przyjmuj¹c to rozwi¹zanie, przedsiêbiorcy otrzymaliby istotny impuls inwestycyjny.
W przypadku, gdyby wy³¹czenie z podstawy opodatkowania
skutkowa³o niekosztowym charakterem amortyzacji podatkowej rodków sfinansowanych z tego ród³a, rozwi¹zanie to by³oby tylko rodzajem kredytu podatkowego. St¹d postulat: wy³¹czenie z podstawy opodatkowania wydatków inwestycyjnych
w najbli¿szych latach powinno wi¹zaæ siê z zachowaniem kosztowego charakteru amortyzacji tych wydatków. Okres, w którym mia³oby obowi¹zywaæ to rozwi¹zanie, mo¿e zostaæ ograniczony np. do 5 lat, co stworzy³oby jednoznaczny scenariusz
inwestycyjny dla firm: wszystkie inwestycje zrealizowane w tym
czasie, korzysta³yby z tego rozwi¹zania w ca³ym okresie amortyzacji tych wydatków.
Nale¿y rozwiaæ obawy, które w oczywisty sposób mog³yby tu
powstaæ i dotycz¹ bud¿etowych konsekwencji tych rozwi¹zañ
oraz technicznych mo¿liwoci szybkiego ich wprowadzenia.
Paradoksalnie, fiskalne skutki tego rozwi¹zania nie zmieni¹ w
sposób istotny prognozy wp³ywów bud¿etowych podatków na
najbli¿sze lata. Pomijaj¹c w tym miejscu szczegó³owe szacunki,
warto zwróciæ uwagê na rzeczy zasadnicze: tylko czêæ firm (w
zasadzie mniejszoæ) w ogóle wykazuje dochód, nie wszystkie
inwestuj¹, a spadek wp³ywów od inwestuj¹cych firm w okresie
najbli¿szych lat by³by zrekompensowany g³ównie z:
 opodatkowanego dochodu powstaj¹cego w firmach dostarczaj¹cych dobra inwestycyjne i ich wykonawstwo,
 podatku od towarów i us³ug od tych zakupów, które przejciowo, ale w sposób cykliczny, zwiêkszy³yby dochody bud¿etowe.
Nie s¹ równie¿ wiêkszym problemem prawnym techniczne
przeszkody wdro¿enia tych rozwi¹zañ. Mog³oby to nast¹piæ ju¿
w przysz³ym roku, przy czym pierwszy raz skorzystanie z nich
by³oby mo¿liwe dopiero w zeznaniu rocznym, czyli w 2009 r.
Tu mci siê pochopne zniesienie zeznañ miesiêcznych w podatku dochodowym, które technicznie pozwoli³yby bezpieczniej wdro¿yæ je jeszcze w trakcie roku.
Koñcz¹c, trawestuj¹c has³o wyborcze, mo¿na stwierdziæ,
¿e jeli wierzymy w cuda, to warto daæ Opatrznoci szansê,
sprzyjaj¹c jej za pomoc¹ podatków.

reklama
ZESZYT 176

KOMENTARZ DO USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I US£UG
Niniejszym mamy przyjemnoæ przedstawiæ II wydanie Komentarza do ustawy o podatku od towarów i us³ug
bêd¹cego kontynuacj¹ ciesz¹cego siê du¿ym uznaniem komentarza do poprzedniej ustawy o podatku od
towarów i us³ug oraz podatku akcyzowym. Komentarz uwzglêdnia zmiany wchodz¹ce w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2008 r. oraz aplikacjê Dyrektywy Rady Nr 2006/112/WE. Praktycy stosuj¹cy ten podatek s¹ przyt³oczeni
ogromn¹ iloci¹ wydanych przez organy podatkowe interpretacji  kilkadziesi¹t tysiêcy w ci¹gu ostatnich
dwóch lat  co dodatkowo utrudnia praktyczne rozliczanie tego podatku. Za chwilê wszystkie te interpretacje
przejd¹ w niebyt. W zwi¹zku z tym ród³em bezpieczeñstwa podatników jest bezporednie stosowanie ustawy
o podatku od towarów i us³ug. Temu w³anie s³u¿y komentarz, który przedk³adamy na Pañstwa rêce.
Format B5, cena z³ 79,
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Wybrane aspekty dzia³alnoci przedstawiciela podatkowego
Miros³aw Siwiñski
Autor jest prawnikiem, doradc¹ podatkowym, pracownikiem Kancelarii Prawnej Witolda Modzelewskiego

Artyku³ niniejszy ma na celu wskazanie wybranych aspektów podatkowych dzia³alnoci przedstawicieli podatkowych w
rozumieniu przepisu art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug 1 . Instytucja ta i zasady
jej funkcjonowania uregulowane s¹ w przepisach art. 15 ust.
7-10 powo³anej ustawy oraz w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego2 . S³u¿y ona wykonaniu regulacji przewidzianej w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zgodnie z któr¹ podatnicy podatku od towarów i us³ug opisani w
ust. 1 tego artyku³u, nieposiadaj¹cy siedziby, sta³ego miejsca
prowadzenia dzia³alnoci lub sta³ego miejsca zamieszkania na
terytorium kraju, podlegaj¹cy obowi¹zkowi zarejestrowania siê
jako podatnicy VAT czynni, o których mowa w art. 96 ust. 4
powo³anej ustawy3 , s¹ obowi¹zani ustanowiæ przedstawiciela
podatkowego. Przedstawiciel podatkowy musi mieæ siedzibê
na terytorium kraju (osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoci prawnej) lub posiadaæ sta³e miejsce
zamieszkania na terytorium kraju (osoba fizyczna). Jak widaæ
z powy¿szego, forma prawna, w jakiej przedstawiciel podatkowy mo¿e prowadziæ swoj¹ dzia³alnoæ, jest dowolna, co jest o
tyle istotne, i¿ przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie
z podatnikiem za zobowi¹zanie podatkowe podatnika, którego
reprezentuje. W praktyce zatem odpowiedzialnoæ ta bêdzie
siê bardzo ró¿nie kszta³towaæ w zale¿noci od formy prawnej
prowadzenia dzia³alnoci. I tak, poza warunkami wynikaj¹cymi
bezporednio z ustawy z dnia 11 marca 2004 r., przedstawiciel
podatkowy:
1) musi byæ zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
2) przez ostatnie 24 miesi¹ce terminowo rozliczaæ podatek od
towarów i us³ug oraz inne podatki stanowi¹ce dochód bud¿etu pañstwa;
3) przez ostatnie 24 miesi¹ce  osoba fizyczna bêd¹ca podatnikiem, a w przypadku podmiotów niebêd¹cych osobami fizycznymi  osoba bêd¹ca wspólnikiem, cz³onkiem w³adz
zarz¹dzaj¹cych, g³ównym ksiêgowym nie mog³a podlegaæ
odpowiedzialnoci na podstawie ustawy z dnia 10 wrzenia
1999 r.  Kodeks karny skarbowy4 za pope³nienie przestêpstwa skarbowego;
4) musi byæ uprawniony do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowoci.
Podatnik VAT czynny, o którym mowa w przepisie art. 15
ust. 7 powo³anej ustawy, ustanawia przedstawiciela podat-

kowego w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, pod warunkiem przed³o¿enia podatnikowi zawiadczenia organu podatkowego o spe³nieniu warunków, o których
mowa w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Umowa pomiêdzy podatnikiem a przedstawicielem powinna zawieraæ przynajmniej nazwê lub imiê i nazwisko podatnika,
adres jego siedziby lub sta³ego miejsca prowadzenia dzia³alnoci, lub miejsca zamieszkania za granic¹, dane przedstawiciela, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, w tym numer identyfikacji podatkowej, nazwê lub imiê
i nazwisko, adres jego siedziby lub w przypadku osób fizycznych  adres miejsca zamieszkania oraz adres, pod którym
bêdzie prowadzona i przechowywana dokumentacja oraz
ewidencja podatnika dla celów podatku od towarów i us³ug.
Odpis przedmiotowej umowy wraz z kopi¹ zawiadczenia
organu podatkowego o spe³nieniu warunków uprawniaj¹cych
do bycia przedstawicielem podatkowym nale¿y z³o¿yæ do
Naczelnika Drugiego Urzêdu Skarbowego Warszawa-ródmiecie.
Przedstawiciel podatkowy, dzia³aj¹c za podatnika zagranicznego, wype³nia obowi¹zki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku od towarów i us³ug, prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb tego podatku, a
tak¿e wykonywania innych czynnoci wynikaj¹cych z przepisów o podatku od towarów i us³ug, je¿eli zosta³y wymienione w
umowie o przedstawicielstwo podatkowe.
Jak wynika z powy¿szego, regulacja instytucji przedstawiciela podatkowego nie jest zbyt rozbudowana, przez co niestety nie zawiera wprost odpowiedzi na wszelkie pytania pojawiaj¹ce siê w dzia³alnoci tego rodzaju podmiotów. Jednym z
nich jest kwestia zwrotu podatku przys³uguj¹cego podatnikom
zagranicznym. W przypadku bowiem niektórych podatników zagranicznych wystêpuje problem z za³o¿eniem rachunku bankowego w Polsce. Podmioty te twierdz¹, i¿ albo nie maj¹ prawa za³o¿yæ konta bankowego w innym kraju, albo te¿, ¿e wi¹¿e
siê to z nadmiernymi trudnociami. Podatnicy zagraniczni nie
mog¹ wiêc wskazaæ rachunku bankowego, na który ma byæ
dokonany zwrot ró¿nicy podatku od towarów i us³ug uzyskany
w Polsce, o którym mowa w przepisie art. 87 ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. Problem ten rodzi dwa istotne pytania
dotycz¹ce konsekwencji podatkowych:
1) Czy urz¹d skarbowy dokonuj¹cy zwrotu ró¿nicy podatku od
towarów i us³ug ma obowi¹zek przelaæ tê kwotê na rachunek podatnika zagranicznego, czy te¿ mo¿e dokonaæ tego
zwrotu na konto przedstawiciela podatkowego?
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2) Czy otrzymanie przez przedstawiciela podatkowego kwoty
zwrotu podatku z rachunku podatnika zagranicznego celem przelania na konto zagraniczne bêdzie jego przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych?
Ad 1) Przepisy zarówno ustawy z dnia 11 marca 2004 r.,
jak te¿ rozporz¹dzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. nie okrelaj¹
zasad zwrotu ró¿nicy podatku podatnikom zagranicznym.
Wskazaæ jednak nale¿y, i¿ podatnicy zagraniczni s¹ w zasadzie zwyczajnymi podatnikami VAT, tyle ¿e dzia³aj¹ za porednictwem przedstawiciela podatkowego. Dlatego te¿ do tych
podatników stosowaæ nale¿y te same przepisy, co do krajowych podatników tego podatku.
W opinii autora dokonanie zwrotu ró¿nicy podatku na rachunek przedstawiciela podatkowego jest w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podatkowego mo¿liwe. Nale¿y bowiem
wskazaæ, ¿e przepis § 5 rozporz¹dzenia z dnia 16 kwietnia
2004 r. stanowi, i¿ przedstawiciel podatkowy obowi¹zany jest
do wype³niania obowi¹zków podatnika, którego jest przedstawicielem, w zakresie rozliczania podatku od towarów i us³ug,
prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji
dla potrzeb tego podatku, oraz do wykonywania innych czynnoci wynikaj¹cych z przepisów o podatku od towarów i
us³ug, je¿eli zosta³y wymienione w umowie. Zdaniem autora, przepis ten mo¿e byæ uznany za przepis szczególny w stosunku do art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i jako
taki wy³¹czaæ móg³by normê zawart¹ w tym przepisie. Nale¿y
bowiem wskazaæ, i¿ art. 87 ust. 2 powo³anej ustawy stanowi, i¿
zwrot ró¿nicy podatku nastêpuje na rachunek bankowy podatnika w banku maj¹cym siedzibê na terytorium kraju, wskazanym w zg³oszeniu identyfikacyjnym. Bior¹c pod uwagê treæ
tego przepisu, stanowi on jednak najprawdopodobniej podstawê czêsto spotykanego stanowiska Drugiego Urzêdu Skarbowego Warszawa-ródmiecie, który wskazuje na brak podstaw
do dokonania przelewu zwrotu ró¿nicy podatku na konto przedstawiciela podatkowego i czêsto odmawia dokonania tego
przelewu. Przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania w przypadku wype³nienia warunków wskazanych w powo³anym przepisie rozporz¹dzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Aby zatem mo¿liwy by³ zwrot ró¿nicy podatku na rachunek
bankowy podatnika zagranicznego, konieczne jest zawarcie w
umowie pomiêdzy przedstawicielem podatkowym a podatnikami
zagranicznymi postanowieñ, na mocy których przedstawiciel
podatkowy obowi¹zany i upowa¿niony jednoczenie by³by do
odbioru, w imieniu podatników, nale¿nego im zwrotu ró¿nicy
podatku od towarów i us³ug. Formu³a taka bowiem mieci³aby
siê, w opinii autora, w wykonywaniu innych czynnoci wynikaj¹cych z przepisów o podatku od towarów i us³ug, o czym mowa
w przepisie § 5 rozporz¹dzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. Je¿eli zatem w umowach przedstawicieli podatkowych z podatnikami zagranicznymi znalaz³yby siê postanowienia odnonie
odbioru zwrotu ró¿nicy podatku od urzêdu skarbowego, to wówczas, w opinii autora, istnia³yby podstawy do dokonania tego
zwrotu na konto przedstawiciela podatkowego. Dokonanie
zwrotu w tym trybie bêdzie oczywicie zale¿ne od przekonania
urzêdu skarbowego co do s³usznoci powy¿szego stanowiska
i odpowiedniej zmiany umów.
Ad 2) Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw6
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nych5 przychodem do opodatkowania tym podatkiem s¹ m.in.
otrzymane pieni¹dze, wartoci pieniê¿ne, w tym równie¿ ró¿nice kursowe. Za zasadne zatem nale¿y uznaæ obawy, i¿ otrzymane od podatnika zagranicznego pieni¹dze mog³yby zostaæ
uznane za przychód przedstawiciela podatkowego  tym bardziej, ¿e tego rodzaju sytuacja nie znajduje siê w katalogu przypadków, w których nie istnieje obowi¹zek rozpoznania przychodu do opodatkowania, zawartym w przepisie art. 12 ust. 4
powo³anej ustawy.
Inna kwalifikacja prawna otrzymania pieniêdzy przez przedstawiciela podatkowego zachodzi³aby jednak w przypadku,
gdyby przedmiotowe wp³aty na konto tego podmiotu nie pochodzi³y od podatników zagranicznych, lecz bezporednio od
urzêdu skarbowego. Taka sytuacja mo¿liwa oczywicie bêdzie w przypadku, gdy urz¹d ten przychyli siê do zaprezentowanej wy¿ej interpretacji przepisu § 5 rozporz¹dzenia z dnia
16 kwietnia 2004 r. i bêdzie dokonywa³ zwrotu ró¿nicy podatku nale¿nej podatnikom zagranicznym na rachunek bankowy
przedstawiciela podatkowego. W takim bowiem wypadku podstaw¹ prawn¹ do braku rozpoznania przychodu po stronie
przedstawiciela podatkowego z tytu³u tych wp³at bêdzie umowa o przedstawicielstwo podatkowe  pod warunkiem, ¿e z
tej umowy wynikaæ bêdzie obowi¹zek i upowa¿nienie przedstawiciela podatkowego do odbioru na swoje konto zwrotu
ró¿nicy podatku wyp³aconej przez urz¹d skarbowy oraz do
wyp³acenia tej kwoty niezw³ocznie podatnikowi zagranicznemu. Nale¿y bowiem wskazaæ, ¿e aby pieni¹dze otrzymywane
przez przedstawiciela podatkowego nie zosta³y uznane za jego
przychód, w wietle przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. pieni¹dze te musia³yby zostaæ przekazane pod
tytu³em prawnym 6 , z którego wyranie bêdzie wynikaæ, i¿ te
pieni¹dze pozostaj¹ w³asnoci¹ podatnika zagranicznego i s¹
jedynie powierzone przedstawicielowi podatkowemu. Takim
tytu³em prawnym mo¿e byæ, w opinii autora, odebranie zwrotu ró¿nicy podatku w imieniu podatnika zagranicznego, dokonywane na podstawie us³ugi przedstawicielstwa podatkowego (czyli w warunkach wymaganych przez opisany wy¿ej przepis § 5 rozporz¹dzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Pamiêtaæ
jednak nale¿y, ¿e je¿eli w ramach otrzymanych od urzêdu skarbowego pieniêdzy mieciæ siê bêdzie prowizja dla przedstawiciela podatkowego za wiadczenie tej us³ugi, to kwota wynagrodzenia za przedstawicielstwo podatkowe bêdzie jego
przychodem.
Je¿eli jednak urz¹d skarbowy odmówi zwracania ró¿nicy
podatku na konto przedstawiciela podatkowego, to wówczas
musi on zawrzeæ z podatnikami zagranicznymi odrêbn¹ umowê stanowi¹c¹ wówczas tytu³ prawny, z którego bêdzie wynikaæ, i¿ te pieni¹dze pozostaj¹ w³asnoci¹ podatnika zagranicznego i s¹ jedynie powierzone przedstawicielowi podatkowemu. Ewentualnie przelew tych pieniêdzy od podatników zagranicznych móg³by nast¹piæ tytu³em po¿yczki (która nie jest
ani przychodem, ani kosztem), ale zawieranie tak czêstych i
krótkotrwa³ych umów po¿yczki mog³oby najprawdopodobniej
zwróciæ uwagê organów podatkowych. Wskazane by³oby zatem wiadczenie przez przedstawiciela podatkowego us³ug
porednictwa finansowego w tym zakresie na rzecz podatników zagranicznych. Umowy w tym przedmiocie powinny byæ
umowami odrêbnymi od umów na us³ugi przedstawicielstwa
podatkowego. Przedstawiciel podatkowy powinien równie¿
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otrzymywaæ z tego tytu³u odrêbne wynagrodzenie (aby nie
zachodzi³y w¹tpliwoci, i¿ rzeczywicie s¹ to odrêbne us³ugi). Problemem w tym zakresie mo¿e siê jednak okazaæ w³aciwe skonstruowanie umowy, gdy¿ istnieje ryzyko pojawienia siê pytania, czemu s³u¿¹ tego rodzaju us³ugi porednictwa finansowego. W umowie przedstawiciela podatkowego z
podatnikiem zagranicznym dobrze by by³o zatem wskazaæ na
cel zawarcia tych umów. Nie jest to oczywicie wymagane
prawem, ale polskie organy podatkowe mog¹ wyraziæ zainteresowanie t¹ kwesti¹.

Przypisy:
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Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwana dalej ustaw¹ z dnia 11 marca
2004 r..
Dz.U. Nr 66, poz. 609, zwane dalej rozporz¹dzeniem z dnia 16 kwietnia 2004 r..
Zwani dalej podatnikami zagranicznymi.
Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.
Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., zwana dalej ustaw¹ z dnia
15 lutego 1992 r..
Który jednoczenie bêdzie tytu³em przelewu i przedmiotem umowy w
tym zakresie.

Pojêcia wiadczenia i wynagrodzenia
w podatku od wartoci dodanej w Unii Europejskiej
Joanna Sapie¿ko-Samordak
Autorka jest doktorantk¹ UW w zakresie prawa podatkowego i integracji europejskiej, aplikantk¹ radcowsk¹

Prawo podatkowe w zakresie podatku od wartoci dodanej jest prawem wspólnotowym. VI Dyrektywa VAT1 , zast¹piona
od 1 stycznia 2007 r. now¹ Dyrektyw¹ VAT2 , odebra³a w znacznej mierze swobodnej dyspozycji pañstw cz³onkowskich
UE obszar prawny w tej dziedzinie. Uregulowanie podatku od wartoci dodanej na poziomie wspólnotowym spowodowa³o tak¿e, ¿e ostatni¹ instancj¹ rozstrzygaj¹c¹ w sprawach VAT sta³ siê Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci3 .
Opracowanie to ma za cel przybli¿enie, na podstawie odpowiednich dyrektyw podatkowych oraz obszernego orzecznictwa ETS, autonomicznego wspólnotowego rozumienia zagadnienia wiadczenia za wynagrodzeniem jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od wartoci dodanej.

I. WIADCZENIE ZA WYNAGRODZENIEM
JAKO PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
Zakres przedmiotowy opodatkowania wyznaczony w art. 2
ust. 1 VI Dyrektywy VAT (odpowiednio art. 2 ust. 1 lit. a oraz c
nowej Dyrektywy VAT) wymaga dostawy towarów lub wiadczenia us³ug odp³atnie ( ) przez podatnika, dzia³aj¹cego w
takim charakterze. Za pojêcie zbiorcze czy nadrzêdne nad
pojêciami dostawy towarów lub wiadczenia us³ug mo¿na
przyj¹æ zasadniczo termin wiadczenie.
ETS ju¿ w swym wczesnym orzecznictwie odnonie VAT
uzna³ za konieczne stwierdzenie, ¿e aby mówiæ o istnieniu
wiadczenia za wynagrodzeniem, wiadcz¹cy, tj. dostawca
towarów lub us³ugodawca musi otrzymaæ jak¹ wartoæ4 . St¹d
bezwarunkowym wymogiem opodatkowania danej czynnoci,
obok koniecznoci istnienia wiadczenia, jest tak¿e zagwarantowane dostawcy towarów lub us³ugodawcy  wiadczenie wzajemne. Pomiêdzy tymi dwoma wiadczeniami musi do
tego istnieæ takiego rodzaju zwi¹zek, aby wiadczenie wzajemne stanowi³o wynagrodzenie za to wiadczenie. A zatem wiadczenie za wynagrodzeniem jest warunkiem opodatkowania danej czynnoci wed³ug przepisów wspólnotowych.

Bezporedni zwi¹zek pomiêdzy wiadczeniem
a wynagrodzeniem
ETS w jednym ze swoich pierwszych orzeczeñ co do wyk³adni pojêcia wynagrodzenia ju¿ w 1981 r. w sprawie Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats stwierdzi³, ¿e aby wiadczenie us³ug podlega³o opodatkowaniu, pomiêdzy wywiadczon¹
us³ug¹ a otrzymanym wynagrodzeniem musi istnieæ bezporedni zwi¹zek. 5 W przedmiotowym orzeczeniu holenderskie organy skarbowe przyjê³y, ¿e spó³dzielnia rolnicza powinna naliczyæ VAT od us³ugi przechowania ziemniaków na rzecz swych
cz³onków, mimo i¿ z tego tytu³u nie pobiera³a wynagrodzenia.
Stwierdzono bowiem, ¿e spó³dzielnia w pewnym sensie obci¹¿y³a swoich cz³onków wartoci¹ wiadczonych us³ug poprzez
zmniejszenie wartoci udzia³ów posiadanych przez cz³onków
w spó³dzielni. ETS uzna³ jednak, ¿e w tej sytuacji nie wystêpuje niezbêdny bezporedni zwi¹zek pomiêdzy wywiadczon¹
us³ug¹ a otrzymanym wynagrodzeniem, gdy¿ utraty wartoci
udzia³ów posiadanych przez cz³onków nie mo¿na traktowaæ jako
p³atnoci za us³ugi wiadczone przez spó³dzielniê. Od wydania omawianego orzeczenia wymóg istnienia bezporedniego
zwi¹zku stanowi niezmiennie w orzecznictwie wspólnotowym
podstawê oceny odp³atnoci danego wiadczenia.
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Przes³anki istnienia bezporedniego zwi¹zku
Zagadnienie kryteriów, na podstawie których nale¿y stwierdziæ zajcie bezporedniego zwi¹zku pomiêdzy wiadczeniem
a otrzymywanym wynagrodzeniem, ETS podniós³ w znanym
orzeczeniu Tolsma.6 W sprawie tej chodzi³o o to, czy uliczny
muzyk Tolsma, który otrzymuje od przypadkowych przechodniów dobrowolne datki, wykonuje us³ugi za wynagrodzeniem i
czy tym samym zobligowany jest do zap³aty podatku z tytu³u
tej¿e dzia³alnoci. Trybuna³ uzna³, ¿e w takim przypadku brak
jest koniecznego zwi¹zku pomiêdzy us³ug¹ muzyczn¹ a p³atnociami przechodniów. Ci ostatni nie prosz¹ bowiem o granie
dla nich muzyki, a uiszczane przez nich datki nie zale¿¹ od
us³ugi muzycznej, ale od subiektywnych motywów. Faktycznie
czêæ osób wrzuca pieni¹dze do puszki muzyka nie zatrzymuj¹c siê przy nim, podczas gdy inni s³uchaj¹ muzyki przez pewien czas, nie wrêczaj¹c jakiegokolwiek datku. A zatem rzekome wiadczenie wzajemne  dobrowolne datki  zale¿¹ jedynie od przypadku. Tym samym ETS zaprzeczy³ podleganiu VAT wiadczenia us³ugi przez ulicznego muzyka, gdy¿ spe³nienie wiadczenia wzajemnego nie jest uwarunkowane wiadczeniem muzyka (zap³ata bez us³ugi), a tak¿e odwrotnie  spe³nienie wiadczenia nie jest uwarunkowane poprzez wiadczenie wzajemne (us³uga bez zap³aty).
W postêpowaniach Floridienne i Berginvest oraz Cibo Participations ETS uzna³, ¿e dywidendy jakie czerpie spó³ka holdingowa od udzia³u w spó³kach zale¿nych nie stanowi¹ wynagrodzenia z tytu³u wiadczenia us³ug zarz¹dzania tymi spó³kami. Brak jest bowiem bezporedniego zwi¹zku pomiêdzy wiadczeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem.7 Trybuna³ argumentowa³ to tym, i¿ wysokoæ wyp³acanych dywidend uzale¿niona jest czêciowo od przypadku. Do tego wysokoæ ustalana jest na podstawie rodzaju posiadanych typów akcji, a nie
to¿samoci w³aciciela danego pakietu akcji. Dywidendy s¹
konsekwencj¹ jedynie faktu posiadania udzia³u. A zatem wyp³ata dywidend nie zale¿y od wiadczenia us³ug zarz¹dzania
ze strony spó³ki holdingowej, poniewa¿ przys³uguje ka¿demu
w³acicielowi udzia³u w takim samym stopniu tylko na podstawie uczestnictwa w spó³ce. Bez uwarunkowania wiadczenia
wzajemnego (wyp³aty dywidendy) poprzez spe³nienie wiadczenia (czynnoci zarz¹dzania) nie mo¿na mówiæ o istnieniu
bezporedniego zwi¹zku w znaczeniu przyjêtym w orzecznictwie wspólnotowym.
ETS wymaga wyranie wzajemnego warunkowania wiadczenia oraz wiadczenia wzajemnego. Potwierdza to orzeczenie w sprawie Fillibeck, w której to pracodawca wiadczy³ us³ugi transportowe dla swoich pracowników z ich domów do miejsca pracy, za co pracownicy nie uiszczali op³aty ani ¿adna kwota
z ich pensji nie by³a w zwi¹zku z tym odliczana. 8 ETS zaprzeczy³ istnieniu bezporedniego zwi¹zku pomiêdzy us³ugami
transportowymi pracodawcy a wiadczeniem przez pracowników pracy, gdy¿ ani otrzymywana pensja ani wykonywana praca nie by³a uzale¿niona od korzystania z us³ug transportowych
pracodawcy. Trybuna³ argumentuj¹c brak wymaganego zwi¹zku tym, ¿e spe³niane wiadczenie pracy nie zale¿a³o od tego
czy us³ugi transportowe by³y wykonywane, uzna³ tym samym,
¿e wiadczenie wzajemne (czêæ wykonywanej pracy) nie by³o
uwarunkowane przez wiadczenie (us³uga transportowa), ale
by³o niezale¿nie spe³niane. Z drugiej strony za³o¿yæ nale¿y uwa8
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runkowanie wiadczenia poprzez wiadczenie wzajemne, gdy¿
us³ugi transportowe nie by³yby na pewno wiadczone bez wykonywania pracy przez pracowników. Zatem widaæ na przyk³adzie tego orzeczenia, ¿e ETS przyjmuje koniecznoæ istnienia
wzajemnego uwarunkowania wiadczenia i wynagrodzenia.
Równie¿ rozstrzygaj¹c spory miêdzy Komisj¹ Europejsk¹
a wybranymi pañstwami cz³onkowskimi dotycz¹cymi op³at pobieranych za przejazdy autostradami, ETS postrzega³ wymóg
bezporedniego zwi¹zku jako warunkow¹ zale¿noæ wiadczenia i wiadczenia wzajemnego. 9 Trybuna³ podzieli³ stanowisko
Komisji Europejskiej, ¿e op³aty pobierane s¹ w cis³ym zwi¹zku ze wiadczon¹ us³ug¹, korzystanie z autostrad by³o dozwolone tylko wtedy, gdy zosta³a uiszczona odpowiednia op³ata
zale¿na od rodzaju pojazdu czy te¿ d³ugoci przejechanego
odcinka. W sprawach tych spe³nienie wiadczenia by³o tak
uwarunkowane wynagrodzeniem, ¿e aby w ogóle je uzyskaæ,
nale¿a³o wpierw dokonaæ odpowiedniej zap³aty.
Bezporedni zwi¹zek jako warunkowy stosunek
pomiêdzy wiadczeniem a wynagrodzeniem
Na podstawie przeprowadzonej powy¿ej analizy orzecznictwa wspólnotowego mo¿na stwierdziæ, ¿e wymagany bezporedni zwi¹zek pomiêdzy wiadczeniem a wynagrodzeniem
polega na tym, i¿ wiadczenie i wynagrodzenie musz¹ siê wzajemnie warunkowaæ.10 Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e nie chodzi
tutaj o kauzalny stosunek, tj. taki gdy zwyczajnym skutkiem
danego wiadczenia jest okrelone wynagrodzenie. Wzajemne warunkowanie zak³ada, ¿e wiadczenie zostanie wykonane
tylko wtedy, gdy zostanie spe³nione wiadczenie wzajemne
(wynagrodzenie) oraz odwrotnie.
Wymóg wzajemnego warunkowania wiadczenia i wynagrodzenia poci¹ga za sob¹ kolejne skutki dla mo¿noci zastosowania art. 2 ust. 1 lit. a oraz c nowej Dyrektywy VAT, a mianowicie koniecznoæ istnienia stosunku prawnego wi¹¿¹cego ze
sob¹ wiadczenie i wynagrodzenie. Z drugiej strony bez normatywnego powi¹zania danego wiadczenia i wynagrodzenia
trudno jest wykazaæ ich wzajemne warunkowanie.
Istnienie stosunku prawnego
Zdaniem ETS warunkiem opodatkowania wiadczenia za
wynagrodzeniem jest istnienie stosunku prawnego, w ramach
którego dochodzi do wymiany wzajemnych wiadczeñ pomiêdzy wiadcz¹cym us³ugê a us³ugobiorc¹.11 Nie wystarcza dowolny zwi¹zek pomiêdzy wiadczeniami a stosunkiem prawnym. W orzeczeniu w sprawie Tolsma ETS podkrela, ¿e wiadczenie za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu wy³¹cznie,
gdy istnieje ( ) stosunek prawny pomiêdzy wiadcz¹cym us³ugê a jej odbiorc¹, na mocy którego wystêpuje wiadczenie
wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez wiadcz¹cego us³ugê stanowi wartoæ przekazywan¹ w istocie w
zamian za us³ugê wywiadczon¹ jej odbiorcy 12 . W przedmiotowej sprawie ETS zauwa¿a, ¿e uliczny muzyk w czasie wystêpów podsuwa przechodniom puszkê na datki, czasami puka
tak¿e do drzwi domów i sklepów z prob¹ o datki, jednak nie
mo¿e on ¿¹daæ jakiegokolwiek wynagrodzenia z mocy prawa.
Brak jest zatem umowy pomiêdzy stronami, jako ¿e przechodnie dobrowolnie wrêczaj¹ datki, których kwotê ustalaj¹ wed³ug
w³asnego uznania. Dla poddania opodatkowaniu danej transakcji wymagane jest, aby wysokoæ wiadczenia wzajemnego
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by³a z góry okrelona lub mo¿liwa do okrelenia. A zatem konieczne jest istnienie porozumienia co do tego¿ wiadczenia
wzajemnego. To z kolei sprawia, ¿e takie porozumienie okrela z góry równie¿ treæ wiadczenia (czy to dostawy towarów
czy wiadczenia us³ug), gdy¿ w przeciwnym przypadku z powodu braku punktu odniesienia, nie by³oby mo¿liwe ustalenie
wiadczenia wzajemnego. Tym samym warunkiem opodatkowania na podstawie dyrektyw wspólnotowych jest okrelenie
treci wiadczenia i wiadczenia wzajemnego w ramach stosunku prawnego13 .
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Wymagalnoæ roszczenia
o spe³nienie wiadczenia wzajemnego
W wy¿ej omówionym orzeczeniu Tolsma istnienie stosunku prawnego niezbêdnego dla opodatkowania danego wiadczenia zosta³o zaprzeczone ze wzglêdu na to, i¿ rzekome
wiadczenie wzajemne by³o spe³niane dobrowolnie 14 . Na
podstawie tego stwierdzenia mo¿na by wysun¹æ wniosek, i¿
aby dana transakcja podlega³a opodatkowaniu, wymagany jest
obowi¹zek spe³nienia wiadczenia.
Jednak¿e ETS nie uzale¿nia opodatkowania danej transakcji podatkiem od wartoci dodanej od istnienia prawnie egzekwowalnego obowi¹zku wiadczenia, tj. mo¿liwoci dochodzenia spe³nienia wiadczenia wzajemnego na drodze prawnej. Otó¿ w jednym z póniejszych orzeczeñ  Town & County
Factors  ETS stwierdzi³, ¿e dla opodatkowania danego wiadczenia wystarczy, aby stosunek prawny obejmowa³ tzw. zobowi¹zanie naturalne, niezaskar¿alne wed³ug krajowego prawa
cywilnego. 15 W sprawie tej podatnik organizuj¹cy konkursy, z
tytu³u których nagrody wydawane by³y wy³¹cznie na mocy umowy d¿entelmeñskiej i uczestnik konkursu nie móg³ dochodziæ
wydania nagrody na drodze prawnej, twierdzi³, ¿e nie ma pomiêdzy nim a uczestnikami konkursu stosunku prawnego w
rozumieniu sformu³owanym w orzeczeniu Tolsma. ETS uzna³
jednak, ¿e w omawianej sytuacji istnieje stosunek prawny, który determinuje wiadczenie wzajemne, tj. p³atnoæ w zamian
za uczestnictwo w konkursie. Nie mo¿na twierdziæ, ¿e nie istnieje tu stosunek prawny w sensie wyroku w sprawie Tolsma,
poniewa¿ zobowi¹zanie us³ugodawcy jest niewykonalne w przypadku, gdy niemo¿liwoæ egzekucji tego zobowi¹zania wynika
z umowy pomiêdzy us³ugodawc¹ a us³ugobiorc¹, gdy w³anie
ta umowa stanowi wyraz wymaganego stosunku prawnego. 16
ETS uzna³ tak¿e, ¿e kwestia wymagalnoci roszczenia nie mo¿e
warunkowaæ uznania wiadczenia za podlegaj¹ce opodatkowaniu, gdy¿ doprowadzi³oby to do erozji systemu VAT. 17
Poza tym, ETS uznaje za podlegaj¹ce VAT równie¿ czynnoci zabronione przez przepisy prawa, pomimo ¿e na podstawie niewa¿noci le¿¹cego u ich podstaw stosunku prawnego, nie mog¹ byæ oczywicie prawnie egzekwowane. 18
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of Chicago, pkt 26, ród³o: http://curia.eu.int/de/content/juris/index.htm;
orzeczenie ETS z 5.06.1997 r. w sprawie C-2/95 Sparekassernes
Datacenter SDC v. Skatteministeriet, pkt 45 i 79, ród³o: http://curia.eu.int/de/content/juris/index.htm; orzeczenie ETS z 3.03.1994 r. w
sprawie 16/93 Tolsma, pkt 14, ród³o: http://curia.eu.int/de/content/
juris/index.htm; por. tak¿e Terra Ben, Kajus Julie, A Guide the European VAT Directives, t. 1, Introduction to European VAT, Amsterdam
2007, s. 380-381.
Orzeczenie ETS z 3.03.1994 r. w sprawie 16/93 Tolsma, pkt 14, ród³o: http://curia.eu.int/de/content/juris/index.htm.
L. Dobratz, Leistung und Entgelt..., op. cit., s. 36.
Orzeczenie ETS z 3.03.1994 r. w sprawie 16/93 Tolsma, pkt 17 i 19,
ród³o: http://curia.eu.int/de/content/juris/index.htm.
Orzeczenie ETS z 17.09.2002 r. w sprawie C-498/99 Town & County
Factors, ród³o: http://curia.eu.int/de/content/juris/index.htm.
Orzeczenie ETS z 17.09.2002 r. w sprawie C-498/99 Town & County
Factors, pkt 23, ród³o: http://curia.eu.int/de/content/juris/index.htm.
J. Martini, £. Karpiesiuk, VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, Warszawa 2005, s. 57.
Por. np. orzeczenie ETS z 28.05.1998 r. w sprawie C-3/97 Postêpowanie karne przeciwko Jon Charles Goodwin i Edward Thomas
Unstead, pkt 14-16, ród³o: http://curia.eu.int/de/content/juris/index.htm.
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Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
wiadczeñ ponoszonych na rzecz pracownika
 wybrane problemy. Czêæ II
Pawe³ Greszta
Autor jest prawnikiem, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych

W poprzednim numerze zosta³a poruszona problematyka podatkowego ujêcia, w wietle przepisów ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1 , niektórych wiadczeñ ponoszonych przez pracodawcê
na rzecz pracownika. W ten sposób zosta³y omówione kwestie zwi¹zane z wyp³acaniem diet, ekwiwalentów za narzêdzia oraz szkoleñ pracowników. Katalog wiadczeñ, jakie pracodawcy ponosz¹ na rzecz pracowników jest jednak¿e
du¿o szerszy, dlatego te¿ w drugiej czêci artyku³u zostan¹ omówione kolejne wiadczenia w wietle przepisów
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

WIADCZENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW BHP
Odzie¿ i obuwie robocze
Zgodnie z przepisami art. 237 6 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowi¹zany dostarczyæ pracownikowi nieodp³atnie
rodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj¹ce przed dzia³aniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników
wystêpuj¹cych w rodowisku pracy oraz informowaæ go o sposobach pos³ugiwania siê tymi rodkami.
Ponadto w myl art. 2377 § 1 Kodeksu pracy pracodawca
ma obowi¹zek dostarczyæ pracownikowi nieodp³atnie odzie¿
i obuwie robocze, spe³niaj¹ce wymagania okrelone w Polskich
Normach:
1) je¿eli odzie¿ w³asna pracownika mo¿e ulec zniszczeniu lub
znacznemu zabrudzeniu,
2) ze wzglêdu na wymagania technologiczne, sanitarne lub
bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Rodzaje rodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego, których stosowanie na okrelonych stanowiskach jest niezbêdne w zwi¹zku z przepisami art. 237 6 § 1
i art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, a tak¿e przewidywane okresy
u¿ytkowania odzie¿y i obuwia roboczego ustala pracodawca.
Tego rodzaju postanowienia powinny mieæ odzwierciedlenie
w regulaminie pracy, a je¿eli dany pracodawca nie ma obowi¹zku jego wprowadzenia  w innych przepisach wewnêtrznych.
Z obowi¹zku tego s¹ zwolnieni jedynie pracodawcy, u których
informacje takie zawarte s¹ w uk³adzie zbiorowym pracy.
Ekwiwalent za u¿ywanie w³asnej odzie¿y
Pracodawca mo¿e ustaliæ stanowiska, na których dopuszcza siê mo¿liwoæ u¿ywania w³asnej odzie¿y i obuwia roboczego spe³niaj¹cego wymogi przepisów o bezpieczeñstwie i
higienie pracy. W sytuacji kiedy pracownik nie wyrazi na to
zgody, to mimo odpowiednich ustaleñ, nale¿y dostarczyæ mu
10
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wymagan¹ odzie¿ i obuwie. Rekompensat¹ za u¿ywanie w³asnej odzie¿y i obuwia jest ekwiwalent pieniê¿ny, którego wysokoæ powinna odzwierciedlaæ rzeczywist¹ cenê danej rzeczy. Termin jego wyp³aty jest za uzale¿niony od przewidywanych okresów u¿ywalnoci. Zwróciæ przy tym nale¿y uwagê,
¿e ekwiwalent nie mo¿e byæ wyp³acany w zamian za rodki
ochrony indywidualnej.
Mo¿liwoæ zast¹pienia odzie¿y i obuwia roboczego ekwiwalentem pieniê¿nym nie jest mo¿liwa w przypadku stanowisk,
na których wykonywane s¹ prace zwi¹zane z bezporedni¹
obs³ug¹ maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych lub prace powoduj¹ce intensywne brudzenie albo ska¿enie odzie¿y i obuwia rodkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materia³ami biologicznie zakanymi. W takich sytuacjach pracodawca
musi bezwzglêdnie dostarczyæ odzie¿ i obuwie robocze.
Ekwiwalent za pranie odzie¿y roboczej
W sytuacji gdy pracodawca nie mo¿e zapewniæ prania odzie¿y roboczej, do czego zobowi¹zuje go art. 237 9 § 2 K.p., czynnoci te mog¹ byæ wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wyp³acania przez pracodawcê ekwiwalentu pieniê¿nego
w wysokoci poniesionych przez pracownika kosztów prania.
Wysokoæ ekwiwalentu za pranie odzie¿y roboczej zale¿y
od faktycznych kosztów prania poszczególnych rodzajów odzie¿y roboczej, a tak¿e od niezbêdnej, wynikaj¹cej z warunków
pracy, czêstotliwoci tego prania. W praktyce pracodawca mo¿e
ustaliæ koszt prania w oparciu o cennik stosowany przez najbli¿sz¹ pralniê. Po przemno¿eniu ceny jednostkowej przez liczbê niezbêdnych prañ w okresie rozliczeniowym otrzyma kwotê
ekwiwalentu.
Posi³ki i napoje
Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy na pracodawcy ci¹¿y
obowi¹zek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uci¹¿liwych, nieodp³atnie, odpowiednich po-
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si³ków i napojów, je¿eli jest to niezbêdne ze wzglêdów profilaktycznych.
W myl rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie profilaktycznych posi³ków i napojów zakres
obowi¹zków pracodawcy zwi¹zany z zapewnieniem tego rodzaju wiadczeñ uzale¿niony zosta³ od uci¹¿liwoci pracy pracownika, np. wielkoci wysi³ku fizycznego, temperatury czy miejsca wykonywania pracy. Je¿eli warunki pracy pracownika spe³niaæ bêd¹ kryteria okrelone w rozporz¹dzeniu, wówczas pracodawca powinien zapewniæ pracownikom:
1) posi³ki w formie jednego dania gor¹cego, a je¿eli nie ma
mo¿liwoci wydawania posi³ków ze wzglêdu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze wzglêdów organizacyjnych, mo¿e zapewniæ w czasie pracy korzystanie
z takich posi³ków w punktach gastronomicznych lub przyrz¹dzanie posi³ków przez pracownika we w³asnym zakresie z otrzymanych produktów,
2) napoje, których rodzaj i temperatura powinny byæ dostosowane do warunków wykonywania pracy.
Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e obowi¹zek zapewnienia pracownikom posi³ków i napojów profilaktycznych dotyczy tylko tych
pracowników wykonuj¹cych pracê zwi¹zan¹ z wysi³kiem fizycznym, którzy s¹ zatrudnieni na stanowiskach okrelonych w trybie § 5 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie profilaktycznych posi³ków i napojów, jako daj¹ce
prawo do takich wiadczeñ.
Pracodawca zobowi¹zany jest tak¿e do zapewnienia wody
zdatnej do picia lub innych napojów wszystkim pozosta³ym pracownikom, niezale¿nie od warunków, w jakich wykonuj¹ czynnoci pracy. Wynika to z § 112 rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Zwrot wydatków za okulary koryguj¹ce wzrok
Zgodnie z § 8 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe 2 , pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom
okulary koryguj¹ce wzrok, je¿eli s¹ spe³nione ³¹cznie dwa warunki:
1) pracownik u¿ytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez
co najmniej po³owê dobowego wymiaru czasu pracy,
2) wyniki badañ okulistycznych przeprowadzonych w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej wyka¿¹ potrzebê ich stosowania podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego.
PRAWNOPODATKOWA KWALIFIKACJA WIADCZEÑ
Z TYTU£U WYKONANIA PRZEPISÓW O BHP
NA RZECZ PRACOWNIKA
W przedmiotowym zakresie ma zastosowanie przepis art.
21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., zgodnie z którym wolne od podatku s¹ wiadczenia rzeczowe i ekwiwalenty
za te wiadczenia, przys³uguj¹ce na podstawie przepisów o
bezpieczeñstwie i higienie pracy, je¿eli zasady ich przyznawania wynikaj¹ z odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie tych ustaw. Zatem wartoæ bezp³atnych posi³ków i napojów oraz odzie¿y i obuwia roboczego wydawanych pracownikom przez pracodawcê jest zwolniona z podatku dochodowego o ile zasady ich przyznawania wynikaj¹
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z przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy. Na mocy tego
samego przepisu z opodatkowania wy³¹czone s¹ tak¿e ekwiwalenty za pranie odzie¿y roboczej, a tak¿e za u¿ywanie odzie¿y i obuwia w³asnego zamiast roboczego, które zosta³y przyznane pracownikowi na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
Ponadto wolna od podatku dochodowego  zgodnie z art. 21
ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  jest tak¿e wartoæ otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów,
talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniaj¹cych do uzyskania na ich podstawie posi³ków, artyku³ów spo¿ywczych lub
napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca 
mimo ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisów
BHP  nie ma mo¿liwoci wydania pracownikom tych posi³ków, artyku³ów spo¿ywczych lub napojów bezalkoholowych.
P³atnik, który zaopatruje swoich pracowników w napoje bezalkoholowe (s¹ to najczêciej: kawa, herbata lub woda mineralna) nie zawsze ma obowi¹zek doliczania ich wartoci do dochodów pracowników. Mo¿e bowiem zaistnieæ sytuacja, ¿e nie
bêdzie on w stanie precyzyjnie okreliæ, jaka wartoæ tych artyku³ów czy napojów przypada na poszczególne osoby. Dzieje
siê tak wtedy, gdy miesiêczne wydatki na napoje czy artyku³y
spo¿ywcze dla pracowników pokrywane s¹ rycza³towo  ka¿dorazowo w tej samej kwocie. Wówczas wartoci tych wiadczeñ nie nale¿y doliczaæ do dochodu pracownika, ze wzglêdu
na brak mo¿liwoci okrelenia, jaka konkretnie wartoæ przypada danemu pracownikowi.
Podobnie jak w przypadku powy¿szych wiadczeñ, tak i w
przypadku zwrotu wydatków poniesionych na zakup okularów
koryguj¹cych wzrok  do wysokoci limitu okrelonego w wewn¹trzzak³adowym regulaminie  nie podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
ZAKWATEROWANIE PRACOWNIKÓW
W PODRÓ¯Y S£U¯BOWEJ
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. przewiduje zwolnienie z opodatkowania wiadczeñ pracodawcy z tytu³u zakwaterowania
pracowników. Zgodnie bowiem art. 21 ust. 1 pkt 19 wolna od
podatku jest wartoæ wiadczeñ ponoszonych przez pracodawcê z tytu³u zakwaterowania pracowników w:
1) hotelach pracowniczych,
2) kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania  do wysokoci nieprzekraczaj¹cej miesiêcznie kwoty 500 z³.
Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których
miejsce zamieszkania jest po³o¿one poza miejscowoci¹, w
której znajduje siê zak³ad pracy, a pracownik nie korzysta z
podwy¿szonych kosztów uzyskania przychodów stosowanych
w jednym, b¹d wiêcej ni¿ jednym zak³adzie pracy  okrelonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
Aby zwolnienie, o którym mowa powy¿ej, mog³o mieæ zastosowanie, musz¹ zostaæ spe³nione ³¹cznie okrelone w przepisie warunki dotycz¹ce wiadczenia pracodawcy. Po pierwsze musi ono dotyczyæ zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania. Ustawodawca nie zdefiniowa³ w ustawie pojêcia
zbiorowe zakwaterowanie, jednak¿e z literalnego brzmienia
przepisu nale¿y stwierdziæ, ¿e dotyczy ono wiêcej ni¿ jednego
pracownika. Przy czym autor zwraca uwagê, ¿e decyduj¹cy
tutaj pozostaje cel pracodawcy w momencie wynajmowania
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kwatery i nie ma znaczenia fakt, ilu pracowników faktycznie z
niej korzysta, pod warunkiem jednak, ¿e pracodawca wynaj¹³
kwaterê grupie pracowników. Ponadto stwierdziæ nale¿y, ¿e
przepis dotyczy kwater prywatnych bêd¹cych zarówno lokalami mieszkalnymi, jak i pomieszczeniami w takich lokalach, które
pracodawca zamierza wynaj¹æ celem udostêpnienia ich w tym
samym czasie wiêcej ni¿ jednemu pracownikowi. Zwolnieniem
nie bêd¹ objête zatem wiadczenia pracodawcy z tytu³u zakwaterowania pracowników w kwaterze prywatnej, która zosta³a
wynajêta do indywidualnego u¿ytku danego pracownika, jak
równie¿ zakwaterowanie pracowników w lokalu mieszkalnym
stanowi¹cym w³asnoæ pracodawcy.
Po drugie to pracodawca musi realnie ponosiæ koszty wynajmu kwatery prywatnej. Choæ z brzmienia przepisu nie wynika to wprost, to wydaje siê, ¿e bezpieczniejszym rozwi¹zaniem
jest sytuacja, w której pracodawca op³aca bezporednio koszty wynajmu, a nie jest to refinansowane na rzecz pracownika.
Dlatego te¿ wskazaæ nale¿y, ¿e np. w przypadku osób, które
wynajmuj¹ na w³asny koszt kwaterê (nawet gdyby by³a ona
wynajêta grupowo przez pracowników) istnieje bardzo du¿e
ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe zastosowania zwolnienia od podatku do kwoty zwróconej przez pracodawcê z tytu³u wynajmu tej kwatery.
Po trzecie zwolnienie ma zastosowanie wówczas, gdy miejscowoæ, w której znajduje siê kwatera prywatna wynajmowana na cele zbiorowego zakwaterowania, nie znajduje siê jednoczenie w miejscowoci, w której znajduje siê zak³ad pracy,
a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów okrelonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4.
Po czwarte zwolnienie nie dotyczy pracowników, którzy
korzystaj¹ z tzw. podwy¿szonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
W przedmiocie objêcia dofinansowania do zakwaterowania pracownika obowi¹zkiem potr¹cenia sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne nale¿y wspomnieæ, ¿e wiadczenie to nie
korzysta z wy³¹czeñ, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia
1998 r.3 w sprawie szczegó³owych zasad ustalania podstawy
wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Powy¿sze regulacje nale¿y odnieæ równie¿ do obliczania
podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwróciæ bowiem trzeba uwagê, ¿e dla celów podatkowych  zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r.  odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegaj¹
wy³¹cznie sk³adki, których podstawê wymiaru stanowi dochód
(przychód) podlegaj¹cy opodatkowaniu. Zasada ta dotyczy
równie¿ pobieranych miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Po pierwsze, w myl § 1 rozporz¹dzenia musi zostaæ zawarta umowa cywilnoprawna pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem o u¿ywanie pojazdu prywatnego do celów s³u¿bowych.
Po drugie, zwrot wydatków poniesionych przez pracownika
nie mo¿e przekraczaæ limitu okrelonego w § 2 tego rozporz¹dzenia, bêd¹cego iloczynem przejechanych kilometrów oraz
stawki za 1 kilometr, tj.:
a) dla samochodu osobowego o pojemnoci nieprzekraczaj¹cej 900 cm3  0,5214 z³,
b) dla samochodu osobowego o pojemnoci powy¿ej 900 cm 3
 0,8358 z³.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, ¿e przebieg pojazdu powinien byæ udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu,
potwierdzonej przez podatnika na koniec ka¿dego miesi¹ca.
Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawieraæ co najmniej
nastêpuj¹ce dane: nazwisko, imiê i adres zamieszkania osoby
u¿ywaj¹cej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemnoæ
silnika, kolejny numer wpisu, datê i cel wyjazdu, opis trasy (sk¹d
 dok¹d), liczbê faktycznie przejechanych kilometrów, stawkê
za jeden kilometr przebiegu, kwotê wynikaj¹c¹ z przemno¿enia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i
jego dane.
W przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
nale¿y stwierdziæ, ¿e zwrot przez podatnika pracownikowi wydatków poniesionych w zwi¹zku z u¿ywaniem prywatnego samochodu do celów s³u¿bowych nie bêdzie zwolniony od opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. wolny od podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytu³u u¿ywania pojazdów stanowi¹cych w³asnoæ pracownika, dla potrzeb zak³adu pracy, w
jazdach lokalnych, je¿eli obowi¹zek ponoszenia tych kosztów
przez zak³ad pracy albo mo¿liwoæ przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw  do
wysokoci miesiêcznego rycza³tu pieniê¿nego albo do wysokoci nieprzekraczaj¹cej kwoty ustalonej przy zastosowaniu
stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, okrelonych w odrêbnych przepisach wydanych przez w³aciwego ministra, je¿eli
przebieg pojazdu, z wy³¹czeniem wyp³at rycza³tu pieniê¿nego,
jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e
kwoty otrzymane przez pracownika tytu³em zwrotu wydatków
za jazdy lokalne zwi¹zane z wykonywaniem czynnoci s³u¿bowych bêd¹ opodatkowane podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, gdy¿ zwolnienie to ma zastosowanie jedynie do
osób pos³uguj¹cych siê w³asnymi pojazdami bêd¹cych listonoszami lub pracownikami S³u¿by Lenej.

RYCZA£T NA SAMOCHÓD W JAZDACH LOKALNYCH

WYCIECZKI DLA PRACOWNIKÓW

Przepisy prawa przewiduj¹ zwrot kosztów u¿ywania przez
pracownika samochodu osobowego w celach s³u¿bowych. W
tym zakresie nale¿y pos³u¿yæ siê rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u¿ywania do celów s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli i
motorowerów niebêd¹cych w³asnoci¹ pracodawcy.4 Mo¿liwoæ
skorzystania z takiego wiadczenia przez pracownika jest uzale¿niona od spe³nienia okrelonych warunków.

W myl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. do przychodów ze stosunku pracy nale¿y zaliczyæ wszelkiego rodzaju
wyp³aty pieniê¿ne oraz wartoæ pieniê¿n¹ wiadczeñ w naturze b¹d ich ekwiwalenty bez wzglêdu na ród³o finansowania
tych wyp³at i wiadczeñ. W szczególnoci do przychodów ze
stosunku pracy zaliczane s¹: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ró¿nego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie
inne kwoty niezale¿nie od tego, czy ich wysokoæ zosta³a z
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góry ustalona, a ponadto wiadczenia pieniê¿ne ponoszone
za pracownika, jak równie¿ wartoæ innych nieodp³atnych wiadczeñ lub wiadczeñ czêciowo odp³atnych.
Sfinansowanie pracownikom ze rodków zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych (ZFS) wyjazdu stanowi dla nich
wiadczenie w naturze, bêd¹ce przychodem ze stosunku pracy. Jednak¿e, je¿eli wartoæ wiadczeñ rzeczowych finansowanych z ZFS otrzymanych przez pracownika w roku podatkowym jest ni¿sza od kwoty 380 z³, to wiadczenia te s¹ zwolnione od podatku. W myl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. wolna od podatku jest wartoæ wiadczeñ rzeczowych otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w ca³oci ze rodków zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych, ale tylko do kwoty nieprzekraczaj¹cej w roku
podatkowym 380 z³. Z tym ¿e rzeczowymi wiadczeniami nie
s¹ bony, talony i inne znaki uprawniaj¹ce do ich wymiany na
towary lub us³ugi.
Powy¿sze zasady odnosz¹ siê do wiadczeñ kierowanych
do konkretnych osób, w sytuacji, kiedy mo¿na okreliæ wartoæ
wiadczenia przypadaj¹cego na konkretn¹ osobê  wycieczki
personalne.
Z odmienn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku wyjazdów kierowanych do wszystkich chêtnych pracowników 

bez imiennego kierowania. Z wyjanieñ udzielanych przez organy podatkowe 5 przychodem ze stosunku pracy nie s¹ wiadczenia nieadresowane imiennie do poszczególnych pracowników, gdy¿ nie mo¿na okreliæ wartoci wiadczenia przypadaj¹cego na konkretnego pracownika. Taka sytuacja ma miejsce
w przypadku, gdy pracodawca wydatki na rzecz pracowników
pokrywa w formie rycza³tu, bez wzglêdu na to czy pracownik
korzysta ze wiadczeñ, czy te¿ nie korzysta.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e zak³ad pracy bêdzie zobowi¹zany opodatkowaæ wiadczenie wtedy, gdy op³aty przybior¹ postaæ zindywidualizowan¹. Zasada ta ma zastosowanie
pod warunkiem, ¿e mo¿liwe jest okrelenie wartoci wiadczenia przypadaj¹cego na jednego pracownika.
Przypisy:
1

2

3

4
5

Tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm., zwana dalej
ustaw¹ z dnia 26 lipca 1991 r..
Dz.U. nr 148, poz. 973, zwane dalej: rozporz¹dzeniem z dnia 1 grudnia 1998 r..
Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm., zwane dalej rozporz¹dzeniem z dnia
18 grudnia 1998 r..
Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm. zwane dalej rozporz¹dzeniem.
Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o/z w Siedlcach z
dnia 12 stycznia 2007 r. Nr 1464/dsi-i-415/i/99/06/m³.

Kwota wolna od podatku w wietle analizy
polskich i brytyjskich rozwi¹zañ w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych z uwzglêdnieniem
zasady sprawiedliwoci podatkowej
Rafa³ Aleksander Nawrot
1. WPROWADZENIE
Okres ostatnich niespe³na 4 lat, jaki min¹³ od uzyskania
przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej, pokaza³ jak
dobre warunki pracy oraz korzystne rozwi¹zania podatkowe
mog¹ stymulowaæ zmiany w strukturze spo³ecznej, powoduj¹c
migracjê zarobkow¹ na niespotykan¹ dotychczas skalê. Fakt,
i¿ w tak krótkim czasie ponad milion Polaków podjê³o sta³¹ pracê na terytorium Wielkiej Brytanii1 sprawia, ¿e warto rozwa¿yæ
przyczyny takiego stanu rzeczy. Poza oczywist¹ si³¹ brytyjskiej
gospodarki, niebagatelne znaczenie maj¹ rozwi¹zania podatkowe, dodatkowo wzmacniaj¹ce tamtejszy rynek. Wyranie
ni¿sze opodatkowanie dochodu (pomimo stosowania, podobnie jak w Polsce, progresywnego podatku dochodowego od
osób fizycznych2 ) sta³o siê istotnym kryterium przes¹dzaj¹cym
o w³anie takim kierunku migracji. Jednym z elementów konstrukcyjnych podatku decyduj¹cym o atrakcyjnoci ca³ego systemu opodatkowania w ramach tego podatku jest kwota wolna
od podatku, bêd¹ca przedmiotem niniejszej analizy prawno-

porównawczej. Istnienie kwoty wolnej od podatku nie jest jednak dobrem samym w sobie. Jej wysokoæ, wymiar, moment
realizacji oraz relacja do wysokoci zarobków i sytuacji maj¹tkowo-osobistej podatnika przes¹dzaj¹ o spe³nieniu jej spo³eczno-ekonomicznego przeznaczenia, w szczególnoci w odniesieniu do podatników uzyskuj¹cych dochody na najni¿szym
poziomie. W prawie polskim kwota wolna od podatku jest konsekwencj¹ regulacji art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych 3 , dotycz¹cej kwoty zmniejszaj¹cej podatek. W wietle polskiego ustawodawstwa
pojêcie kwoty wolnej od podatku samo w sobie nie ma normatywnego charakteru i nale¿y do jêzyka prawniczego, a nie prawnego. W prawie brytyjskim wystêpuje odwrotny stan normatywny, albowiem normatywny charakter ma kwota wolna od
podatku (personal tax allowance), do wysokoci której podatek dochodowy w ogóle nie jest pobierany. Powy¿szy dysonans nie stanowi jednak przeszkody dla niniejszej analizy.
Kwota zmniejszaj¹ca podatek jest bowiem równowartoci¹ iloBiuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 1/2008
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czynu podstawowej stawki podatku oraz kwoty wolnej od podatku. W odwrotnym ujêciu, zale¿noæ kwoty wolnej od podatku od kwoty zmniejszaj¹cej podatek przedstawia poni¿sze równanie:
KZP  S(%) x KWP
KZP x 100
X (KWP) - 100% KWP, a zatem X (KWP) = 
S
gdzie:
KZP  kwota zmniejszaj¹ca podatek (wyra¿ona w miejscowej walucie),
KWP  kwota wolna od podatku (wyra¿ona w miejscowej
walucie),
S  podstawowa stawka podatku (wyra¿ona liczb¹),
X  szukana wartoæ kwoty wolnej od podatku.
Kwota wolna od podatku stanowi zatem iloraz iloczynu kwoty
zmniejszaj¹cej podatek i liczby 100 oraz najni¿szej stawki podatku, wyra¿onej liczb¹. Poni¿szy przyk³ad prezentuje wyliczenie wartoci kwoty wolnej od podatku w wietle regulacji prawa
polskiego na podstawie znanej wartoci kwoty zmniejszaj¹cej
podatek na podstawie powy¿szego wzoru:
KZP  586,85 z³ 4
586,85 z³ x 100
S  19 (%), a zatem X (KWP) =  Þ KWP = 3088,68 z³5
19
Przedstawione powy¿ej zale¿noci kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszaj¹cej podatek wzglêdem siebie pozwalaj¹
na ich analizê prawnoporównawcz¹, nawet jeli w danym systemie prawnym nie mo¿na im jednoczenie przypisaæ normatywnego charakteru.
2. ZASADA SPRAWIEDLIWOCI PODATKOWEJ
Nak³adanie na podatników publicznoprawnych obci¹¿eñ fiskalnych, wynikaj¹cych z koniecznoci zapewnienia pañstwu
dochodów, od czasów staro¿ytnych a¿ po dzieñ dzisiejszy jest
swoistym kompromisem pomiêdzy chêci¹ pozyskania mo¿liwie du¿ych wp³ywów, pokrywaj¹cych wszelkie potrzeby aparatu pañstwowego, a realnymi mo¿liwociami p³atniczymi obywatela i podatnika zarazem. U podstaw prawa podatkowego, a
w szczególnoci ustalenia rzeczywistego wymiaru podatku, le¿y
zasada sprawiedliwoci podatkowej. Do podstawowych przes³anek przes¹dzaj¹cych o spe³nieniu jej wymogów nale¿y
uwzglêdnienie realnych mo¿liwoci podatnika w zakresie ponoszenia publicznoprawnych obci¹¿eñ finansowych, jakimi s¹
podatki. Zasada zdolnoci p³atniczej (podatkowej) podatnika
nale¿y do fundamentalnych zasad materialnego prawa podatkowego i w wielu pañstwach zosta³a sformu³owana na poziomie konstytucyjnym. 6 Do pe³nej realizacji powy¿szej zasady
przyczyniaj¹ siê te elementy konstrukcyjne podatków, które
pozwalaj¹ na sprawiedliw¹ kalkulacjê relacji podatku do wysokoci uzyskiwanych dochodów, co z kolei decyduje o mo¿liwoci realizacji uzasadnionych, ¿yciowych potrzeb podatnika.
Jednym z najwa¿niejszych, oprócz stawki podatku oraz ulg i
zwolnieñ podatkowych, elementem wp³ywaj¹cym na realizacjê
powy¿szej zasady jest istnienie kwoty wolnej od podatku. Jej
podstawowym celem, jako instytucji prawnej, jest polepszenie
sytuacji maj¹tkowej najbiedniejszych podatników. Odpowiednie wyliczenie tej kwoty, uwzglêdniaj¹ce szereg czynników ekonomicznych i spo³ecznych, takich jak: poziom i koszty ¿ycia na
14
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danym terytorium, mo¿liwoci zarobkowe podatników, struktura i stopieñ bezrobocia czy uzasadnione minimalne potrzeby
podatnika, zwi¹zane np. z faktem wychowywania ma³oletnich
dzieci, przes¹dza o ekonomicznej op³acalnoci pracy. Mo¿liwa jest bowiem sytuacja gdy poziom wiadczeñ socjalnych jest
niewiele ni¿szy od najni¿szego ustawowego wynagrodzenia 7 ,
co stymuluje zarówno wzrost bezrobocia, jak i wywo³uje niekorzystne zjawiska w wiadomoci spo³ecznej, zw³aszcza w spo³eczeñstwie (nadal) pozostaj¹cym mentalnie na etapie zmiany
ustrojowej.8 Zasada zdolnoci p³atniczej jest wiêc szczególnie
istotna w odniesieniu do podatników uzyskuj¹cych dochody na
najni¿szym poziomie, gdy¿ nieuwzglêdnienie ich minimalnych
potrzeb b¹d uwzglêdnienie ich w niepe³nym wymiarze przy
ustalaniu wymiaru spoczywaj¹cych na nich obci¹¿eñ fiskalnych,
mo¿e w niektórych przypadkach pozbawiæ ich mo¿liwoci zapewnienia ¿ycia na poziomie rzeczywistego minimum socjalnego, co stanowi³oby ra¿¹ce naruszenie zasady sprawiedliwoci podatkowej w ogóle. Z drugiej strony wymóg jednakowego
(równego) traktowania podatników nakazuje w takim samym
stopniu odnieæ koniecznoæ sprawiedliwej kalkulacji kwoty
wolnej od podatku do osób o wy¿szych ni¿ minimalne dochodach, tak¿e podlegaj¹cych opodatkowaniu wedle drugiego b¹d
trzeciego progu skali podatkowej.
Instytucja kwoty wolnej od podatku (w prawie polskim ustalanej na podstawie kwoty zmniejszaj¹cej podatek, zgodnie z
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. oraz w latach 2007-2008 na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r.) realizuje zasadê sprawiedliwoci podatkowej, a zw³aszcza zasadê zdolnoci p³atniczej podatnika. Kwota wolna od
podatku musi byæ dostosowana do realiów ¿ycia spo³ecznego
i gospodarczego, w szczególnoci za musi uwzglêdniaæ poziom dochodów osób najbiedniejszych oraz relacjê wysokoci
ich dochodów do uzasadnionych, minimalnych potrzeb. Ponadto, niebagatelne znaczenie ma moment, w którym podatnik
uzyskuje rzeczywist¹ ulgê podatkow¹ poprzez uwzglêdnienie
w wymiarze podatku kwoty wolnej od opodatkowania. Skoro
istot¹ kwoty wolnej od podatku jest polepszenie sytuacji maj¹tkowej podatnika, to sprawiedliwe jest uwzglêdnienie tej kwoty
ju¿ przy poborze zaliczki na podatek dochodowy (podatku) ju¿
w pierwszym miesi¹cu roku podatkowego, tak aby podatnik
p³aci³ podatek dopiero gdy uzyska dochody przewy¿szaj¹ce
kwotê woln¹ od podatku. Odsuniêcie w czasie realizacji tej
swoistej ulgi w podatku w postaci kwoty wolnej od podatku,
podwa¿a ekonomiczno-podatkowy sens tej instytucji prawnej.
Tym bardziej krytycznie nale¿y oceniæ sytuacjê, gdy fakt odsuniêcia w czasie realizacji kwoty wolnej od podatku nie poci¹ga
za sob¹ ustawowego obowi¹zku wyp³acenia podatnikowi nadp³aconego podatku (pobranego bez pomniejszenia o kwotê
zmniejszaj¹c¹ podatek zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r., b¹d w latach 2007-2008 art. 10 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r.) wraz z nale¿nymi odsetkami. Brak
oprocentowania (opónionego) zwrotu nadp³aconego podatku
nie znajduje innego uzasadnienia jak zapewnienie pañstwu
dodatkowych rodków finansowych. W tej sytuacji dochodzi do
faktycznego kredytowania pañstwa przez podatnika, co wiêcej ten swoisty kredyt podatkowy jest nieoprocentowany i niejako wymuszony przez pañstwo. Bez w¹tpienia jest to sprzeczne ze spo³eczno-ekonomicznym przeznaczeniem instytucji
kwoty wolnej od podatku (kwoty zmniejszaj¹cej podatek).
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3. PRAWO POLSKIE

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., podatek ten pobierany jest z uwzglêdnieniem kwoty zmniejszaj¹cej podatek, która zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. w 2008 r. wynosi 586 z³otych i 85 groszy. Skoro podatek dochodowy od osób fizycznych ulega pomniejszeniu w wymiarze rocznym o ww. kwotê, to wynika z tego, i¿ wolna od podatku jest w 2008 r. kwota 3088 z³otych i 68 groszy.
Taka bowiem kwota stanowi w skali roku graniczn¹ wartoæ
dochodu, po przekroczeniu której p³atny jest podatek dochodowy. Pobór zaliczek na podatek dochodowy nastêpuje jednak bez uwzglêdniania kwoty wolnej od podatku. Podatnik, w
tym tak¿e uzyskuj¹cy dochody mieszcz¹ce siê w pierwszym
progu podatkowym, nie ma wiêc realnej ulgi w podatku w postaci jego poboru po pomniejszeniu o kwotê zmniejszaj¹c¹
podatek, o której zwrot mo¿e siê ubiegaæ sk³adaj¹c roczne rozliczenie podatkowe po zakoñczeniu danego roku podatkowego. Urz¹d skarbowy, którym kieruje naczelnik w³aciwy ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania podatnika, dokonuje zwrotu
kwoty zmniejszaj¹cej podatek na rachunek bankowy lub wskazany przez podatnika adres w terminie 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia rocznej deklaracji podatkowej.9 Bezsprzecznie ide¹ kwoty
wolnej od podatku (w prawie polskim normatywnie zosta³a ujêta jedynie kwota zmniejszaj¹ca podatek, której konsekwencj¹
jest oczywicie kwota wolna od podatku) jest polepszenie sytuacji maj¹tkowej podatnika, co ma szczególnie du¿e znaczenie w odniesieniu do podatników uzyskuj¹ce dochody na bardzo niskim poziomie. W tej sytuacji pobór podatku bez pomniejszenia go o kwotê zmniejszaj¹c¹ podatek, jaki realnie nastêpuje wraz z poborem pierwszej zaliczki na podatek dochodowy w styczniu (a niekiedy tak¿e w kolejnych miesi¹cach 10 ) jest
z punktu widzenia sprawiedliwoci podatkowej bezpodstawn¹
po¿yczk¹ na rzecz pañstwa. Skarb Pañstwa mo¿e bowiem
przez ponad rok (co najmniej przez 1 rok i 2 miesi¹ce 11 ) dysponowaæ kwot¹ zmniejszaj¹c¹ podatek nale¿n¹ podatnikowi,
nie zwracaj¹c mu przy tym odsetek. Fakt, i¿ pañstwo dysponuje rodkami pieniê¿nymi podatnika, przys³uguj¹cymi mu na
mocy ustawy, jest niejako poboczn¹ konsekwencj¹ konstrukcji
prawnej normatywnego ujêcia poboru zaliczki na podatek dochodowy. Intencj¹ ustawodawcy wyra¿on¹ expressis verbis przy
pracach nad niniejszymi regulacjami nie by³o stworzenie ukrytego mechanizmu kredytowania pañstwa przez obywateli.
Pojawia siê zatem pytanie jak w tej sytuacji nale¿y oceniæ fakt
pozyskania przez pañstwo nieoprocentowanych rodków finansowych, co wiêcej nienale¿nych fiskusowi w wietle postanowieñ art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. oraz art. 10
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Poszukuj¹c odpowiedzi na
powy¿sze pytanie, nale¿y okreliæ status prawny nieuwzglêdnienia kwoty zmniejszaj¹cej podatek przy poborze miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz jej nieoprocentowanego zwrotu w roku nastêpnym na gruncie polskiego prawa
podatkowego.
Nieuwzglêdnienie kwoty wolnej od podatku w chwili poboru
miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy prowadzi do
nadp³aty podatku.12 Zgodnie z art. 73 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, dla podatników podatku dochodowego nadp³ata powstaje z dniem z³o¿enia rocznego zeznania podatkowego.
Uzasadnieniem powy¿szej regulacji móg³by byæ brak pewnoci co do zaistnienia nadp³aty podatku za dany rok podatkowy,

po jego zakoñczeniu. Je¿eli jednak zaistnienie nadp³aty podatku jest bezsporne i oczywiste ju¿ w momencie poboru pierwszych zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym (a tak jest w przypadku kwoty zmniejszaj¹cej podatek), to
fakt zatrzymania kwoty nadp³aconego podatku (tu: kwoty
zmniejszaj¹cej podatek) przez pañstwo nale¿y oceniæ krytycznie. Zwrot nadp³aty podatku, wynikaj¹cej z poboru zaliczek na
podatek dochodowy bez pomniejszenia ich o kwotê zmniejszaj¹c¹ podatek, nastêpuje na mocy postanowieñ art. 76 lit. c)
Ordynacji podatkowej, po zakoñczeniu okresu, za który rozlicza siê podatek (po zakoñczeniu roku podatkowego). Zgodnie
z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej nadp³ata podlega zwrotowi w terminie 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 powo³anej ustawy. Tym
samym warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu kwoty
zmniejszaj¹cej podatek (tu: nadp³aty) jest z³o¿enie przez podatnika rocznej deklaracji podatkowej, co zgodnie z postanowieniem art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., powinno
nast¹piæ do dnia 30 kwietnia roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym, za który sk³adane jest zeznanie. Pod wzglêdem
formy zwrot nadp³aty podatku nastêpuje, zgodnie z przepisem
art. 77 lit. b) § 1 Ordynacji podatkowej, na:
1) wskazany rachunek bankowy podatnika, p³atnika lub inkasenta obowi¹zanego do posiadania rachunku bankowego,
b¹d
2) w gotówce, je¿eli podatnik, p³atnik lub inkasent nie s¹ obowi¹zani do posiadania rachunku bankowego, chyba ¿e za¿¹daj¹ zwrotu nadp³aty na rachunek bankowy.
Przepis art. 77 lit) b § 2 Ordynacji podatkowej stanowi, ¿e
za dzieñ zwrotu nadp³aty uwa¿a siê dzieñ:
1) obci¹¿enia rachunku bankowego organu podatkowego na
podstawie polecenia przelewu,
2) z³o¿enia przekazu pocztowego,
3) wyp³acenia kwoty nadp³aty przez organ podatkowy lub postawienia nadp³aty do dyspozycji podatnika w kasie.
Z powy¿szych przepisów wynika, i¿ w przypadku z³o¿enia
rocznego zeznania podatkowego w ostatnim dopuszczalnym
terminie, realny zwrot kwoty zmniejszaj¹cej podatek mo¿e nast¹piæ ostatniego dnia lipca roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym, za który sk³adane jest zeznanie. Oznacza to, ¿e
nastêpuje odsuniêcie w czasie uwzglêdnienia kwoty wolnej od
podatku na co najmniej 1 rok i 2 miesi¹ce, a maksymalnie na 1
rok i 6 miesiêcy, licz¹c od dnia pobrania pierwszej zaliczki na
podatek dochodowy w roku podatkowym, którego zwrot nadp³aconego podatku dotyczy. O ile organ podatkowy zwróci nadp³acony podatek (kwotê zmniejszaj¹c¹ podatek) w ustawowym
terminie, nadp³ata nie podlega oprocentowaniu. Jednoczenie
od wszelkich zaleg³oci podatkowych podatnika naliczane s¹
odsetki za zw³okê. Wystêpuje tu dysproporcja pomiêdzy spo³eczno-ekonomicznym przeznaczeniem instytucji kwoty wolnej od podatku (kwoty zmniejszaj¹cej podatek), a jej rzeczywistym zastosowaniem w wietle polskich rozwi¹zañ podatkowych. Dysproporcja ta dotyka przede wszystkim podatników o
najni¿szym poziomie dochodów, dla których rzeczywiste pomniejszenie pobieranego podatku o kwotê zmniejszaj¹c¹ podatek, ju¿ w chwili poboru, stanowi³oby istotn¹ ulgê finansow¹.
Fakt znacznego odsuniêcia w czasie realnej ulgi w wymiarze
p³aconego podatku, wydaje siê nie mieæ s³usznego uzasadnienia na gruncie zasady sprawiedliwoci podatkowej.
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Odrêbn¹, wa¿k¹ kwesti¹ jest uwzglêdnienie zasady zdolnoci p³atniczej podatnika poprzez odpowiednie skalkulowanie wysokoci kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty wolnej od
podatku) w stosunku do wysokoci uzyskiwanego dochodu. Nie
powinno byæ bowiem tak, i¿ na skutek zbyt wysokich obci¹¿eñ
fiskalnych, wartoæ netto wykonywanej pracy jedynie nieznacznie przekracza mo¿liwe do uzyskania zasi³ki socjalne. 13 Taki
stan rzeczy w przypadku osób o najni¿szych dochodach godzi
w ekonomiczny sens pracy w ogóle. Wysokoæ kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty wolnej od podatku) powinna uwzglêdniaæ minimalny poziom uzasadnionych potrzeb podatnika oraz
relacje wysokoci podatku do tych potrzeb. 14 Niew¹tpliwie istnienie kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty wolnej od podatku) ma na celu polepszenie sytuacji maj¹tkowej osób o najni¿szych dochodach, w przypadku których pobór podatku bez
uwzglêdnienia tej kwoty, uniemo¿liwia³by realizacjê ich ¿yciowych potrzeb i podwa¿a³ ekonomiczny sens wykonywanej pracy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
kwota zmniejszaj¹ca podatek wynosi w 2008 r. 586 z³otych i
85 groszy. Nale¿y zatem postawiæ pytanie czy powy¿sza kwota zmniejszaj¹ca podatek (dopiero w roku nastêpuj¹cym po
danym roku podatkowym) jest dostosowana do polskich realiów
gospodarczych i spo³ecznych.
Wzi¹wszy pod uwagê nawet przeciêtne w Polsce koszty
¿ycia, wysokoæ minimalnego wynagrodzenia (przy za³o¿eniu,
i¿ podatnik wiadczy pracê w pe³nym wymiarze godzin) oraz
wysokoæ obci¹¿eñ fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowied na powy¿sze pytanie
wydaje siê byæ oczywista  wartoæ kwoty wolnej od podatku
nie jest dostosowana do polskich realiów gospodarczych i spo³ecznych i nie spe³nia swej podstawowej funkcji, jak¹ jest realizacja zasady zdolnoci p³atniczej podatnika. Nie powinno wiêc
budziæ w¹tpliwoci, dlaczego w Polsce wci¹¿ utrzymuje siê
znaczna grupa bezrobotnych, którzy nie usi³uj¹ podj¹æ (legalnej) pracy, gdy¿ w przypadku minimalnego lub zbli¿onego do
minimalnego poziomu wynagrodzenia, na jakie mogliby liczyæ,
praca by³aby pozbawiona ekonomicznego sensu. W przypadku osób wiadcz¹cych pracê w niepe³nym wymiarze godzin,
mo¿liwe jest tak¿e, i¿ wartoæ mo¿liwych do uzyskania wiadczeñ socjalnych przekracza wartoæ potencjalnego dochodu
netto w tym samym okresie. Skoro w wietle powy¿szych argumentów zasadne jest zwiêkszenie kwoty zmniejszaj¹cej podatek, to nale¿y postawiæ pytanie o wartoæ tej kwoty. W wielu
pañstwach, w tym tak¿e w Wielkiej Brytanii, uwa¿anej za jeden
z najbardziej przyjaznych podatnikowi systemów podatkowych15 , minimalna wartoæ kwoty wolnej od podatku mieci siê
w przedziale 2-3-krotnej wartoci miesiêcznego minimalnego
wynagrodzenia przy za³o¿eniu, i¿ podatnik wiadczy pracê w
pe³nym wymiarze godzin.16 W Polsce wartoæ kwoty wolnej od
podatku jest równa w przybli¿eniu 1,5-krotnej wartoci ustawowego wynagrodzenia za pracê netto. Powy¿szy wskanik
nie jest jednak wystarczaj¹cy do w³aciwej kalkulacji wysokoci kwoty wolnej od podatku, wa¿niejsza jest bowiem relacja
wartoci minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia do rzeczywistych kosztów ¿ycia na danym terytorium. W Wielkiej Brytanii ustawowe wynagrodzenie zapewnia podatnikowi minimum
socjalne, nawet w du¿ych orodkach miejskich, czego nie mo¿na powiedzieæ o Polsce. W najwiêkszych polskich miastach
koszty miesiêcznego utrzymania wyranie przekraczaj¹ war16
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toæ ustawowego wynagrodzenia, a w wielu innych miejscach
s¹ do niego zbli¿one, dlatego te¿ dobrym rozwi¹zaniem by³oby zwiêkszenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 12-krotnej (rocznej) wartoci ustawowego wynagrodzenia, co dodatkowo by³oby czynnikiem stymuluj¹cym spadek zarówno realnego, jak i nominalnego bezrobocia. W powy¿szej propozycji
wartoæ kwoty zmniejszaj¹cej podatek by³aby oko³o 4 razy
wy¿sza ni¿ w chwili obecnej, natomiast kwota wolna od podatku by³aby oko³o 4-krotnie ni¿sza ni¿ w Wielkiej Brytanii, co
wydaje siê byæ w³aciwe ze wzglêdu na wskanik kosztów ¿ycia w Polsce oraz w Zjednoczonym Królestwie.17
4. PRAWO BRYTYJSKIE
Systemy prawne, które przewiduj¹ istnienie kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty wolnej od podatku), z regu³y uwzglêdniaj¹ j¹ w chwili poboru zaliczki na podatek dochodowy. W prawie brytyjskim zaliczka na podatek dochodowy jest pobierana
dopiero, jeli dochód podatnika przekroczy wysokoæ kwoty
wolnej od podatku. Spe³niona zostaje tym samym istota instytucji kwoty wolnej od podatku, jak¹ jest uczynienie rzeczywistej ulgi w podatku bez odsuniêcia jej w czasie z przyczyn technicznych (bo za takie nale¿y uznaæ pobór podatku). Zgodnie z
The Income and Corporation Taxes Act z 1988 r., bêd¹cym
podstawowym brytyjskim aktem prawnym z zakresu podatków
dochodowych18 , pobór zaliczki na podatek dochodowy nastêpuje dopiero wtegy, gdy dochód podatnika przekroczy wysokoæ kwoty wolnej od podatku. Tym samym nie zachodzi potrzeba zwrotu podatku pobranego od kwoty dochodu wolnej od
podatku, po zakoñczeniu roku podatkowego19 i po z³o¿eniu
przez podatnika rocznego zeznania podatkowego. Podatnik nie
p³aci podatku dochodowego w ogóle, dopóki jego dochód nie
przekroczy ustawowo okrelonej kwoty (personal tax allowance), której wysokoæ jest uzale¿niona od wieku podatnika, co
wi¹¿e siê z odmiennymi potrzebami i mo¿liwociami zarobkowymi osób w ró¿nym wieku. W roku podatkowym 2007/2008
kwota wolna od podatku wynosi odpowiednio:
1) 5225 funtów dla osób poni¿ej 65 roku ¿ycia,
2) 7550 funtów dla osób, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia, a nie
ukoñczy³y 74 lat,
3) 7690 funtów dla osób, które ukoñczy³y 75 rok ¿ycia. 20
Podatnikowi przys³uguje tak¿e szereg odliczeñ od podatku
w wymiarze rocznym (tax allowance), zale¿nych od jego sytuacji osobistej i zdrowotnej.21 Prawo brytyjskie uwzglêdnia kwotê
woln¹ od podatku nie tylko w wymiarze rocznym, ale tak¿e
miesiêcznym i tygodniowym. Prawo brytyjskie zwalnia osoby o
najni¿szym poziomie dochodów z obowi¹zku rozliczania siê z
fiskusem.22 W roku podatkowym 2007/2008 zwolnienie to obejmuje osoby, których dochód nie przekracza 97 funtów tygodniowo lub 420 funtów miesiêcznie. 23 Obowi¹zek pobrania
zaliczki na podatek dochodowy oraz zap³aty podatku pojawia
siê dopiero w chwili przekroczenia powy¿szych progów, w zale¿noci od tego czy wynagrodzenie z tytu³u wykonywanej pracy p³atne jest w systemie tygodniowym czy miesiêcznym.24
Analiza powy¿szych rozwi¹zañ prawnych pozwala stwierdziæ,
i to pomin¹wszy inne dobrodziejstwa brytyjskiego systemu
podatkowego25 polepszaj¹ce sytuacjê maj¹tkow¹ podatnika, i¿
w pe³nym zakresie realizuje on zasadê zdolnoci p³atniczej
podatnika, precyzyjnie uwzglêdniaj¹c jego mo¿liwoci zarobkowe, uzasadnione potrzeby ¿yciowe, stan zdrowia, a tak¿e
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fakt pozostawania w zwi¹zku ma³¿eñskim oraz wydatki zwi¹zane z wychowywaniem ma³oletnich dzieci.
Kalkulacja relacji wysokoci kwoty wolnej od podatku do
kosztów ¿ycia i uzasadnionych potrzeb podatnika pozwala
stwierdziæ, i¿ prawo brytyjskie jest zdecydowanie przyjazne
podatnikowi, a poziom fiskalizmu pañstwa mniejszy ni¿ w Polsce. Uwzglêdnienie kwoty wolnej od podatku ju¿ w chwili poboru pierwszych zaliczek na podatek dochodowy w danym roku
podatkowym jest wyrazem troski pañstwa o podatnika, zw³aszcza biednego. Ponadto, wysokoæ kwoty wolnej od podatku
oraz jej dostosowanie do wieku podatnika oraz innych czynników o charakterze osobistym, dodatkowo wzmacniaj¹ realizacjê jej spo³eczno-ekonomicznego przeznaczenia.
5. PODSUMOWANIE
Istot¹ naliczania podatku dopiero po przekroczeniu okrelonego pu³apu dochodu jest polepszenie sytuacji maj¹tkowej
podatnika, w szczególnoci je¿eli uzyskuje on dochody na najni¿szym poziomie. Instytucja ta jest wyrazem troski spo³ecznej
ustawodawcy i sama w sobie, z perspektywy zasady sprawiedliwoci podatkowej, a zw³aszcza zdolnoci p³atniczej podatnika, zas³uguje na pozytywn¹ ocenê. Je¿eli wiêc ratio legis
powy¿szych rozwi¹zañ normatywnych by³o uwzglêdnienie, przy
ustalaniu realnej podstawy opodatkowania, rzeczywistych
mo¿liwoci p³atniczych podatnika, to kluczowe znaczenie nale¿y przypisaæ odpowiedniemu skalkulowaniu wysokoci kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty wolnej od podatku) oraz odpowiednie zmniejszenie nale¿nego podatku ju¿ w chwili p³atnoci pierwszych zaliczek na podatek dochodowy w danym roku
podatkowym. Ustalenie kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty
wolnej od podatku) na odpowiednim poziomie mo¿e przes¹dzaæ o sensie tej instytucji prawnej. Wprawdzie wymogi demokratycznego pañstwa prawa nakazuj¹ równe traktowanie podatników, niemniej jednak istnienie (kwoty zmniejszaj¹cej podatek) kwoty wolnej od podatku oraz jej wysokoæ s¹ szczególnie istotne dla biedniejszych podatników, albowiem w ich
przypadku pobór podatku bez uwzglêdnienia kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty wolnej od podatku) lub ustalenie wysokoci tej kwoty na bardzo niskim poziomie, nieprzystaj¹cym do
realiów gospodarczo-spo³ecznych danego pañstwa i regionu,
mo¿e uniemo¿liwiaæ tym podatnikom realizacjê ich uzasadnionych interesów ¿yciowych. Kwota wolna od podatku (kwota
zmniejszaj¹ca podatek) powinna byæ zatem wypadkow¹ kosztów ¿ycia oraz wysokoci obci¹¿eñ podatkowych przy zastosowaniu obowi¹zuj¹cych stawek podatku dochodowego, a tak¿e wysokoci uzyskiwanych dochodów. Brak uwzglêdnienia
któregokolwiek z powy¿szych trzech czynników mo¿e pozbawiæ instytucjê (kwoty wolnej od podatku) kwoty zmniejszaj¹cej
podatek jej ekonomiczno-podatkowego sensu. Mo¿e to, bowiem
prowadziæ do sytuacji, w której podjêcie pracy staje siê dla
podatnika nieop³acalne, zw³aszcza w kontekcie istnienia (i
rozwoju) tzw. szarej strefy oraz wysokoci mo¿liwych do uzyskania wiadczeñ socjalnych.26 Tym samym brak lub zbyt niska wysokoæ kwoty wolnej od podatku w po³¹czeniu z wysokim poziomem podatków oraz relatywnie wysokimi wiadczeniami socjalnymi, mo¿e stymulowaæ rozwój tzw. szarej strefy,
co z kolei prowadzi do nominalnego wzrostu wskaników bezrobocia. Drugim wa¿nym elementem konstrukcyjnym kwoty
wolnej od podatku (kwoty zmniejszaj¹cej podatek) jest element

czasowy. Kwota wolna od podatku (kwota zmniejszaj¹ca podatek) mo¿e bowiem w ró¿nym momencie zmniejszaæ realn¹
wysokoæ p³aconych podatków (zaliczek na podatek dochodowy). Zmniejszenie wymiaru nale¿nych pañstwu podatków powinno nast¹piæ przy poborze pierwszej zaliczki na podatek
dochodowy (lub kilku kolejnych zaliczek, licz¹c od pocz¹tku
roku podatkowego 27 ) w danym roku podatkowym. Skoro bowiem sensem kwoty wolnej od podatku (kwoty zmniejszaj¹cej
podatek) jest polepszenie sytuacji maj¹tkowej podatnika, a nie
zapewnienie pañstwu dodatkowego ród³a dochodów, to bezzasadne jest odsuwanie w czasie chwili, w której zostanie
uwzglêdniona wartoæ kwoty wolnej od podatku (kwoty zmniejszaj¹cej podatek). Taki mechanizm stanowi³by ród³o kredytowania pañstwa przez podatnika poprzez nieuwzglêdnienie
kwoty wolnej od podatku (kwoty zmniejszaj¹cej podatek) na
pocz¹tku danego roku podatkowego, a dopiero po z³o¿eniu
rocznego zeznania podatkowego w roku nastêpnym. Na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, i¿ ju¿ w chwili poboru pierwszej zaliczki na podatek dochodowy w danym roku podatkowym wiadome jest, ¿e zajdzie potrzeba zwrotu podatnikowi nadp³aconego podatku, co jest konsekwencj¹ poboru zaliczki na podatek
dochodowy bez pomniejszenia jej o kwotê zmniejszaj¹c¹ podatek. Nie istnieje wiêc mo¿liwoæ, i¿ nie zajdzie koniecznoæ
zwrotu podatnikowi nadp³aconego podatku w postaci kwoty
zmniejszaj¹cej podatek i to niezale¿nie od wysokoci uzyskiwanych przez niego dochodów, jako ¿e w odniesieniu do drugiego i trzeciego progu skali podatkowej, matematyczne wzory ustalaj¹ce wysokoæ opodatkowania dla danego poziomu
dochodów zawieraj¹ w sobie kwotê zmniejszaj¹c¹ podatek.
W wietle polskich rozwi¹zañ prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zmniejszaj¹ca podatek ani nie jest uwzglêdniana przy poborze pierwszej zaliczki na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, ani jej
wysokoæ nie czyni podatnikowi wyranej ulgi w wymiarze
spoczywaj¹cych na nim obci¹¿eñ fiskalnych. Zwrot kwoty
zmniejszaj¹cej podatek nastêpuje w ramach zwrotu nadp³aty
podatku w roku nastêpnym, w terminie 3 miesiêcy po z³o¿eniu
przez podatnika rocznego zeznania podatkowego. Tym samym
kwota wolna od podatku nie polepsza sytuacji maj¹tkowej podatnika w chwili poboru podatku (zaliczki na podatek dochodowy), a dopiero w nastêpnym roku podatkowym i to po up³ywie co najmniej 14 miesiêcy licz¹c od dnia poboru pierwszej
zaliczki na podatek dochodowy w danym roku podatkowym.
Ponadto, takie dzia³anie ustawodawcy nie znajduje nale¿ytego uzasadnienia w konstrukcji podatku dochodowego od osób
fizycznych, zw³aszcza ¿e koniecznoæ zwrotu podatnikowi kwoty
zmniejszaj¹cej podatek, ju¿ w chwili poboru zaliczki na ten
podatek, nie budzi jakichkolwiek w¹tpliwoci. Istniej¹cy mechanizm prawny w omawianym zakresie stanowi de facto dodatkowe ród³o dochodów pañstwa poprzez swoisty nieoprocentowany kredyt podatkowy, jaki podatnik, chc¹c lub nie, udziela fiskusowi z pocz¹tkiem ka¿dego roku podatkowego. Powy¿szy stan prawny nie uwzglêdnia wiêc zasady zdolnoci p³atniczej podatnika w odniesieniu do osób o najni¿szym poziomie
dochodów, co stanowi, w odczuciu autora, naruszenie zasady
sprawiedliwoci podatkowej w ogóle. Lepszym rozwi¹zaniem
legislacyjnym by³oby uregulowanie w prawie polskim kwoty
wolnej od podatku (zamiast kwoty zmniejszaj¹cej podatek) i
nie pobieranie do jej wysokoci podatku (zaliczek na podatek
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dochodowy) w ogóle. Takie ukszta³towanie instytucji kwoty
wolnej od podatku bez w¹tpienia by³oby znacznie korzystniejsze z perspektywy podatnika. Kwota wolna od podatku powinna byæ oko³o 4 razy wy¿sza ni¿ ma to miejsce obecnie, oscyluj¹c na poziomie 12-krotnej wartoci ustawowego wynagrodzenia za pracê. Wysokoæ kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty
wolnej od podatku) wydaje siê byæ bowiem zbyt niska, jak na
koniecznoæ zapewnienia podatnikom o najni¿szym poziomie
dochodów mo¿liwoci realizacji ich uzasadnionych, ¿ywotnych
interesów. Potwierdzeniem powy¿szej tezy jest porównanie
wysokoci kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty wolnej od podatku) w Polsce oraz innych pañstwach Unii Europejskiej. W
Wielkiej Brytanii minimalny poziom kwoty wolnej od podatku
wynosi w roku podatkowym 2007/2008 5225 funtów, co stanowi równowartoæ oko³o 25 080 z³otych.28 A zatem, przyjmuj¹c,
i¿ poziom i koszty ¿ycia w Wielkiej Brytanii s¹ kilkukrotnie (oko³o
4-krotnie) wy¿sze ni¿ w Polsce, na pró¿no by szukaæ uzasadnienia dla ponad 9 razy wy¿szej wartoci kwoty wolnej od podatku w Wielkiej Brytanii i to w jej podstawowym, minimalnym
wymiarze. 29 W przypadku podatników w wieku emerytalnym
wartoæ kwoty wolnej od podatku ulega wyranemu podwy¿szeniu, co jest konsekwencj¹ spadku mo¿liwoci uzyskiwania
przez nich dochodów na tym samym poziomie. Wartoæ kwoty
wolnej od podatku dla osób powy¿ej 64 roku ¿ycia w Wielkiej
Brytanii przekracza wartoæ tej kwoty w Polsce oko³o 11,7 raza,
a w odniesieniu do podatników, którzy ukoñczyli 75 rok ¿ycia 
12 razy.30 Fakt zró¿nicowania wysokoci kwoty wolnej od podatku w Wielkiej Brytanii w zale¿noci od wieku (a tym samym
zmieniaj¹cych siê potrzeb i mo¿liwoci zarobkowych) podatników jest przyk³adem mo¿liwie pe³nej realizacji zasady zdolnoci
p³atniczej podatnika. Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ polskie rozwi¹zania prawne w zakresie kwoty zmniejszaj¹cej podatek (kwoty wolnej od podatku) nie wype³niaj¹ wymogów zasady sprawiedliwoci podatkowej, a zw³aszcza zasady zdolnoci
p³atniczej podatnika, natomiast brytyjskie regulacje prawne w
tym zakresie mog³yby stanowiæ doskona³y wzorzec legislacyjny
dla polskiego ustawodawcy, który, jak podkrela M. Weber, zapewniwszy realizacjê swej polityki fiskalnej, powinien przede
wszystkim s³u¿yæ interesom ekonomicznym podatników.31
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R.A. Nawrot, Realizacja zasady zdolnoci p³atniczej podatnika w wietle
brytyjskich rozwi¹zañ prawnych w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych, Doradztwo podatkowe, 2007, Nr 4, s. 22.
W Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje siê stawki: 19, 30 oraz 40%, natomiast w Wielkiej Brytanii  10,
22, 40%.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwana dalej ustaw¹ z
dnia 26 lipca 1991 r..
Wartoæ kwoty zmniejszaj¹cej podatek w 2008 r. na podstawie art. 10 ust.
3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
217, poz. 1588), zwanej dalej ustaw¹ z dnia 16 listopada 2006 r..
W zaokr¹gleniu do 1 grosza.
H. Litwiñczuk, Prawo podatkowe przedsiêbiorców, Warszawa 2003, s. 58.
R.A. Nawrot, Realizacja..., s. 22.
A. Turska, Prawo w spo³eczeñstwie czasu zmiany systemowej, Pañstwo i Prawo, 1997, Nr 1, s. 28.
Art. 77 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926, ze zm.), zwana dalej Ordynacj¹ podatkow¹.
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Dotyczy to podatników uzyskuj¹cych najni¿sze dochody, w przypadku
których wartoæ kwoty wolnej od podatku przekracza wartoæ miesiêcznej zaliczki na podatek dochodowy. Dla tych podatników pobór podatku
bez uwzglêdnienia kwoty wolnej od podatku jest szczególnie dotkliwy.
W sytuacji gdy podatnik z³o¿y³ roczn¹ deklaracjê podatkow¹ w dniu
2 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym, za który sk³adane jest zeznanie, otrzyma zwrot podatku po up³ywie 3 miesiêcy. Wzi¹wszy pod uwagê, i¿ pobór kwoty wolnej od podatku nast¹pi³ wraz z pobraniem zaliczki na podatek dochodowy w ostatnich dniach stycznia
roku podatkowego, za który jest sk³adane zeznanie podatkowe, nale¿y stwierdziæ, ¿e okres jaki dzieli dzieñ z³o¿enia rocznego zeznania
podatkowego i uzyskania zwrotu kwoty wolnej od podatku wynosi 1 rok
i 2 miesi¹ce.
Nadp³atê podatku, zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej,
stanowi kwota nadp³aconego lub nienale¿nie zap³aconego podatku.
Przepis pkt 2 art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, i¿ nadp³at¹
jest tak¿e kwota podatku pobrana przez p³atnika nienale¿nie lub w
wysokoci wiêkszej od nale¿nej.
R. A. Nawrot, Realizacja , s. 22.
Ibidem
Na podstawie raportu Banku wiatowego oraz firmy doradczej PricewaterhouseCoopers opublikowanym na stronie internetowej http://
www.pwc.com/pl/pol/about/events/2007/07_03_22wb.html
Zgodnie z tzw. The National Minimum Wage Act, najni¿sza godzinna
stawka wynagrodzenia to w roku podatkowym 2007/2008  3,30 funta.
W wietle analizy porównawczej wskaników cen w Polsce i w Wielkiej Brytanii na podstawie danych opublikowanych przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny na stronie internetowej http://www.paiz.gov.pl/index/
?id=020c8bfac8de160d4c5543b96d1fdede oraz na stronie internetowej http://www.polska-anglia.co.uk/Finanse.htm
Ibidem
W Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia
roku nastêpnego.
R.A. Nawrot, Realizacja , s. 23.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
W szczególnoci zasi³ki o quasi-podatkowym charakterze (tzw. tax
credits) przys³uguj¹ce podatnikowi z ró¿nych tytu³ów prawnych, takich jak stan zdrowia, wymiar pracy czy fakt wychowywania dzieci.
Szerzej na ten temat: R.A. Nawrot, Realizacja , s. 22-24.
W niektórych pañstwach Europy zachodniej, takich jak Niemcy czy
Wielka Brytania wiadczenia socjalne dla osób bezrobotnych utrzymuj¹ siê na stosunkowo tak wysokim poziomie, i¿ umo¿liwiaj¹ podatnikowi normalne ¿ycie, staj¹c siê niejako substytutem pracy. wiadczenie pracy za tzw. minimalne wynagrodzenie jedynie nieznacznie
przekracza wysokoæ wiadczeñ socjalnych wyp³acanych w tym samym okresie czasu. Oczywicie powy¿szego stwierdzenia nie mo¿na
w ¿adnym stopniu odnieæ do polskich regulacji prawnych w tym zakresie.
W przypadku dochodów o najni¿szym poziomie, gdy wartoæ miesiêcznej zaliczki na podatek dochodowy jest ni¿sza ni¿ wartoæ kwoty
zmniejszaj¹cej podatek. Mo¿liwa jest wiêc sytuacja gdy wartoæ p³aconych podatków (zaliczek na podatek dochodowy) przekroczy wartoci kwoty wolnej od podatku dopiero po up³ywie kilku miesiêcy, licz¹c od pocz¹tku roku podatkowego. Dotyczy to w szczególnoci osób
o niskich dochodach pracuj¹cych w niepe³nym wymiarze godzin.
Wed³ug przeliczenia ze redniego kursu funta brytyjskiego (1 funt =
4,8 z³otego) z dnia 9 stycznia 2008 r.
Jest to bowiem minimalna wartoæ kwoty wolnej od podatku dla osób
poni¿ej 65 roku ¿ycia. Przyk³adowo w odniesieniu do osób powy¿ej
65 roku ¿ycia, które nie ukoñczy³y 74 lat, wartoæ kwoty wolnej od
podatku wynosi w Wielkiej Brytanii 7550 funtów, podczas gdy w Polsce jest niezmienna dla wszystkich grup wiekowych podatników. Powy¿sza wartoæ kwoty wolnej od podatku stanowi ponad 13-krotn¹
wartoæ kwoty wolnej od podatku w Polsce.
Kwota wolna od podatku wynosi, bowiem 7690 funtów, co stanowi równowartoæ blisko 37 000 z³otych (przeliczenie wg redniego kursu NBP
z dnia 9 stycznia 2008 r.).
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo: zarys socjologii rozumiej¹cej, Warszawa 2002, s. 258.
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Us³ugi niematerialne w transakcjach podmiotów powi¹zanych
 wybrane aspekty prawnopodatkowe. Czêæ 1
Andrzej £ukiañczuk
Autor jest ekonomist¹, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych
WSTÊPM
Zagadnienie kwalifikacji podatkowej zakupionych us³ug niematerialnych  w szczególnoci prawa podatników do zaliczenia wydatków z nimi zwi¹zanych do kosztów podatkowych 
dotyczy kilku aspektów prawnopodatkowych. Z uwagi na obszernoæ tego zagadnienia artyku³ zosta³ podzielony na dwie
czêci.
Zakup wszelkiego rodzaju us³ug niematerialnych to obszar
obarczony tzw. ryzykiem podatkowym. Zasadnoæ zaliczania
tego rodzaju wydatków w ciê¿ar kosztów uzyskania przychodów jest typowym obszarem szczególnego zainteresowania
organów kontrolnych, co znajduje odzwierciedlenie w bogatym,
odnosz¹cym siê do tej kwestii, orzecznictwie s¹dowym. Powy¿sze ryzyko podatkowe jest zwiêkszone z uwagi na to, ¿e us³ugi
niematerialne wiadczone s¹ przez podmioty powi¹zane. W
tej sytuacji wystêpuj¹ bowiem dodatkowe zagadnienia dotycz¹ce prawnopodatkowej kwalifikacji poniesionych wydatków,
a tak¿e aspekt cen transferowych, tzn. cen ustalanych w transakcjach pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi.
Odpowied na pytanie prawne dotycz¹ce mo¿liwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwi¹zanych z nabyciem us³ug niematerialnych, wymaga analizy przedmiotowego zagadnienia na dwóch p³aszczyznach: pierwszej 
dotycz¹cej prawnopodatkowej kwalifikacji wydatków, dotycz¹cej wszystkich nabywców wymienionych us³ug, bez wzglêdu
na istnienie powi¹zañ pomiêdzy stronami umowy oraz drugiej
 dotycz¹cej nabywania us³ug niematerialnych przez podmioty powi¹zane.
POJÊCIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych 1 , kosztami uzyskania przychodów s¹ koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ród³a przychodów, z wyj¹tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Pojêcie kosztów obejmuje zatem tak¿e wydatki maj¹ce na celu zabezpieczenie lub zachowanie ród³a przychodów. W okresie,
gdy tego zapisu nie by³o w ustawie, w³anie w orzecznictwie
podnoszono, ¿e do kosztów mog¹ byæ zaliczone wydatki, które nie s¹ co prawda poniesione bezporednio w celu osi¹gniêcia przychodu, ale maj¹ one na celu zachowanie lub zabezpieczenie ród³a, w którym przychód mo¿e powstaæ. Potwierdzeniem tego pogl¹du jest wyrok NSA z dnia 12 maja 1999 r. 2 ,
wyrok NSA z dnia 21 marca 1997 r.3 oraz wyrok NSA z dnia

13 marca 1998 r.4 Wyroki te wskazuj¹ na mo¿liwoæ zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zarówno wydatków, które
w sposób bezporedni mo¿na powi¹zaæ z przychodem, jak i
wydatków, które mo¿na powi¹zaæ z przychodem w sposób poredni, nawet, je¿eli przychód z przyczyn obiektywnych nie
zosta³ osi¹gniêty.
Aby wydatki podatnika mog³y byæ uznane za koszty uzyskania przychodu konieczne jest po pierwsze, aby zosta³y one
poniesione przez podatnika, który zalicza te wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Je¿eli koszty na dzia³alnoæ danego
podatnika zosta³y poniesione przez inny podmiot  nie mo¿e
byæ mowy o zaliczeniu tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodu z dzia³alnoci prowadzonej przez tego podatnika.
Przez poniesienie nale¿y natomiast rozumieæ pokrycie
kosztów z w³asnych zasobów maj¹tkowych podatnika, przy
czym decyduj¹ce jest to, czy koszt ostatecznie zosta³ poniesiony przez podatnika. Nie jest istotne, ¿e koszty by³y pokrywane przez podatnika z po¿yczonych, np. w banku, rodków
pieniê¿nych.
Po drugie, koszt musi byæ poniesiony przez podatnika definitywnie. Zatem nie wystarczy, ¿e podatnik poniesie koszt
wprawdzie pokrywaj¹c go pierwotnie z w³asnego maj¹tku, je¿eli nastêpnie wartoæ poniesionych wydatków stanowi¹cych
koszt, zostanie mu zwrócona w jakiejkolwiek postaci.
Po trzecie, istotne jest równie¿ to, któremu celowi s³u¿y³o
poniesienie kosztów, bowiem nie ka¿de poniesienie kosztów
pozwala na ich zaliczenie do kosztów w rozumieniu prawnopodatkowym. Koszty musz¹ byæ bowiem poniesione w celu,
którym jest uzyskanie przychodów lub zachowanie albo
zabezpieczenie ród³a przychodów. Je¿eli cel ten nie mo¿e
obiektywnie zostaæ spe³niony, wówczas nie jest równie¿ mo¿liwe prawid³owe zaliczenie danego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodu w sensie prawnopodatkowym. Sformu³owanie to oznacza, ¿e w ka¿dym wypadku indywidualnie
nale¿y oceniaæ, które z wydatków poniesionych w dzia³alnoci
danego podatnika s¹ kosztami uzyskania przychodu.
Aby okrelony wydatek mo¿na by³o uznaæ za koszt uzyskania przychodu, musi miêdzy tym wydatkiem a osi¹gniêciem
przychodu istnieæ zwi¹zek przyczynowo-skutkowy tego typu,
¿e poniesienie wydatku ma wp³yw lub przynajmniej mo¿e mieæ
wp³yw na powstanie, zwiêkszenie przychodu albo zachowanie
lub zabezpieczenie ród³a przychodów. Wydatek ten musi daæ
siê oceniæ jako niezbêdny, b¹d przynajmniej po¿yteczny w zaBiuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 1/2008
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kresie uzyskania przychodu. Nie wystarczy, ¿e podatnik zadeklaruje poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodu; wydatek ten musi daæ siê oceniæ jako niezbêdny, b¹d przynajmniej po¿yteczny w zakresie uzyskania przychodu lub co najmniej zabezpieczenia, zachowania ród³a przychodów.
Jednoczenie mo¿liwe s¹ sytuacje, w których ów zwi¹zek
przyczynowo-skutkowy  nawet w obecnym stanie prawnym 
nie jest dostatecznie wyrany. Wówczas ustalenia istnienia
omawianego zwi¹zku powinno siê dokonywaæ zgodnie z zasad¹ zdrowego rozs¹dku. Ka¿da konkretna sytuacja wymaga
bowiem odrêbnego potraktowania 5 .
Po czwarte, by wydatek móg³ byæ zaliczony do kosztów
uzyskania przychodu, konieczne jest wykazanie przez podatnika zwi¹zku  choæby poredniego  poniesionego wydatku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹6 . Jednoczenie przepisy nie wymagaj¹ wykazania, ¿e konkretny przychód
jest skutkiem poniesienia okrelonego kosztu, ale ¿e okrelony koszt zosta³ poniesiony w celu uzyskania przychodu lub co
najmniej zabezpieczenia albo zachowania jego ród³a. Kosztem uzyskania przychodu bêd¹ zatem tak¿e takie wydatki, które  choæ nie przynios³y w danej sytuacji przychodu  to jednak, obiektywnie rzecz oceniaj¹c, mog³y go przynieæ, bo s³u¿y³y osi¹gniêciu przychodu, lub ¿e przynios¹ one przychód
w okresie póniejszym. Nie jest wiêc okolicznoci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zaliczenie danych wydatków do kosztów uzyskania
przychodu fakt, ¿e przychód nie zosta³ osi¹gniêty lub zosta³
osi¹gniêty w wysokoci zbyt niskiej 7 .
Nie jest to jednak¿e jedyna z funkcjonuj¹cych koncepcji
kosztów uzyskania przychodu. Pojawiaj¹ siê w orzecznictwie
NSA wyroki, w których prezentowana jest teza, ¿e kosztem
uzyskania przychodu mo¿e byæ tylko taki wydatek, który rzeczywicie przyniós³ okrelony przychód; koszt musi byæ
bezporednio zwi¹zany z przychodem. W efekcie organy podatkowe niekiedy wymagaj¹ udokumentowania, ¿e przychód
zosta³ uzyskany wskutek poniesienia konkretnego kosztu. Pogl¹d ten w obecnym stanie prawnym (2007 r.) nie powinien
mieæ wiêkszego znaczenia.
UDOKUMENTOWANIE PONIESIONEGO WYDATKU
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. samoistnie nie rozstrzyga
o dokumentowaniu okrelonych zdarzeñ lub czynnoci, które
maj¹ wp³yw na ustalenie przez podatnika w³aciwej wysokoci
zarówno jego przychodów, jak te¿ kosztów, natomiast nak³ada
na podatników obowi¹zek prowadzenia ewidencji rachunkowej,
zgodnie z w³aciwymi przepisami, w sposób zapewniaj¹cy okrelenie wysokoci dochodu (straty), podstawy opodatkowania
i wysokoci nale¿nego podatku za rok podatkowy (art. 9 ustawy). Zatem sposoby dokumentowania ponoszonych przez podatnika wydatków zosta³y okrelone w przepisach rachunkowych, tj. w szczególnoci w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r.
o rachunkowoci.8 W art. 20 i nastêpnych tej ustawy wskazane s¹ rodzaje dowodów ksiêgowych, stanowi¹cych podstawê
dokonywania wpisów w ksiêgach. Z art. 20 ust. 2 wynika natomiast, ¿e podstaw¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych s¹ nastêpuj¹ce dowody ksiêgowe, stwierdzaj¹ce dokonanie operacji gospodarczych:
1) zewnêtrzne obce  otrzymane od kontrahentów,
2) zewnêtrzne w³asne  przekazywane w oryginale kontrahentom,
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3) wewnêtrzne  dotycz¹ce operacji wewn¹trz jednostki.
Zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie
bêdzie mo¿liwe bez prawid³owego udokumentowania faktu ich
poniesienia. Podatnik, który wprawdzie poniós³ faktycznie okrelone koszty, lecz nie posiada dowodów potwierdzaj¹cych ich
poniesienie, nie bêdzie móg³ zaliczyæ tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jednoczenie przepisy ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r., dotycz¹ce kosztów uzyskania przychodu, nie okrelaj¹ zasad, wed³ug których powinno byæ dokumentowane poniesienie kosztów. W tym zakresie ukszta³towa³y siê
dwa pogl¹dy wyra¿ane g³ównie w orzecznictwie s¹dowym.
Zgodnie z pierwszym, pomimo braku odrêbnych regulacji
dotycz¹cych dokumentowania poniesienia kosztów uzyskania
przychodu  nale¿y wskazaæ na treæ art. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., który nak³ada na podatnika obowi¹zek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrêbnymi przepisami, w sposób zapewniaj¹cy mo¿liwoæ ustalenia wysokoci
dochodu (straty), podstawy opodatkowania i nale¿nego podatku. Przepisy tego artyku³u wymagaj¹ takiego prowadzenia
ewidencji, która umo¿liwia, m.in. ustalenie wysokoci dochodu, którym jest, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r., nadwy¿ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osi¹gniêta w roku podatkowym. NSA w Katowicach,
w wyroku z dnia 28 padziernika 2003 r. (sygn. akt I SA/Ka
2315/2002) stwierdzi³, i¿ brak odpowiedniego udokumentowania wydatków i ich zwi¹zku przyczynowo-skutkowego z osi¹gniêtym przychodem prowadzi do skutecznego zakwestionowania kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z odmiennym pogl¹dem, poniesienie kosztu uzyskania przychodu mo¿e byæ dokumentowane w inny sposób
ni¿ wynikaj¹cy z przepisów ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r.
Spostrze¿enia te opieraj¹ siê na stwierdzeniu, ¿e ustawodawca nie uregulowa³ szczegó³owo kwestii dokumentacji poniesienia kosztów, a przepis art. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
nale¿y stosowaæ tylko odpowiednio. Zgodnie z tym pogl¹dem
dowodem poniesienia kosztów uzyskania przychodów mo¿e
byæ ka¿dy dokument ród³owy potwierdzaj¹cy faktyczne poniesienie kosztu, niezale¿nie od tego, czy stanowi on prawid³owy dowód ksiêgowy.9 Tak¿e w wyroku z dnia 27 padziernika 2000 r. (sygn. akt III SA 1612/99) NSA podkreli³, ¿e brak
jest normy prawnej stwierdzaj¹cej, ¿e wydatki niew³aciwie udokumentowane mog¹ byæ uznane przez organy podatkowe za
niestanowi¹ce kosztów uzyskania przychodu.
Rozbie¿noci te podsumowa³ WSA w Warszawie w wyroku
z dnia 5 marca 2004 r. (sygn. akt III SA 1240/2002), w którym
stwierdzi³: W orzecznictwie s¹dowym zarysowa³y siê w tym
zakresie dwa nurty. Jeden preferuj¹cy podejcie formalne wyra¿a pogl¹d, ¿e warunkiem uznania danego wydatku za koszt
uzyskania przychodów jest jego nale¿yte udokumentowanie,
zgodnie z przepisami o rachunkowoci. Drugi nurt, który mo¿na okreliæ jako preferuj¹cy stanowisko materialnoprawne, wyra¿a pogl¹d, i¿ przepisy o rachunkowoci nie maj¹ charakteru
podatkotwórczego, w zwi¹zku z czym wystawienie wadliwego
dowodu ksiêgowego nie niweczy samego faktu dokonania wydatku. Organy podatkowe powinny ustaliæ, czy wydatek taki
zosta³ dokonany, a skoro tak, to powinien byæ uznany za koszt
uzyskania przychodu, je¿eli mia³ wp³yw na jego osi¹gniêcie (...)
Podatnik ma mo¿liwoæ wszelkimi dostêpnymi rodkami dowodowymi wykazaæ, ¿e okrelony wydatek  bêd¹cy kosztem
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uzyskania przychodów  zosta³ faktycznie poniesiony. Wyrok
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia
19 marca 2004 r. (sygn. akt III S.A. 908/02) jest prób¹ rozwi¹zania powy¿szych w¹tpliwoci. Wydatki  które nie zosta³y prawid³owo lub w sposób pe³ny udokumentowane  nie powinny
zostaæ wy³¹czone z kosztów uzyskania przychodów, je¿eli ich
poniesienie mo¿e zostaæ udowodnione w jakikolwiek inny dopuszczalny prawem sposób. Z uwagi na charakter us³ug niematerialnych nie zawsze ich wykonanie koñczy siê przekazaniem klientowi rezultatu prac w formie zmaterializowanej (opinia, raport), która ostatecznie definiowa³aby zakres wykonanych prac. Zatem, je¿eli na podstawie faktur nie mo¿na ustaliæ
szczegó³owego zakresu wykonywanych us³ug, a co za tym idzie
 tak¿e ich celowoci, oraz nie mo¿na definitywnie potwierdziæ
faktu wykonania, nale¿y odwo³aæ siê na przyk³ad do zawartej
umowy, wyjanieñ podatnika czy te¿ przes³uchañ osób wykonuj¹cych us³ugi. Jako uzasadnienie racjonalnoci zakupu us³ug
o charakterze doradczym mo¿na uznaæ skomplikowan¹ strukturê organizacyjn¹ podatnika oraz skalê prowadzonej dzia³alnoci. Niemniej jednak, niezbêdne jest ustalenie, w jakim stopniu tego rodzaju us³ugi wchodz¹ w zakres obowi¹zków pracowników i s¹ przez nich wykonywane, a w jakim zosta³y uzupe³nione us³ugami wiadczonymi przez zewnêtrzne podmioty. Dopiero po przeprowadzeniu takiego postêpowania wyjaniaj¹cego mo¿na uznaæ, i¿ zebrano pe³en materia³ dowodowy, który
bêdzie podstaw¹ rozstrzygniêcia w sprawie. W innym wyroku 
potwierdzaj¹cym istnienie nurtu liberalnego w zakresie dokumentowania us³ug  wyra¿ono pogl¹d, ¿e dla udowodnienia
wykonania us³ug o charakterze niematerialnym wystarczy faktura potwierdzaj¹ca zap³atê za te us³ugi i pisemne owiadczenie przedstawiciela kontrahenta o ich wykonaniu. Organy podatkowe nie mog¹ kwestionowaæ wykonania us³ug bez przeprowadzenia dowodu z przes³uchania podmiotu sk³adaj¹cego takie
owiadczenie, niezale¿nie od jego formy (wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 20 kwietnia 2005 r. sygn. akt I SA/Wr 587/04).
Oprócz powy¿ej omówionych zagadnieñ prawnopodatkowej kwalifikacji wydatków zwi¹zanych z nabyciem us³ug niematerialnych, nale¿y wskazaæ na inne czynniki decyduj¹ce o
prawie zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a zwi¹zanych z faktem, ¿e strony umów
na wiadczenie us³ug niematerialnych s¹ podmiotami powi¹zanymi. W tym zakresie orzecznictwo oraz pimiennictwo wska-

zuje na nastêpuj¹ce warunki zaliczenia powy¿szych wydatków
do kosztów uzyskania przychodów:
 faktyczne wykonanie us³ug, prawid³owo udokumentowane,
 otrzymane us³ugi maj¹ przyczyniaæ siê bezporednio do
uzyskania przychodów podatnika, a nie innych spó³ek z jego
grupy,
 wiadczone us³ugi maj¹ na celu utrzymanie i zwiêkszenie
korzyci ekonomiczno-handlowych podatnika,
 wysokoæ wynagrodzenia za us³ugi zosta³a ustalona na rynkowym poziomie  wytyczne OECD stanowi¹, ¿e us³ugi
wiadczone przez spó³ki niepowi¹zane powinny generowaæ
zysk dla wiadcz¹cego us³ugi (tym samym spó³ki powi¹zane powinny kierowaæ siê t¹ sam¹ zasad¹),
 op³aty nie stanowi¹ kosztów us³ug ponoszonych przez podatnika w ramach ogólnego zarz¹dzania, tzw. kosztów
udzia³owca.
Przypisy:
1

2

3
4

5

6
7

8

9

Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., zwana dalej: ustaw¹ z dnia
15 lutego 1992 r.
Wyrok NSA z dnia 12 maja 1999 r. (sygn. akt I SA/Wr 482/97, opubl.
LEX nr 37832).
Wyrok NSA z dnia 21 marca 1997 r. (sygn. akt I SA/£d 1243/96).
Wyrok NSA z dnia 13 marca 1998 r. (sygn. akt I SA/Lu 230/97, opubl.
LEX nr 33832).
Pogl¹d ten wyra¿ono m.in. w wyroku NSA z dnia 29 listopada 1994 r.,
sygn. akt SA/Wr 1242/94.
Wyrok NSA z dnia 3 listopada 1992 r. sygn. akt S/PO 1393/92.
Pogl¹d ten wyra¿ono m.in. w wyroku NSA z dnia 29 listopada 1994 r.
sygn. akt SA/Wr 1242/94.
Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm., zwana dalej: ustaw¹ z dnia
29 wrzenia 1994 r..
Pogl¹d ten zosta³ wyra¿ony np. w wyroku NSA z dnia 15 lutego 1996 r.
(sygn. akt SA/Ka/2159/94), w którym stwierdza siê, ¿e: Zgodnie z art.
9 ust. 1 ustawy  podatnicy zobowi¹zani s¹ do prowadzenia ewidencji
rachunkowej, zgodnie z odrêbnymi przepisami w sposób zapewniaj¹cy ustalenie wysokoci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i
nale¿nego podatku. Wymogów tych strona skar¿¹ca nie dope³ni³a, jak
bowiem wynika z akt sprawy wpisa³a jedynie w ksiêgach rachunkowych fakt poniesienia przedstawionych powy¿ej kosztów, ale bez za³¹czonych dowodów ród³owych (dowodów ksiêgowych), które potwierdza³yby fakt ich poniesienia i ich wysokoæ, i pozwoli³yby na dokonanie ustaleñ, o jakich powy¿ej wspomniano. Kserokopie rachunków,
które nie zawieraj¹ szczegó³owych danych, co do zakresu i rodzaju
wykonywanych prac, iloci i rodzaju u¿ytego sprzêtu, czasu jego pracy i liczby pracowników, nie stanowi¹ dowodów ród³owych, dokumentuj¹cych fakt poniesienia kosztów.

WARUNKI PRENUMERATY
Prenumerata roczna na 2008 rok  299 z³
Prenumerata dwuletnia  599 z³

na okres od stycznia 2008 r. do grudnia 2009 r.
Numer konta bankowego

Bank PEKAO S.A. X O/Warszawa 05 1240 1095 1111 0000 0336 0569
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 1/2008

21

PODATKI DLA KSIÊGOWYCH

Artyku³y i studia

Podatki w praktyce
Jacek Budziszewski
Autor jest prawnikiem, doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UW,
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NIEKONSEKWENTNE ORZECZNICTWO W SPRAWIE
APORTU  WNIESIENIE APORTU POWODUJE,
¯E PODATNIK JEST ZOBOWI¥ZANY ZWRÓCIÆ
PODATEK VAT ODLICZONY PRZY ZAKUPACH
Powy¿sza kwestia jest przedmiotem sporów ze wzglêdu na
brak precyzyjnych uregulowañ ustawowych w tym zakresie. Tym
razem Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie (sygn.
III SA/Wa 1478/07) stwierdzi³, powo³uj¹c siê na art. 91 ust. 7
ustawy o podatku od towarów i us³ug, ¿e podatnik musi dokonaæ korekty podatku naliczonego, je¿eli zmienia siê przeznaczenie rodka trwa³ego.
JAKI KURS ZASTOSOWAÆ DO PRZELICZANIA
PRZYCHODÓW WYRA¯ONYCH W WALUTACH OBCYCH?
Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych za przychody zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i z dzia³ami produkcji rolnej,
osi¹gniête w roku podatkowym, uwa¿a siê tak¿e nale¿ne przychody, choæby nie zosta³y jeszcze faktycznie otrzymane, po
wy³¹czeniu wartoci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z kolei w myl art. 12 ust. 2 tej ustawy przychody
wyra¿one w walutach obcych przelicza siê na z³ote wed³ug
kursu redniego og³aszanego przez Narodowy Bank Polski z
ostatniego dnia roboczego poprzedzaj¹cego dzieñ uzyskania
przychodu. Za datê powstania przychodu, o którym mowa w
ust. 3, uwa¿a siê, z zastrze¿eniem ust. 3c-3e, dzieñ wydania
rzeczy, zbycia prawa maj¹tkowego lub wykonania us³ugi albo
czêciowego wykonania us³ugi, nie póniej ni¿ dzieñ wystawienia faktury albo uregulowania nale¿noci.
Zgodnie z § 37 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug 1, kwoty wyra¿one
w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza siê na z³ote
wed³ug wyliczonego i og³oszonego przez Narodowy Bank Polski bie¿¹cego kursu redniego waluty obcej na dzieñ wystawienia faktury, je¿eli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik jest obowi¹zany do jej wystawienia, z zastrze¿eniem wypadków, gdy na dzieñ wystawienia faktury bie¿¹cy kurs
redni waluty obcej nie zosta³ wyliczony i og³oszony. Do przeliczenia stosuje siê wówczas kurs wymiany ostatnio wyliczony
i og³oszony.
Porównuj¹c powy¿sze regulacje nale¿y wskazaæ, ¿e mo¿liwoæ stosowania tego samego kursu dla przeliczenia przychodu wyra¿onego w walucie obcej oraz kwoty wyra¿onej w walucie obcej na wystawionej fakturze, jest ograniczona tylko do
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przypadków, w których faktura dokumentuj¹ca wydanie towaru lub wykonanie us³ugi zostanie wystawiona w dniu wydania
towaru lub wykonania us³ugi do ok. godziny 12.00 (do momentu og³oszenia przez Narodowy Bank Polski kursu redniego
walut na dany dzieñ). Zgodnie z § 37 ust. 2 w/w rozporz¹dzenia, gdy na dzieñ wystawienia faktury bie¿¹cy kurs redni waluty obcej nie zosta³ wyliczony i og³oszony, do przeliczenia stosuje siê wówczas kurs wymiany ostatnio wyliczony i og³oszony.
Zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 Uchwa³y Nr 51/2002 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 wrzenia 2002 r. w sprawie
sposobu wyliczania i og³aszania bie¿¹cych kursów walut obcych2 bie¿¹ce kursy rednie walut obcych  euro i dolara oraz
niektórych innych walut w z³otych og³aszane na dany dzieñ s¹
ustalane w oparciu o kursy tych walut z godziny 11.00. Oznacza to, ¿e w przypadku wystawienia faktury przed og³oszeniem
kursu NBP na dzieñ, podatnik powinien przeliczyæ kwoty wykazane na fakturze z zastosowaniem kursu og³oszonego dnia
poprzedniego. Z uwagi na sposób obliczania i og³aszania bie¿¹cego kursu walut przez NBP, bêdzie to jednoczenie kurs
redni og³aszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzaj¹cego dzieñ uzyskania przychodu.
Je¿eli faktura zostanie wystawiona po dniu wydania towaru
lub wykonania us³ugi, kursy walut zastosowane dla przeliczenia przychodu i kwoty wyra¿onej na fakturze w walucie obcej
bêd¹ siê ró¿ni³y. Sytuacja taka wyst¹pi tak¿e w przypadku udokumentowania faktur¹ otrzymanej zaliczki lub przedp³aty (kurs
z dnia wystawienia faktury, o ile zostanie wystawiona w terminie). Przychód z tytu³u otrzymanych nale¿noci na poczet przysz³ych dostaw lub us³ug nie powstanie z chwil¹ otrzymania tych
kwot.
Jak ju¿ wy¿ej wskazano, tym samym kursem, a zatem kursem prawid³owym  dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz dla podatku od towarów i us³ug  bêdzie kurs, je¿eli
faktura zostanie wystawiona w dniu wydania towaru lub wykonania us³ugi do ok. godziny 12. W pozosta³ych przypadkach
kursy bêd¹ ró¿ni³y siê.
NABYCIE I SPRZEDA¯ UPRAWNIEÑ DO EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH  SKUTKI W PODATKU
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
W Polsce aktem prawnym, który reguluje kwestie dotycz¹ce handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest
ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji3.
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Zgodnie z art. 26 tej¿e ustawy przyznane uprawnienia mog¹
byæ wykorzystane na w³asne potrzeby, sprzedane b¹d wykorzystane w nastêpnych latach okresu rozliczeniowego. Zatem
polscy przedsiêbiorcy, jako uczestnicy zarówno krajowego, jak
i unijnego rynku handlu uprawnieniami, maj¹ równie¿ prawo
do handlu uprawnieniami do emisji.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r.,
prowadz¹cy instalacjê, któremu przyznano uprawnienia do
emisji, uiszcza op³atê w wysokoci równej iloczynowi liczby
uprawnieñ do emisji przyznanych na pierwszy rok okresu rozliczeniowego i obowi¹zuj¹cej w roku poprzednim, jednostkowej stawki op³aty za wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza, dotycz¹cej substancji objêtej uprawnieniem do emisji.
W celu w³aciwego okrelenia podatkowych skutków zbycia przedmiotowych praw niezwykle istotne jest dokonanie prawid³owej klasyfikacji instrumentu, jakim jest uprawnienie do
emisji CO2. W ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. uprawnienie
do handlu emisjami zosta³o zdefiniowane jako uprawnienie do
wprowadzania do powietrza ekwiwalentu gazów cieplarnianych
(lub innych wymienionych w ustawie substancji), które mo¿e
byæ sprzedane, przeniesione lub umorzone (art. 3 pkt 15). W
wietle powy¿szej regulacji zasadne jest zatem mówienie o
uprawnieniu do emisji, jako o pewnym prawie niematerialnym i
prawnym  czyli uprawnieniu, którego przedmiotem jest dobro
o charakterze niematerialnym, jak np. zbywalne prawa maj¹tkowe.
Istotne z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest rozstrzygniêcie kwestii, czy otrzymywane pierwotnie przez podatnika prawo do emisji stanowi dla niego przychód z nieodp³atnych wiadczeñ. W¹tpliwoæ taka mo¿e siê nasun¹æ w zwi¹zku z brzmieniem przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, zgodnie z którym przychodem jest wartoæ otrzymanych nieodp³atnie lub czêciowo odp³atnie rzeczy lub praw. Rozwa¿aj¹c ewentualn¹ kwestiê uzyskania przychodu, nale¿y zauwa¿yæ, i¿
uprawnienie do emisji wskazuje, w jakim zakresie przedsiêbiorstwo mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ (w granicach przyznanych limitów), tworzy ramy funkcjonowania podmiotów dzia³aj¹cych na rynku, podobnie jak innego rodzaju zezwolenia i koncesje. Prawo to potwierdza wiêc mo¿liwoæ prowadzenia okrelonej dzia³alnoci, oczywicie po spe³nieniu przewidzianych
ustaw¹ warunków. Przedsiêbiorstwa otrzymuj¹ okrelone
uprawnienia do emisji w drodze decyzji, ponosz¹c z tego tytu³u op³atê. Natomiast otrzymanie decyzji administracyjnej w
¿adnym wypadku nie powinno powodowaæ powstania przychodu po stronie jej adresata (podatnika). Jak bowiem w
wyroku z dnia 8 listopada 2000 r. podkrela Naczelny S¹d Administracyjny, pojêcie przychodu z tytu³u nieodp³atnych wiadczeñ zwi¹zane jest ze stosunkami prawnymi o charakterze
zobowi¹zaniowym i rozumiane byæ musi jako wiadczenie, z
którym nie jest zwi¹zana jakakolwiek zap³ata4 .
Nale¿y podkreliæ, ¿e przyznane danemu podmiotowi
uprawnienie do emisji potwierdza jedynie jego prawo do
ograniczonego korzystania ze rodowiska. Zatem takie
uprawnienie bêdzie siê wi¹za³o z powstaniem przychodu
jedynie w sytuacji, gdy dojdzie do zbycia czêci przys³uguj¹cych uprawnieñ. Dopiero bowiem niewykorzystane przez
przedsiêbiorcê limity mog¹ staæ siê przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, i jedynie w takiej sytuacji nabieraj¹ wartoci ryn-
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kowej. Wartoæ ta powstaje z momentem wprowadzenia prawa do obrotu. W konsekwencji, je¿eli nie ma mo¿liwoci ustalenia wartoci rynkowej prawa w momencie pierwotnego nabycia, nie powinien powstawaæ z tego tytu³u przychód podlegaj¹cy opodatkowaniu.
Stanowisko to potwierdzaj¹ interpretacje organów podatkowych, np. postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzêdu
Skarbowego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2007 r., z którego wynika, ¿e wartoæ otrzymanych nieodp³atnie rzeczy lub
praw okrela siê na podstawie cen rynkowych stosowanych w
obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzglêdnieniem w szczególnoci ich stanu i stopnia zu¿ycia
oraz czasu i miejsca ich uzyskania  art. 12 ust. 5 w/w ustawy5 .
Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 5a w/w ustawy wartoci¹
rzeczy lub praw czêciowo odp³atnych stanowi¹c¹ przychód
podatnika jest ró¿nica miêdzy wartoci¹ tych rzeczy lub praw,
ustalon¹ wed³ug zasad okrelonych w ust. 5, a odp³atnoci¹
ponoszon¹ przez podatnika. W powy¿szym przepisie ustawodawca zawar³ równie¿ delegacjê do odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 3 ustawy. Oznacza to, ¿e je¿eli wartoæ wyra¿ona w cenie okrelonej w umowie bêdzie znacznie odbiegaæ od
wartoci rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartoci lub wskazania przyczyn uzasadniaj¹cych podanie ceny znacznie odbiegaj¹cej od
wartoci rynkowej.
Wymienione w powy¿szym przepisie pojêcie nieodp³atnego wiadczenia nie zosta³o zdefiniowane w ustawie z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
za w doktrynie i orzecznictwie NSA akcentuje siê, i¿ przez
nieodp³atne wiadczenie nale¿y rozumieæ te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w dzia³alnoci osób prawnych, których skutkiem jest nieodp³atne, tj. niezwi¹zane z kosztami lub
inn¹ form¹ ekwiwalentu przysporzenie maj¹tku tej osoby, maj¹ce konkretny wymiar finansowy.
Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ w myl art. 353 Kodeksu cywilnego wiadczenie zarówno odp³atne, jak i nieodp³atne stanowi
przedmiot stosunku zobowi¹zaniowego. A zatem do nieodp³atnego wiadczenia dochodzi wówczas, gdy zdarzeniem tym jest
taki stosunek zobowi¹zaniowy, w którym korzyci uzyskuje jedna ze stron.
Dla celów podatkowych nie ma znaczenia nazwanie umowy nieodp³atn¹, lecz jej charakter, tzn. czy rzeczywicie dotyczy otrzymania przez podatnika nieodp³atnych wiadczeñ.
W wyroku z dnia 30 grudnia 1998 r. sygn. akt I SA/Sz
105/98 S¹d orzek³, i¿ pod pojêciem nieodp³atnego wiadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nale¿y rozumieæ te wszystkie zjawiska gospodarcze i prawne, których nastêpstwem jest uzyskanie korzyci kosztem innego podmiotu. Analogiczny pogl¹d zosta³ wyra¿ony w wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 marca 2001 r. (sygn.
akt I SA/Gd 2027/98): nieodp³atnym wiadczeniem, o którym
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest takie zdarzenie, którego nastêpstwem jest uzyskanie korzyci kosztem innego podmiotu,
tj. takim, w którym korzyæ maj¹tkow¹ ma otrzymaæ tylko jedna strona. Wreszcie, w wyroku z dnia 28 stycznia 2000 r. (sygn.
akt I SA/Gd 2285/98) wyra¿ono pogl¹d, i¿ przez nieodp³atne
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wiadczenie nale¿y rozumieæ te wszystkie zdarzenia prawne i
gospodarcze w dzia³alnoci osób prawnych, których skutkiem
jest nieodp³atne, tj. niezwi¹zane z kosztami lub inn¹ form¹
ekwiwalentu, przysporzenie maj¹tku tej osoby, maj¹ce konkretny wymiar finansowy.
W zwi¹zku z powy¿szym, nie mo¿na mówiæ o uzyskaniu w
tym przypadku nieodp³atnego wiadczenia. Uzyskanie uprawnieñ do emisji w ramach pierwotnej alokacji nie ma bowiem
wymiaru finansowego, nie wi¹¿e siê równie¿ z uzyskaniem
korzyci kosztem innego podmiotu.
Konkluduj¹c, z przywo³anego powy¿ej orzecznictwa Naczelnego S¹du Administracyjnego wynika, ¿e o nieodp³atnym wiadczeniu mo¿na mówiæ w sytuacji, w której dochodzi do uzyskania przez podatnika przysporzenia maj¹tkowego, maj¹cego
konkretny wymiar finansowy, kosztem drugiego podmiotu, czyli
korzyæ maj¹tkow¹ uzyskuje tylko jedna strona, a druga ponosi uszczerbek na maj¹tku.
Z kolei zbycie czêci uprawnieñ do emisji skutkuje koniecznoci¹ rozpoznania przychodu nale¿nego odpowiadaj¹cego uzyskanej w wyniku sprzeda¿y kwoty.
Wydatki na op³aty zwi¹zane z nabyciem pierwotnym uprawnieñ do emisji (chodzi o op³aty uiszczane zgodnie z ustaw¹ z
dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji 6 )
stanowi¹ dla podatników koszty uzyskania przychodu w dacie
poniesienia (faktycznej zap³aty). Wi¹¿¹ siê bowiem z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, poniewa¿ s¹ niezbêdnym warunkiem
do korzystania z okrelonych instalacji, wykorzystywanych w
ramach codziennej dzia³alnoci. Op³atê wnoszon¹ za przyznanie na 3-letni okres rozliczeniowy uprawnieñ do emisji, nale¿y
zaliczaæ do kosztów uzyskania przychodów w ci¹gu 3-letniego
okresu, na jaki przyznano prawa, w wysokoci wartoci zu¿ytych praw w danym roku. Op³ata ta jest typowym kosztem porednim, nie przek³adaj¹cym siê bezporednio na wysokoæ
uzyskiwanego przychodu, niezwi¹zanym z przychodem konkretnego roku podatkowego, jednak¿e niew¹tpliwie zwi¹zanym
z ca³okszta³tem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, koniecznym dla zachowania i zabezpieczenia przychodu.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e pierwotne nabycie prawa do emisji (od pañstwa) nie powinno stanowiæ przychodu z
tytu³u nieodp³atnych, czy te¿ czêciowo odp³atnych wiadczeñ.
Jednak¿e zbycie uprawnieñ na rzecz innych podmiotów, jak
ka¿da inna transakcja sprzeda¿y, bêdzie siê ju¿ wi¹za³o z koniecznoci¹ rozpoznania z tego tytu³u przychodu podlegaj¹cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast od strony kosztowej wartym zwrócenia uwagi jest fakt, i¿ zarówno
wydatki poniesione w zwi¹zku z op³atami dotycz¹cymi pierwotnego rozdzia³u uprawnieñ, jak i z zakupem praw do emisji na
rynku wtórnym bêd¹ stanowi³y koszty uzyskania przychodu.
Jednak¿e pierwsze z nich w dacie poniesienia, drugie natomiast dopiero w momencie zbycia uprawnieñ.
PRAWID£OWE DOKUMENTOWANIE
KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
Zgodnie z regulacj¹ wyra¿on¹ w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
kosztami uzyskania przychodów s¹ koszty poniesione w celu
osi¹gniêcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia
róde³ przychodów, z wyj¹tkiem kosztów wymienionych w art. 16
ust. 1. Aby wydatki podatnika mog³y byæ uznane za koszt uzy24
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skania przychodu, konieczne jest po pierwsze, aby zosta³y one
poniesione, tj. pokryte z w³asnych zasobów maj¹tkowych przez
podatnika, który zalicza te wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Po drugie, koszt musi byæ poniesiony przez podatnika definitywnie. Nastêpnie, aby okrelony wydatek móg³ byæ
uznany za koszt uzyskania przychodu, miêdzy tym wydatkiem
a osi¹gniêciem przychodu musi istnieæ zwi¹zek przyczynowoskutkowy (koszty musz¹ byæ bowiem poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia ród³a
przychodów) tego typu, ¿e poniesienie wydatku ma wp³yw lub
przynajmniej mo¿e mieæ wp³yw na powstanie lub zwiêkszenie
przychodu. Wydatek musi daæ siê oceniæ jako niezbêdny b¹d
przynajmniej po¿yteczny w zakresie uzyskania przychodu.
Ponadto nale¿y wskazaæ, i¿ zaliczenie wydatków do kosztów
uzyskania przychodów nie jest mo¿liwe bez prawid³owego udokumentowania faktu ich poniesienia.
Z punktu widzenia zaliczenia wydatku do kategorii kosztów
uzyskania przychodów niezbêdne jest równie¿ posiadanie przez
podatników odpowiednich dokumentów ród³owych potwierdzaj¹cych fakt poniesienia okrelonych wydatków. Chodzi w tym
przypadku o zgromadzenie dowodów obiektywnie potwierdzaj¹cych te okolicznoci. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na fakt,
i¿ przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie wprowadzaj¹ ¿adnych zasad,
zgodnie z którymi powinno byæ udokumentowane poniesienie
kosztów. Teza ta znalaz³a odzwierciedlenie w orzecznictwie
Naczelnego S¹du Administracyjnego. W wyroku z dnia 13 marca 2001 r. NSA orzek³, ¿e przepisy ustawy w zakresie uzyskania przychodów nie okrelaj¹ zasad, w myl których powinno
byæ udokumentowane poniesienie kosztów 7 . Skoro zatem brak
jest zasad dotycz¹cych dokumentowania poniesionych kosztów, nale¿y przyj¹æ, i¿ dopuszczalne jest ich dokumentowanie
w ka¿dy dopuszczalny prawem sposób  nie budz¹cy w¹tpliwoci. Ponadto w cytowanym wy¿ej wyroku Naczelny S¹d Administracyjny uzna³, ¿e podatnik, który wprawdzie poniós³ faktycznie koszty, lecz nie posiada dowodów potwierdzaj¹cych ich
poniesienie, nie bêdzie mia³ prawa zaliczyæ tych wydatków do
kosztów uzyskania przychodów.
Z kolei w wyroku z dnia 7 marca 2001 r. Naczelny S¹d Administracyjny przyj¹³, i¿ podatnik ma mo¿liwoæ odliczania dla
celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, ¿e
wyka¿e ich zwi¹zek z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, a ich poniesienie ma lub mo¿e mieæ wp³yw na wielkoæ osi¹gniêtego przychodu. Z powy¿szego wynikaj¹ dwie konstatacje, a mianowicie:
a) ¿e to na podatniku spoczywa ciê¿ar ich udowodnienia (mo¿na spotkaæ odmienne tezy),
b) ¿e warunkiem odliczenia wydatków od przychodu jest udokumentowanie faktu ponoszenia wydatków w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoci8 .
W takim przypadku najlepiej mieæ pisemne dokumenty 9 .
Ocena prawid³owego udokumentowania wydatków zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów nale¿y do organów podatkowych, które maj¹ jej dokonaæ w granicach swobodnej oceny
dowodów10 .
W tym miejscu trzeba wskazaæ równie¿ na stanowiska prezentowane przez ograny podatkowe w tym zakresie. Co do
zasady organy podatkowe twierdz¹, ¿e faktury nie s¹ jedynymi
dopuszczalnymi dowodami potwierdzaj¹cymi poniesienie wy-
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datku. Tak uzna³ m.in. w pimie z dnia 8 padziernika 2004 r.
Urz¹d Skarbowy w Bochni. Udokumentowaniem wydatków
mo¿e byæ rachunek oraz inne dowody stwierdzaj¹ce fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawieraj¹ce co najmniej:
a) wiarygodne okrelenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwê i adresy) uczestnicz¹cych w operacji gospodarczej,
której dowód dotyczy,
b) datê wystawienia dowodu oraz datê lub okres dokonania
operacji gospodarczej, której dowody dotycz¹, z tym ¿e je¿eli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarczy podanie jednej daty,
c) przedmiot operacji i jego wartoæ oraz ilociowe okrelenie, je¿eli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach
naturalnych, podpisy osób uprawnionych do prawid³owego
udokumentowania operacji gospodarczych11 .
W oparciu o przedstawione powy¿ej stanowisko uprawniony jest pogl¹d, zgodnie z którym podstaw¹ do zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania mo¿e byæ zarówno
faktura, jak i inne dokumenty ród³owe, które obiektywnie potwierdzaj¹ fakt poniesienia wydatku. W praktyce skarbowej z
regu³y przyjmuje siê, ¿e tego rodzaju wiarygodnym dowodem
jest dokument potwierdzony przez inne ni¿ podatnik osoby.
CZY ZWROT WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ
PRACOWNIKA NA ZAKUP OKULARÓW OCHRONNYCH
DO PRACY PRZY KOMPUTERZE STANOWI PRZYCHÓD
PRACOWNIKA ZE STOSUNKU PRACY?
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku
dochodowego s¹ wiadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te
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wiadczenia, przys³uguj¹ce na podstawie przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy, je¿eli zasady ich przyznawania wynikaj¹ z odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W myl art. 237 6 § 1 i 3 Kodeksu pracy pracodawca jest obowi¹zany dostarczyæ pracownikowi nieodp³atne rodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj¹ce
przed dzia³aniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
czynników wystêpuj¹cych w rodowisku pracy oraz informowaæ go o sposobach pos³ugiwania siê tymi rodkami. Pracodawca jest obowi¹zany dostarczyæ pracownikowi rodki ochrony
indywidualnej, które spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce oceny
zgodnoci okrelone w odrêbnych przepisach.
Zgodnie z § 8 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe12 pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ w zakresie i na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach. Pracodawca ma obowi¹zek
zapewniæ pracownikom okulary koryguj¹ce wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza, je¿eli wyniki badañ okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wyka¿¹ potrzebê ich stosowania podczas
pracy przy obs³udze monitora ekranowego.
Z przedstawionych powy¿ej uregulowañ Kodeksu pracy oraz
w/w rozporz¹dzenia wynika, ¿e pracodawca jest obowi¹zany
zapewniæ pracownikom okulary koryguj¹ce wzrok, zgodnie z
zaleceniami lekarza, je¿eli wyniki badañ okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o
której mowa w § 8 ust. 1 wskazanego rozporz¹dzenia, wyka¿¹
potrzebê ich stosowania podczas pracy przy obs³udze monito-

Konferencje i szkolenia ISP  odpowiedzi na pytania Uczestników
1. Spó³ka wyp³aca ekwiwalent pieniê¿ny na rzecz pracowników, którzy odeszli na zasi³ek i wiadczenie przedemerytalne. Spó³ka rozlicza te osoby wystawiaj¹c formularz PIT-8C dla podatnika oraz do Urzêdu Skarbowego. W trakcie roku
wiadczeniobiorca uzyskuje wiek emerytalny i zgodnie z decyzj¹ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych przechodzi na emeryturê. Na moment wyp³aty ekwiwalentu za energiê elektryczn¹ przedk³ada aktualne dokumenty tj. decyzjê stwierdzaj¹c¹,
i¿ uzyska³ uprawnienia emerytalne. Czy wówczas taka osoba maj¹ca status emeryta korzysta zgodnie z art. 21 ust. 1
pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia?
W myl art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176 ze zm., zwana dalej ustaw¹ z dnia 26 lipca 1991 r.) dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z tytu³u wyp³acanych emerytom i rencistom wiadczeñ pieniê¿nych z tytu³u ³¹cz¹cego ich uprzednio z zak³adem pracy stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, pracy nak³adczej lub spó³dzielczego stosunku pracy, a tak¿e zapomóg innych ni¿ wymienione w
art. 21 ust. 1 pkt 26 tej ustawy, nie ³¹czy siê z innymi dochodami
(przychodami) z innych róde³ i pobiera siê podatek w formie rycza³tu w wysokoci 20%. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym podlegaj¹ wiadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieni¿ne uzyskiwane przez emerytów i rencistów otrzymywane przez te podmioty z zak³adów pracy z tytu³u poprzednio ³¹cz¹cego je stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy lub spó³dzielczego
stosunku pracy oraz otrzymane od zwi¹zków zawodowych. Analiza
tego przepisu wskazuje, i¿ aby móg³ byæ zastosowany musz¹ byæ

spe³nione trzy warunki: wiadczenie musi byæ wiadczeniem rzeczowym lub te¿ ekwiwalentem pieniê¿nym w zamian takiego wiadczenia, przedmiotowe wiadczenie musi otrzymaæ emeryt b¹d rencista oraz przyznanie tego wiadczenia musi wynikaæ z istniej¹cego uprzednio stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy lub spó³dzielczego stosunku pracy. Z pytania wynika, ¿e wyp³acane nale¿noci
stanowi¹ ekwiwalent pieniê¿ny w zamian wiadczenia rzeczowego. wiadczenia te s¹ zgodnie ze stanem faktycznym wyp³acane
ju¿ po uzyskaniu przez dan¹ osobê wieku emerytalnego i uzyskaniu decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych o przejciu danej
osoby na emeryturê  ekwiwalent jest wyp³acony na podstawie
przedstawionej przez uprawnionego decyzji stwierdzaj¹cej status
emeryta. W zwi¹zku z tym spe³niony jest równie¿ warunek odnosz¹cy siê do beneficjenta wiadczenia. W konsekwencji nale¿y
uznaæ, i¿ wyp³ata ekwiwalentu pieniê¿nego w przedstawionym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
Opracowa³: Krzysztof K³oskowski
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ra ekranowego. Obowi¹zek ten dotyczy pracowników u¿ytkuj¹cych w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez
po³owê dobowego wymiaru czasu pracy (czas faktycznie przepracowany przy monitorze).
Je¿eli pracownik, który zosta³ skierowany przez pracodawcê na profilaktyczne badania lekarskie, otrzyma³ zawiadczenie od lekarza medycyny pracy wskazuj¹ce potrzebê zaopatrzenia pracownika w okulary, pracodawca zobligowany jest do
zwrotów kosztów zakupu okularów koryguj¹cych wzrok podczas pracy z monitorem ekranowym. W wietle przytoczonych
wy¿ej przepisów, uwzglêdniaj¹c unormowania art. 21 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, nale¿y stwierdziæ, i¿ przychód uzyskany
przez pracownika w zwi¹zku ze zwrotem kosztów zakupu okularów s³u¿¹cych ochronie przed szkodliw¹ emisj¹ z monitorów
ekranowych jest wolny od podatku dochodowego, je¿eli wyniki
badañ okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wyka¿¹ potrzebê ich stosowania podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego.
OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 R.
RUSZY£ SYSTEM E-DEKLARACJE
Z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 31 grudnia
2007 r. wynika, ¿e System e-Deklaracje umo¿liwia od 1 stycznia 2008 r. sk³adanie deklaracji podatkowych drog¹ elektroniczn¹ ka¿demu podatnikowi i p³atnikowi. Dotychczas z tej mo¿liwoci mogli skorzystaæ tzw. duzi podatnicy, tj. podmioty, których roczne przychody netto przekraczaj¹ równowartoæ 5 mln
euro, rozliczaj¹ce siê w wyspecjalizowanych urzêdach skarbowych. Od stycznia tak¹ mo¿liwoæ bêdzie mia³ ka¿dy. Musi
tylko posiadaæ bezpieczny podpis elektroniczny oraz zg³osiæ
do urzêdu skarbowego zamiar sk³adania deklaracji w tej formie.
Jak zg³osiæ do urzêdu skarbowego zamiar sk³adania deklaracji w tej formie? Ministerstwo Finansów odpowiada, i¿ formularz zawiadomienia ZAW-E1, w którym zg³asza siê zamiar
sk³adania deklaracji drog¹ elektroniczn¹ mo¿na pobraæ przez
portal www.e-deklaracje.gov.pl (zak³adka Formularze). W tym
zawiadomieniu podatnik wskazuje te¿ osobê upowa¿nion¹ do
sk³adania deklaracji w jego imieniu. Mo¿e oczywicie sam wysy³aæ deklaracje drog¹ elektroniczn¹  wówczas wpisuje siebie jako osobê upowa¿nion¹. Wa¿ne jest, aby pamiêtaæ, ¿e
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formularz ten dostarcza siê do urzêdu skarbowego w formie
papierowej. Nastêpnie podatnik lub osoba upowa¿niona do
sk³adania deklaracji w jego imieniu sk³ada ju¿ drog¹ elektroniczn¹ poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl zg³oszenie
ZAW-E2, w którym potwierdza wolê sk³adania deklaracji w formie elektronicznej. Poniewa¿ zg³oszenie to jest elektroniczne,
aby je przes³aæ, musi posiadaæ bezpieczny podpis elektroniczny. Weryfikacji poprawnoci zawiadomienia i zg³oszenia dokonuje naczelnik urzêdu skarbowego, poprzez wydanie zawiadczenia ZAS-E, w którym to potwierdza mo¿liwoæ sk³adania przez podatnika dokumentów elektronicznych. Zgodnie
z ustaw¹ Ordynacja podatkowa ma na to miesi¹c. Od momentu wystawienia zawiadczenia ZAS-E podatnik ma ju¿ mo¿liwoæ sk³adania deklaracji drog¹ elektroniczn¹.
Do niedawna nie wszystkie deklaracje mo¿na by³o sk³adaæ
drog¹ elektroniczn¹. Ustawa Ordynacja podatkowa podkrela,
¿e nale¿y mieæ na wzglêdzie potrzebê stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktu z organami podatkowymi
i czêstotliwoæ sk³adania deklaracji. Tak wiêc z dniem 1 stycznia 2008 r. z³o¿yæ bêdzie mo¿na 32 rodzaje deklaracji, m.in.
VAT-7, VAT-UE, CIT-8, z dniem 1 kwietnia 2008 r. katalog ten
zostanie rozszerzony o kolejne 12 deklaracji, m.in. deklaracje
sk³adane przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego:
PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36l, PIT/O, PIT/D. Nastêpnym etapem jest 1 lipca 2008 r., kiedy bêdzie mo¿na z³o¿yæ dodatkowe 17 deklaracji, m.in. PIT-11 i 1 stycznia 2009 r.  kolejne
20 deklaracji, m.in. PIT-40 i PIT-2813.
Przypisy
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.
Dz.Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 3.
Dz.U. Nr 281, poz. 2784.
Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2000 r. sygn. akt SA/Sz 1244/99.
Postanowienie Naczelnika II MUS z dnia 16 stycznia 2007 r. sygn.
1472/ROP1/423-359/06/RM.
Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2784.
Wyrok NSA z dnia 13 marca 2001 r., sygn. akt III SA 68/00.
Wyrok NSA z dnia 7 marca 2001 r. sygn. akt III S. 64/200.
Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r. sygn. akt III FSK 618/2005.
Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 1997 r. sygn. akt I SA 195/96.
Pismo Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Bochni z dnia 8 padziernika 2004 r. sygn. PD/415-30/04.
Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973.
Zob. www.mf.gov.pl.

Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci
5 lipca 2007 r. (C 321/2005)
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci w sprawie Hans Markus Kofoed przeciwko Skatteministeriet
Sentencj¹ wyroku jest stwierdzenie, ¿e w okolicznociach faktycznych sprawy wyp³acona dywidenda nie podlega uwzglêdnieniu przy obliczaniu 10% progu dop³aty gotówkowej przewidzianej w art. 2 lit. d) Dyrektywy Rady Nr 90/434/EWG, zawieraj¹cej
definicjê operacji restrukturyzacyjnej zamiany udzia³ów, a tym samym sporna transakcja stanowi zamianê udzia³ów w rozumieniu
tego przepisu.
Przepis art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady Nr 90/434/EWG zakazuje opodatkowania zysku wspólnika obejmuj¹cego udzia³y w wyniku
operacji ich zamiany w momencie dokonania tej operacji restrukturyzacyjnej, chyba ¿e przepisy prawa krajowego zakazuj¹ce
nadu¿ycia prawa, oszustw podatkowych lub unikania opodatkowania  jako zgodne z art. 11 ust. 1 lit. a) tej Dyrektywy  mog¹
stanowiæ podstawê odmowy zastosowania wspólnego systemu opodatkowania.
Opracowa³a: Marta Dubec
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Problematyka zakazanej pomocy publicznej
z uwzglêdnieniem analizy poszczególnych przes³anek j¹
statuuj¹cych, w kontekcie rodków podatkowych. Czêæ II
Piotr Sidor
Autor jest prawnikiem, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych

Poni¿szy artyku³ stanowi kontynuacjê analizy problematyki pomocy publicznej z podzia³em na poszczególne przes³anki  ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnienia rodków podatkowych. Artyku³ stanowi drug¹ czêæ rozwa¿añ,
w których przedmiotem analizy jest przes³anka róde³ pochodzenia pomocy.

PRZES£ANKI WYST¥PIENIA POMOCY PUBLICZNEJ
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM
ZAGADNIENIA RODKÓW PODATKOWYCH
Przes³anka 2. ród³a pochodzenia pomocy.
Art. 87 ust. 1 TWE obejmuje swoim re¿imem pomoc pochodz¹c¹ od pañstwa lub ze róde³ pañstwowych. Powy¿sze
przes³anki nale¿y traktowaæ alternatywnie, a sposób ich sformu³owania wskazuje na cel objêcia ich zakresem maksymalnej liczby stanów faktycznych. Pojêcia pañstwa i róde³ pañstwowych s¹ rozumiane w prawie wspólnotowym równie szeroko jak pojêcie samej pomocy1. Dla ich zdefiniowania najwiêksze znaczenie maj¹ dotychczasowe orzecznictwo ETS oraz
stanowisko Komisji w tym zakresie. Warto przyk³adowo przywo³aæ w tym miejscu wyrok ETS z dnia 16 maja 2002 r. C-482/
99 Republika Francuska v. Komisja Wspólnot Europejskich,
LEX nr 112031, pkt 37-38: Zwrot «zasoby Pañstwa», o którym
mowa w art. 87 ust. 1 TWE, obejmuje wszystkie rodki finansowe, poprzez które w³adze publiczne mog¹ rzeczywicie
wspieraæ przedsiêbiorstwa, niezale¿nie od tego, czy rodki te
s¹ rodkami trwa³ymi sektora publicznego. Dlatego te¿ nawet,
je¿eli kwoty odpowiadaj¹ce rodkowi pomocy Pañstwa s¹ rodkami finansowymi przedsiêbiorstw publicznych oraz nie s¹ stale
w posiadaniu Skarbu Pañstwa, to fakt, i¿ ci¹gle pozostaj¹ pod
publiczn¹ kontrol¹, a przez to s¹ dostêpne w³aciwym instytucjom krajowym, jest wystarczaj¹cy, aby zakwalifikowaæ je jako
«zasoby pañstwa». Tak jest w przypadku, gdy Pañstwo jest
ca³kowicie zdolne poprzez wywieranie dominuj¹cego wp³ywu
na przedsiêbiorstwa publiczne do kierowania wykorzystaniem
ich zasobów w celu, gdy zajdzie potrzeba, sfinansowania okrelonych korzyci na rzecz innych przedsiêbiorstw.
Powody oraz cel udzielenia, a tak¿e podstawa prawna
wsparcia oraz zastosowana forma pomocy pozostaj¹ bez znaczenia. Pomoc¹ udzielan¹ przez pañstwo bêdzie pomoc przyznawana przez organy administracyjne zarówno szczebla centralnego, regionalnego, jak i lokalnego, bez wzglêdu na to, czy
bêd¹ to organy administracji rz¹dowej czy samorz¹dowej 2. Nie-

istotny jest w tym przypadku równie¿ stopieñ samodzielnoci,
czy nawet autonomii danego organu administracji w stosunku
do w³adz centralnych3. Za pomoc udzielon¹ przez pañstwo/ze
róde³ pañstwowych uznana bêdzie równie¿ pomoc pochodz¹ca od podmiotów sektora publicznego, dzia³aj¹cych w oparciu
o przepisy prawa publicznego, jak i prywatnego, pozostaj¹cych
jednak pod kontrol¹ organów administracyjnych. Jak podkrela siê w doktrynie, w oparciu o orzecznictwo ETS, bez znaczenia pozostaje sposób w jaki pañstwo mo¿e wp³ywaæ na dzia³alnoæ takich podmiotów. Mo¿e byæ to wp³yw oparty zarówno
na podstawach prawnych (kompetencyjnych), jak i wp³yw o
charakterze faktycznym, zwi¹zany np. z wykonywaniem przez
pañstwo uprawnieñ wspólnika w organie zarz¹dzaj¹cym danego podmiotu, b¹d finansowaniem tego podmiotu. W tym
przypadku warunek administrowania funduszami publicznymi
nie zawsze jest konieczny4. Nale¿y równoczenie przywo³aæ
stanowisko ETS wskazuj¹ce, i¿ aby rodek przyznany przedsiêbiorcy stanowi³ pomoc, powinien stworzyæ korzyæ finansowan¹ ze róde³ pañstwowych, stanowi¹c¹ ciê¿ar (koszt lub
uszczuplenie wp³ywów) dla pañstwa lub instytucji publicznych
b¹d prywatnych wskazanych lub utworzonych przez pañstwo5.
St¹d obci¹¿enie finansowe podmiotów sektora publicznego
zwi¹zane z udzieleniem rodków w jakiejkolwiek formie bêdzie
traktowane jako ciê¿ar dla róde³ pañstwowych, stanowi¹c przes³ankê do zastosowania art. 87 ust. 1 TWE.
Nale¿y równoczenie zwróciæ uwagê, ¿e w oparciu o orzecznictwo s¹dów wspólnotowych ukszta³towa³ siê ciekawy pogl¹d
doktryny w odniesieniu do kwalifikacji rodków przekazywanych przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, pozostaj¹ce w sferze wp³ywów pañstwa. Zgodnie z powy¿szym
pogl¹dem, aby uznaæ, i¿ rodki bêd¹ce w dyspozycji podmiotu
sektora publicznego nale¿¹ do róde³ pañstwowych, konieczne jest, aby podmiot ten spe³nia³ ³¹cznie cztery warunki:
 wiadczy³ us³ugi o charakterze publicznym,
 w oparciu o podstawy prawne przyjête przez pañstwo (odnonie form i rodków),
 pozostaj¹c pod kontrol¹ pañstwa,
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dysponuj¹c specjalnymi uprawnieniami w relacjach z pañstwem lub innymi uczestnikami rynku.
Mamy wiêc do czynienia z sytuacj¹, w której za rodki stanowi¹ce pomoc publiczn¹ pochodz¹c¹ ze róde³ pañstwowych
uwa¿ane bêd¹ rodki podmiotów finansowanych z zasobów
pañstwa (funduszy publicznych). Za pomoc ze róde³ pañstwowych mo¿e zostaæ równie¿ uznana korzyæ pochodz¹ca od
podmiotów spoza szeroko pojêtego sektora publicznego, a wiêc
podmiotów w pe³ni prywatnych 6. rodki pochodz¹ce od takiego podmiotu prywatnego bêd¹ stanowi³y pomoc przyznan¹
ze róde³ pañstwowych w sytuacji, gdy podlegaj¹ zatwierdzeniu przez organy publiczne 7. A contrario, je¿eli podmiot prywatny o pe³nej autonomii w stosunku do szeroko pojmowanych
organów publicznych dysponuje rodkami pomocowymi niepochodz¹cymi z funduszy pañstwowych, jego dzia³ania w zakresie wspierania przedsiêbiorców  innych uczestników rynku 
nie bêd¹ podlega³y rygorom pomocy publicznej. Istnieje dyskusyjny pogl¹d, i¿ w przypadku, gdy podmiot prywatny jest
obowi¹zany do dokonywania okrelonych wydatków na podstawie przepisów prawa  a nie w oparciu o jednostkow¹ decyzjê organu publicznego, zatwierdzenie konkretnego przesuniêcia rodków  tego typu dysponowanie rodkami nie bêdzie
stanowi³o pomocy publicznej.
Równoczenie nale¿y wskazaæ, i¿ w sytuacji, gdy ustawodawstwo krajowe nak³ada obowi¹zek ponoszenia okrelonego
rodzaju danin  op³at  na rzecz podmiotu prywatnego, pomoc
udzielona przez ten podmiot z wykorzystaniem powy¿szych
rodków mo¿e zostaæ zakwalifikowana jako pomoc publiczna
w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE. Wynika to z charakteru wnoszonych op³at, które mimo ¿e s¹ ponoszone na rzecz podmiotu prywatnego, w pe³ni niezale¿nego od szeroko pojmowanego pañstwa, wynikaj¹ z powszechnego obowi¹zku na³o¿onego
przez przepisy prawa krajowego, stanowi¹c w konsekwencji
rodki pañstwowe. Bez znaczenia pozostaje kr¹g podmiotów
objêtych takim obowi¹zkiem. Nie musi on mieæ charakteru powszechnego, obci¹¿aj¹c tylko niektórych przedsiêbiorców.
Nale¿y jednak wskazaæ, i¿ pomoc sfinansowana z takich rodków nie bêdzie stanowi³a zakazanej pomocy publicznej, je¿eli
nie bêdzie faworyzowa³a okrelonych przedsiêbiorców ani ga³êzi produkcji. Tak wyrok ETS z dnia 25 czerwca 1970 r. 47/69
Rz¹d Republiki Francuskiej v. Komisja Wspólnot Europejskich,
ECR 1970/1/00487, pkt 3-4: W swojej ocenie Komisja musi
rozwa¿yæ wszystkie czynniki, które bezporednio lub porednio nadaj¹ charakter tzw. pomocy okrelonym dzia³aniom krajowym, równoczenie charakteryzuj¹c pomoc poredni¹, któr¹
mog¹ statuowaæ metody finansowania i bliskie powi¹zanie uzale¿niaj¹ce kwotê pomocy od wp³ywów z op³aty. Tzw. pomoc
mo¿e zostaæ uznana za dopuszczaln¹, jeli zak³ócenie, które
powoduje nie zostanie nasilone przez metodê jej finansowania, czyni¹c dany projekt ca³kowicie niezgodnym z rynkiem i
interesem publicznym. System, na mocy którego jest udzielana pomoc w oparciu o ustalon¹ w tym celu op³atê, prowadzi do
systemu pomocowego o sta³ym charakterze, którego wielkoæ
jest nieprzewidywalna i trudna w kontroli. Jeli taki system sta³by
siê powszechny, mog³oby to stworzyæ lukê w art. 92 (obecnie
art. 87) Traktatu i ograniczyæ mo¿liwoci Komisji sprawowania
nad nim sta³ego nadzoru.
Powy¿sza zasada nie znajdzie zastosowania w sytuacji, gdy
wp³aty ponoszone na rzecz takiego podmiotu prywatnego bêd¹
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mia³y w pe³ni dobrowolny charakter, nie wynikaj¹c z publicznoprawnego obowi¹zku 8.
Warto równie¿ wspomnieæ w tym kontekcie o zagadnieniu
rynku cen regulowanych przez pañstwo. W oparciu o pogl¹dy
orzecznictwa i doktryny w tym zakresie nale¿y wskazaæ, i¿ zarówno w odniesieniu do systemu cen minimalnych, jak i maksymalnych mo¿emy mieæ do czynienia z wystêpowaniem pomocy publicznej w zale¿noci od okrelonego stanu faktycznego9. Dlatego te¿ w takich sytuacjach nie mo¿na wy³¹czyæ
zastosowania art. 87 ust. 1 TWE, poddaj¹c ka¿dy tego typu
rodek analizie z punktu widzenia przepisów prawa konkurencji, szczególnie w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, i¿ dany
system cen regulowanych mo¿e uprzywilejowywaæ okrelonych
przedsiêbiorców10. Jest to zagadnienie bardzo specyficzne,
zwa¿ywszy kontekst róde³ pañstwowych. Niemniej jednak, jak
podkrela siê w doktrynie, zastosowanie systemu cen regulowanych mo¿e mieæ w konsekwencji wp³yw na obci¹¿enia bud¿etu i z tego wzglêdu stanowiæ rodek podlegaj¹cy rygorom
pomocy publicznej.
W odniesieniu do problematyki podatkowej pomocy publicznej w kontekcie róde³ jej pochodzenia nale¿y zwróciæ uwagê
m.in. na pogl¹d wyra¿ony w wyroku ETS z dnia 10 stycznia
2006 r. w sprawie C-222/04 Ministero dellEconomia e delle
Finanze v. Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San
Miniato SpA11, zgodnie z którym w przypadku przyznania przez
w³adze publiczne zwolnienia podatkowego okrelonym przedsiêbiorstwom, mimo faktycznego braku przekazania zasobów
pañstwowych, mamy do czynienia z pomoc¹ publiczn¹ w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE. ETS podkreli³, ¿e równie¿ w
przypadku obni¿enia podatku lub odroczenia jego terminu p³atnoci powy¿szy przepis Traktatu znajdzie zastosowanie. Wyrok ten stanowi wiêc potwierdzenie przywo³ywanego ju¿ pogl¹du doktryny i orzecznictwa, i¿ uszczuplenie wp³ywów w
ród³ach pañstwowych jest równoznaczne wydatkowaniu z
tych róde³ 12. Równoczenie warto zaznaczyæ, ¿e dla stwierdzenia wystêpowania pomocy  w postaci zwolnienia podatkowego  przynosz¹cej korzyæ okrelonemu przedsiêbiorstwu, finansowanej przy u¿yciu zasobów pañstwowych, nie
jest konieczne, aby to przedsiêbiorstwo by³o beneficjentem
bezporednim. Fakt rezygnacji przez pañstwo z wp³ywów
podatkowych mo¿e poci¹gaæ za sob¹ porednie przeniesienie zasobów pañstwowych, stanowi¹c pomoc dla podmiotów
innych ni¿ te, którym zwolnienie podatkowe zosta³o bezporednio przyznane. Jest to niezwykle wa¿ny pogl¹d odnonie
dwuznacznoci kwalifikacji zwolnienia podatkowego w wietle przes³anki zasobów pañstwowych, wyra¿ony m.in. w wyroku ETS z dnia 19 wrzenia 2000 r. C-156/98 Republika
Federalna Niemiec v. Komisja Wspólnot Europejskich, LEX
nr 82971, pkt 25-28: W szczególnoci rodki, które w ró¿nych formach zmniejszaj¹ obci¹¿enia normalnie w³¹czane do
bud¿etu przedsiêbiorstwa i które, nie bêd¹c zatem dotacjami
w cis³ym tego s³owa znaczeniu, maj¹ podobny charakter i ten
sam skutek, s¹ uznawane za pomoc. Tak jest w przypadku,
gdy ród³em korzyci przyznawanej porednio przedsiêbiorstwom jest zrzeczenie siê przez Pañstwo Cz³onkowskie wp³ywów podatkowych, które normalnie zosta³yby uzyskane, poniewa¿ to w³anie owo zrzeczenie siê umo¿liwi³o inwestorom
nabywanie udzia³ów w tych przedsiêbiorstwach na warunkach,
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które w kategoriach podatkowych s¹ korzystniejsze. Fakt, i¿
inwestorzy podejmuj¹ wówczas niezale¿ne decyzje, nie
oznacza, ¿e zwi¹zek pomiêdzy ulg¹ podatkow¹ a korzyci¹ przyznan¹ danym przedsiêbiorstwom zosta³ wyeliminowany, poniewa¿ w kategoriach ekonomicznych zmiana warunków rynkowych, z której wynika korzyæ, jest konsekwencj¹
utraty przez w³adze publiczne wp³ywów podatkowych. Wynika
st¹d, ¿e taka ulga podatkowa poci¹ga za sob¹ transfer zasobów pañstwowych..
Trybuna³ zdecydowanie podkrela jednak, i¿ w sytuacji, gdy
interwencja pañstwa nie niesie za sob¹ jakiegokolwiek bezporedniego lub poredniego transferu rodków pañstwowych,
nie jest mo¿liwe uznanie jej za pomoc w rozumieniu art. 87
ust. 1 TWE13.
W odniesieniu do zagadnienia róde³ pochodzenia pomocy
nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na mo¿liwoæ przypisania udzielonej pomocy pañstwu w przypadku, gdy dokonuje ono transpozycji zwolnienia podatkowego do prawa krajowego, zgodnie
z ci¹¿¹cym na nim obowi¹zkiem wynikaj¹cym z Traktatu. ETS
stwierdzi³, i¿ w takiej sytuacji nie mo¿na przypisaæ takiego rod-

ka  w postaci zwolnienia podatkowego  pañstwu, gdy¿ w rzeczywistoci wynika on z przepisów prawa wspólnotowego. Tak
wyrok z dnia 5 kwietnia 2006 r. T-351/02 Deutsche Bahn AG v.
Komisja Wspólnot Europejskich, (za:) LexPolonica, pkt 102103: Aby korzyci mog³y zostaæ uznane za pomoc pañstwa w
rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, musi miêdzy innymi istnieæ mo¿liwoæ ich przypisania pañstwu (...) Dokonuj¹c transpozycji
zwolnienia do prawa krajowego, pañstwa cz³onkowskie wykonuj¹ jedynie przepisy wspólnotowe zgodnie z obowi¹zkami wynikaj¹cymi z traktatu. Wynika z tego, ¿e sporny przepis nie
mo¿e zostaæ przypisany pañstwu niemieckiemu, lecz w rzeczywistoci wynika on z aktu prawodawcy wspólnotowego. (...)
Mo¿liwoæ przypisania pomocy danemu pañstwu jest kwesti¹
odrêbn¹ od tego, czy pomoc zosta³a przyznana przy u¿yciu
zasobów pañstwowych. Z orzecznictwa wynika bowiem, ¿e chodzi tu o przes³anki odrêbne i kumulatywne.
Równoczenie s¹dy wspólnotowe zwracaj¹ uwagê, ¿e
udzielenie ulgi podatkowej na podstawie przepisów przyjêtych
przez wewn¹trzpañstwowe instytucje pañstwa cz³onkowskiego (zdecentralizowane, federalne, regionalne) jest traktowane

Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci
28 czerwca 2007 r. (C 73/2006)
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci w sprawie Planzer Luxembourg Sarl przeciwko Bundeszentralamt
für Steuern
Sentencj¹ wyroku jest stwierdzenie, ¿e przepisy art. 3 lit. b) oraz art. 9 zdanie drugie Ósmej Dyrektywy VAT powinny byæ
interpretowane w ten sposób, ¿e zawiadczenie zgodne ze wzorem znajduj¹cym siê w za³¹czniku B do tej Dyrektywy zasadniczo
pozwala na przyjêcie domniemania, i¿ wnioskodawca nie tylko jest podatnikiem podatku VAT w pañstwie cz³onkowskim, którego
organ podatkowy wyda³ mu to zawiadczenie, ale tak¿e, i¿ ma on siedzibê w tym pañstwie cz³onkowskim. Przepisy te nie oznaczaj¹ jednak, ¿e pañstwo cz³onkowskie dokonuj¹ce zwrotu VAT, które ma w¹tpliwoci co do zgodnoci danych wskazanych w
zawiadczeniu z rzeczywistoci¹ gospodarcz¹, nie mo¿e weryfikowaæ tych danych za pomoc¹ rodków administracyjnych przewidzianych w tym celu przez przepisy wspólnotowe w dziedzinie podatku VAT.
Przepis art. 1 pkt 1 Trzynastej Dyrektywy VAT stanowi, ¿e siedzib¹ spó³ki dla celów wykonywania dzia³alnoci gospodarczej
jest miejsce, w którym s¹ podejmowane istotne decyzje dotycz¹ce ogólnego zarz¹du t¹ spó³k¹ oraz w którym wykonywane s¹ jej
centralne zadania administracyjne.
11 wrzenia 2007 r. (C 76/2005)
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci w sprawie Herbert Schwarz i Marga Gootjes-Schwarz przeciwko
Finanzamt Bergisch Gladbach
Sentencj¹ wyroku jest stwierdzenie, ¿e przepis art. 49 TWE zakazuje pañstwu cz³onkowskiemu stanowienia takich przepisów
podatkowych, które przyznaj¹ prawo do uwzglêdnienia czesnego, uiszczanego na rzecz niektórych prywatnych szkó³ po³o¿onych
na terytorium tego pañstwa, jako wydatku szczególnego wp³ywaj¹cego na zmniejszenie wymiaru podatku dochodowego, podczas gdy w sposób generalny wykluczaj¹ tê mo¿liwoæ w odniesieniu do czesnego uiszczanego na rzecz szkó³ prywatnych
po³o¿onych w innych pañstwach cz³onkowskich.
To¿samy zakaz wynika z treci art. 18 TWE, który w okolicznociach niniejszej sprawy znajdzie zastosowanie, je¿eli podatnicy
danego pañstwa cz³onkowskiego wysy³aj¹ swoje dzieci w celu kszta³cenia do po³o¿onej w innym pañstwie cz³onkowskim szko³y,
której wiadczenia nie s¹ uznawane za us³ugi w rozumieniu art. 49 oraz art. 50 TWE.
Opracowa³a: Marta Dubec
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na równi z przyznaniem takiego rodka przez w³adzê centraln¹, a wiêc z zasobów pañstwowych14. Jest to konsekwencja
traktowania wszelkich organów administracyjnych niezale¿nie
od stopnia ich autonomii jako szeroko rozumianego pañstwa.
Odnonie zagadnieñ prawa wspólnotowego nale¿y zwróciæ uwagê tak¿e na kwestiê pochodzenia pomocy ze róde³
wspólnotowych. W doktrynie prawa konkurencji czêsto wskazywano na fakt, i¿ pomoc pochodz¹ca ze róde³ wspólnotowych  jako pochodz¹ca porednio ze róde³ pañstwa cz³onkowskiego  mo¿e zostaæ uznana za pomoc w rozumieniu
art. 87 ust. 1 TWE. Podkrelano równie¿, ¿e taka klasyfikacja
rodków ze róde³ wspólnotowych jest tym bardziej uzasadniona w sytuacjach, gdy pañstwo dysponuje w³adz¹ dyskrecjonaln¹ przy rozdziale takich rodków. W powy¿szej kwestii
Trybuna³ przedstawi³ swoje stanowisko w wyroku w tzw. sprawie BALM15. Stwierdzi³, dokonuj¹c rozdzielenia zakresów pojêæ róde³ pañstwowych i róde³ wspólnotowych, i¿ rodki pochodz¹ce ze róde³ wspólnotowych  nawet, je¿eli pañstwo
dysponuje w³adz¹ dyskrecjonaln¹ w administrowaniu tymi rodkami  nie stanowi¹ pomocy publicznej w rozumieniu art. 87
ust. 1 TWE.
Za powy¿szym pogl¹dem przemawia³o równie¿ brzmienie
art. 12 rozporz¹dzenia Rady nr 1260/9916, w myl którego dzia³ania finansowane przez fundusze s¹ zgodne z postanowieniami Traktatu, w³¹czaj¹c w to regu³y konkurencji. Obowi¹zuj¹ce w tym zakresie od dnia 1 stycznia 2007 r. nowe rozporz¹dzenie Rady nr 1083/2006  a dok³adnie jego art. 9 ust. 5  w
pe³ni potwierdza tê zasadê 17. Bior¹c powy¿sze pod uwagê 
ustalaj¹c wzajemny zakres pojêæ pomocy publicznej i rodków
pomocowych z UE  nale¿y podkreliæ, i¿ rodki przyznane z
tych funduszy, co do zasady, nie stanowi¹ pomocy publicznej
w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE18. Odnonie tego zagadnienia
widoczny jest jednak brak konsekwencji zarówno w praktyce
Komisji, jak i pogl¹dach doktryny.

2

3
4

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ równie¿ w przypadku pojêcia pañstwa i róde³ pañstwowych  tak jak w przypadku pojêcia pomocy  dla ich interpretacji bez znaczenia pozostaje sposób ich rozumienia i definiowania w prawie krajowym poszczególnych pañstw cz³onkowskich, gdy¿
stanowi¹ one wy³¹cznie konstrukcje prawa wspólnotowego. Por. S. Dudzik, op. cit., Pomoc pañstwa..., s. 99.
Jak zwracaj¹ uwagê I. Postu³a, A. Werner, op. cit., Pomoc publiczna..., s. 49, bez znaczenia dla zakwalifikowania róde³ pozostaje struktura organów pañstwowych wynikaj¹ca z ustroju pañstwa  unitarnego czy te¿ federacyjnego  i podzia³u administracyjnego oraz stopnia
decentralizacji.
Zob. S. Dudzik, op. cit., Pomoc pañstwa..., s. 99.
Zob. wyrok ETS z dnia 30 stycznia 1985 r. 290/83 Komisja Wspólnot
Europejskich v. Republika Francuska ECR 1985/1/00439. W powy¿szym wyroku ETS stwierdzi³, i¿ nawet w przypadku podmiotu (instytucji finansowej) ciesz¹cego siê autonomi¹ w stosunku do organów pañstwa i wspó³dysponuj¹cego funduszami prywatnymi, którego decyzje ostateczne podlegaj¹ jednak zatwierdzeniu przez organy pañstwa  nawet automatycznemu, przekazuj¹cego pewne rodki, mamy
do czynienia z pomoc¹ publiczn¹ podlegaj¹c¹ rygorom art. 87 ust. 1
TWE. SPI w póniejszej sprawie z dnia 12 grudnia 1996 r. T-358/94
Compagnie Nationale Air France v. Komisja Wspólnot Europejskich
ECR 1996/10-12/II-02109, odnosz¹c siê do powy¿szego wyroku ETS
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podkreli³, i¿ fakt zatwierdzenia przez organy publiczne nie jest
niezbêdn¹ przes³ank¹ do przypisania takim rodkom charakteru rodków ze róde³ pañstwowych. SPI stwierdzi³, ¿e podmiot nale¿¹cy do
sektora publicznego, u¿ywaj¹cy rodków pozostaj¹cych w jego dyspozycji jako ród³a finansowania udzielanych p³atnoci  równie¿ w
sytuacji, w której p³atnoci takie nie wymaga³yby zatwierdzenia przez
organ publiczny  móg³by zostaæ uznany jako udzielaj¹cy pomocy
publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE; podane za S. Dudzik, op.
cit., Pomoc pañstwa..., s. 113-114. W konsekwencji nale¿y uznaæ, i¿
w przypadku podmiotów sektora publicznego wymóg zatwierdzenia nie jest konieczny, aby uznaæ dzia³anie takich podmiotów jako
pomoc ze róde³ pañstwowych, nawet w przypadku dysponowania funduszami prywatnymi.
Zob. wyrok ETS z dnia 17 marca 1993 r. C-72/91 Sloman Neptun Schiffahrts AG v. Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG, ECR 1993/3/I-00887, pkt 1.
Zob. wyrok ETS z dnia 22 marca 1977 r. 78/76 Firma Steinike und
Weinlig v. Republika Federalna Niemiec, ECR 1977/2/00595.
Por. S. Dudzik, op. cit., Pomoc pañstwa..., s. 117; tak równie¿ I. Postu³a, A. Werner, op. cit., Pomoc publiczna..., s 52.
Dobrowolnoæ wiadczeñ powinna mieæ nie tylko formalny, ale i faktyczny charakter. Szerzej o tej problematyce wypowiada siê S. Dudzik, op. cit., Pomoc pañstwa..., s. 122-123.
Swoje stanowisko w tej sprawie wyra¿a³a zarówno Komisja, jak i ETS.
Por. wyrok ETS z dnia 24 stycznia 1978 r. 82/77 Openbaar Ministerie
Królestwa Holandii v. Jacobus Philippus van Tiggele, ECR 1978/1/
00025, pkt 2.
Zob. S. Dudzik, op. cit., Pomoc pañstwa..., s. 124-125.
LEX nr 226073, pkt 132.
Por. przywo³any przy okazji analizy zagadnieñ pomocy w w¹skim znaczeniu podzia³ na pomoc w sensie pozytywnym i negatywnym.
Zob. wyrok ETS z dnia 17 marca 1993 r. C-72/91 Sloman Neptun Schiffahrts AG v. Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG, ECR 1993/3/I-00887; wyrok ETS z dnia 30 listopada 1993 r.
C-189/91 Petra Kirsammer-Hack v. Nurhan Sidal, ECR 1993/11/I06185, pkt 1: Taki rodek nie poci¹ga za sob¹ ¿adnego bezporedniego ani poredniego transferu rodków pañstwowych dla
tych przedsiêbiorców, ale wywodzi siê wy³¹cznie z intencji ustawodawcy, aby zapewniæ okrelone ramy prawne dla stosunków pracy
miêdzy pracodawcami a pracownikami ma³ych przedsiêbiorstw oraz
aby unikn¹æ nak³adania na te przedsiêbiorstwa finansowych ograniczeñ, które mog³yby zatrzymaæ ich rozwój.  t³umaczenie autora; wyrok
ETS z dnia 7 maja 1998 r. C-52/97 Epifanio Viscido i inni v. Ente Poste
Italiane, ECR 1998/6/I-02629, tezy: Tylko korzyci przyznane bezporednio lub porednio poprzez ród³a pañstwowe s¹ traktowane jako pomoc w rozumieniu art. 92 (1) (obecnie art. 87 ust. 1  od
autora).  t³umaczenie autora.
Zob. wyrok SPI z dnia 6 marca 2002 r. T-127/99 Territorio Histórico de
Álava  Diputación Foral de Álava i inni v. Komisja Wspólnot Europejskich, LEX nr 112259, pkt 142.
Zob. wyrok ETS z dnia 13 padziernika 1982 r. 213-215/81 Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor v. BALM, ECR 1982/3583.
Rozporz¹dzenie Rady nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiaj¹ce przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
(Dz.U.UE.L.99.161.1). Art. 12: Dzia³ania finansowane przez fundusze lub otrzymuj¹ce wsparcie z EBI lub z innego instrumentu finansowego s¹ zgodne z postanowieniami Traktatu, z instrumentami
przyjêtymi w ramach Traktatu oraz z politykami i dzia³aniami Wspólnoty, w³¹czaj¹c w to regu³y konkurencji, udzielanie zamówieñ publicznych, ochrony i poprawy stanu rodowiska naturalnego, zniesienia nierównoci i wspierania równoci kobiet i mê¿czyzn.
Rozporz¹dzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj¹ce przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoci i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie nr 1260/1999
(Dz.Urz.U.E.L.06.210.25). Art. 9 ust. 5: Operacje finansowane z
funduszy s¹ zgodne z postanowieniami Traktatu i aktów przyjêtych na jego podstawie.
Powy¿sza zgodnoæ uzyskiwana jest na etapie planowania, zatwierdzania i wdra¿ania rodków z funduszy wspólnotowych; Komisja równoczenie jednak coraz czêciej ¿¹da przedstawienia do akceptacji
programów pomocowych finansowanych ze róde³ wspólnotowych.
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W dniu 29 padziernika 2007 r. Naczelny S¹d Administracyjny w poszerzonym sk³adzie 7 sêdziów wyda³ wa¿ny wyrok
w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug sprzeda¿y dzia³ek budowlanych przez osoby fizyczne. Sprawa ta budzi³a liczne w¹tpliwoci ze wzglêdu na definicjê dzia³alnoci gospodarczej zawart¹ w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug1 .

W myl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce
osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹ bez wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alnoci. Natomiast ust. 2 tego artyku³u definiuje dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako dzia³alnoæ producentów,
handlowców lub us³ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj¹cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak¿e dzia³alnoæ osób
wykonuj¹cych wolne zawody, równie¿ wówczas, gdy czynnoæ
zosta³a wykonana jednorazowo w okolicznociach wskazuj¹cych na zamiar wykonywania tych czynnoci w sposób czêstotliwy.
Na podstawie tej definicji wiêkszoæ organów podatkowych
sta³a na stanowisku, ¿e osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, dokonuj¹ce wyzbycia dzia³ek budowlanych wchodz¹cych w sk³ad ich maj¹tku osobistego, staj¹ siê
podatnikami podatku od towarów i us³ug ze wzglêdu zamiar
wykonywania tych czynnoci w sposób czêstotliwy. Co
ciekawe, czêæ organów podatkowych w wydawanych postanowieniach w sprawie interpretacji prawa podatkowego wskazywa³a, ¿e sprzeda¿ jednej dzia³ki, kiedy zbywca posiada³ jeszcze jedn¹ dzia³kê, któr¹ w przysz³oci zamierza³ zbyæ, czyni
zbywcê  ju¿ z tytu³u tego jednego zbycia  podatnikiem podatku od towarów i us³ug.
W celu wyjanienia istniej¹cych w¹tpliwoci nale¿y siêgn¹æ
do Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej 2 . W
myl art. 9 tej dyrektywy podatnikiem jest ka¿da osoba prowadz¹ca samodzielnie w dowolnym miejscu jak¹kolwiek dzia³alnoæ gospodarcz¹, bez wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alnoci. Co wiêcej, w myl pogl¹dów doktryny: (...) zgodnie z
koncepcj¹ przyjêt¹ przez ustawodawcê europejskiego nie jest
podatnikiem VAT ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana cile regularna zap³ata oraz nie prowadzi zorgani-

zowanej i zarejestrowanej dzia³alnoci. Rozwijaj¹c koncepcjê
zakresu podmiotowego opodatkowania, uznano, i¿ podatnikiem
VAT mog¹ byæ jedynie «przedsiêbiorcy», prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w ramach zorganizowanego przedsiêbiorstwa3.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ art. 12 Dyrektywy Rady 2006/112/WE
upowa¿nia pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej do uznania za podatnika ka¿dego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji zwi¹zanej z dzia³alnoci¹, o której mowa w art. 9 tej dyrektywy (dzia³alnoci¹ gospodarcz¹), w zczególnoci jednej z nastêpuj¹cych transakcji:
 dostawy budynku lub czêci budynku oraz zwi¹zanego z
nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem,
 dostawy terenu budowlanego.
Z teren budowlany nale¿y zgodnie z omawian¹ dyrektyw¹
rozumieæ ka¿dy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany
za teren budowlany przez pañstwa cz³onkowskie.
W tym zakresie mo¿na wskazaæ na zarysowy w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci pogl¹d, i¿ dzia³alnoæ gospodarcza powinna byæ nacechowana sta³oci¹,
powtarzalnoci¹ oraz niezale¿noci¹, gdy¿ zwi¹zana jest z profesjonalnym obrotem (wyrok w sprawie C-230/94 Renate Enkler a Finanzamt Hamburg). Natomiast w wyroku z dnia 4 padziernika 1995 r. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci w sprawie C-291/92 Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht wskaza³,
¿e z brzmienia art. 2(1) VI Dyrektywy wynika, ¿e dla opodatkowania danej transakcji podatkiem od wartoci dodanej sprzedawca musi dzia³aæ w charakterze podatnika. W zwi¹zku z tym
transakcja dokonana przez podmiot dzia³aj¹cy w charakterze
osoby prywatnej nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
Dnia 24 kwietnia 2007 r. zapad³ wa¿ny wyrok Naczelnego
S¹du Administracyjnego4 , w którym podkrelono, ¿e opodatkowaniu podlega dostawa dzia³ek budowlanych przez osoby
fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej w sytuacji,
gdy zamiar sprzeda¿y pojawi siê ju¿ w momencie nabycia nieBiuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 1/2008
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ruchomoci, nie za w momencie podzia³u geodezyjnego jednej nieruchomoci gruntowej na kilka mniejszych. Wyrok ten
nie spowodowa³ rozwiania w¹tpliwoci w tym zakresie, choæ
od tego momentu wiêkszoæ s¹dów administracyjnych wydawa³a wyroki korzystne dla podatników, równie¿ czêæ organów
podatkowych wydawa³a korzystne dla podatników interpretacje. Przyk³adowo mo¿na wskazaæ na decyzjê w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydan¹ przez Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2007 r. W decyzji tej Dyrektor wskaza³: W wietle powo³anych argumentów nie ma
podstaw, aby stwierdziæ, ¿e w przedmiotowym stanie faktycznym Strona, sprzedaj¹c kilka dzia³ek, dokonuje zorganizowanej dostawy nieruchomoci gruntowych a tym samym wystêpuje w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Opodatkowaniu podlega jedynie czynnoæ zrealizowana w formie zorganizowanej sprzeda¿y towaru (gruntu), poprzedzonej zakupem
dokonanym w celu jego odsprzeda¿y, wskazuj¹ca na zamiar
jej kontynuacji w tej formie (wyrok NSA W- wa z dnia
24.04.2007 r., sygn. akt I FSK 603/06). ( ) Równoczenie nale¿y wskazaæ, ¿e fakt zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych
na budowlane nie wskazuje na istnienie po stronie Podatnika
zamiaru prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na
sprzeda¿y dzia³ek. Dzia³ania zwi¹zane ze zmian¹ przeznaczenia nie zosta³y, bowiem podjête z inicjatywy Podatnika, lecz
Starostwa Powiatowego i Gminy Zagnañsk. Nie mo¿na, bowiem wywodziæ ujemnych skutków dla Podatnika z czynnoci
organów lokalnych, na które nie mia³ wp³ywu, a które przyczyni³y siê do podwy¿szenia wartoci nieruchomoci. 5 Znamienne jest jednak, ¿e korzystne dla podatników interpretacje wydawane s¹ przez dyrektorów izb skarbowych w formie decyzji
b¹d w wyniku zmiany postanowienia naczelnika urzêdu skarbowego z urzêdu, b¹d w wyniku za¿alenia wniesionego przez
podatnika.
Jednak¿e pojawiaj¹ siê równie¿ niekorzystne dla podatników interpretacje. Przyk³adowo mo¿na wskazaæ na postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia
20 wrzenia 2007 r. wydane przez Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Piasecznie 6 . Przedmiotem tego postanowienia by³a
kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug dostawy
dzia³ek budowlanych nabytych w wyniku darowizny gruntu rolnego uzyskanej od rodziców, który nastêpnie w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zosta³ zakwalifikowany jako grunt przeznaczony pod zabudowê. W postanowieniu tym organ podatkowy wskaza³: Aby staæ
siê podatnikiem wystarczy wykonaæ czynnoci jednorazowo,
ale w okolicznociach wskazuj¹cych na zamiar ich wykonywania w sposób czêstotliwy. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ dla rozstrzygniêcia wystarczaj¹cym jest istnienie okolicznoci, które wskazywa³yby na zamiar ich wykonywania w sposób czêstotliwy. ( )
O zamiarze wykonywania czynnoci w sposób czêstotliwy
wiadczyæ mog¹ wszystkie dzia³ania podjête przez sprzedaj¹cego ukierunkowane na zbycie dzia³ek. W przedmiotowej sprawie s¹ to m.in. takie dzia³ania jak scalanie dwóch nieruchomoci i ponowny, korzystniejszy podzia³. Powy¿sze stanowi ci¹g
zdarzeñ i sk³ada siê na okolicznoci, które mog¹ wiadczyæ o
zamiarze wykonywania czynnoci w sposób czêstotliwy. W
wietle powy¿szego nie ma znaczenia, czy dzia³ki zostan¹
sprzedane jednym aktem kilku nabywcom, czy odrêbnie po32

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 1/2008

Artyku³y i studia
szczególnym nabywcom. W wietle powy¿szego, dostawa
przedmiotowych gruntów budowlanych jest samodzielnie prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 15 ust. 2
ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d w/w
ustawy zwolnieñ, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje siê do
dostawy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowê. Przy sprzeda¿y gruntu przeznaczonego pod zabudowê ma zastosowanie stawka podatku okrelona w art. 41 ust.
1 ustawy tj. 22%.
Prezentowane przez tut. organ podatkowy stanowisko jest
zgodne z orzeczeniem Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie z 9 marca 2006 r. sygn. akt I SA/OI 10/2006
uznaj¹cego, i¿ czêstotliwa sprzeda¿ wydzielonych w wyniku
podzia³u gospodarstwa rolnego dzia³ek budowlanych stanowi
czynnoæ podlegaj¹c¹ opodatkowaniu podatkiem od towarów i
us³ug. Maj¹c na uwadze powy¿sze, Naczelnik Urzêdu Skarbowego postanowi³ jak w sentencji. Tutejszy organ podatkowy
informuje, i¿ przedmiotowa interpretacja ma zastosowanie
wy³¹cznie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku
i zosta³a wydana wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego na
dzieñ jej wydania.
W zwi¹zku z tymi w¹tpliwociami Naczelny S¹d Administracyjny, do którego trafi³a skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie, ze wzglêdu na
pojawiaj¹ce siê w sprawie zagadnienia prawa budz¹ce powa¿ne
w¹tpliwoci prawne, postanowi³ przekazaæ sprawê do rozpoznania poszerzonemu sk³adowi tego S¹du. W ocenie Naczelnego S¹du Administracyjnego w rozpatrywanej sprawie istotne znaczenie mia³a odpowied w zakresie ustalenia, czy definicja dzia³alnoci gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. stanowi prawid³ow¹ implementacjê
art. 4 ust. 2 i 3 VI Dyrektywy oraz w zakresie ustalenia, czy za
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. nale¿y uznaæ okazjonaln¹ sprzeda¿ przez
osobê fizyczn¹ okrelonej liczby dzia³ek budowlanych wydzielonych z jej maj¹tku osobistego, w zwi¹zku z nabyciem których, jako nabywanych do maj¹tku osobistego, nie dokonywa³a ona odliczenia podatku naliczonego. W sprawie bêd¹cej
przedmiotem wyroku skar¿¹cy ma³¿onkowie nabyli w 1991 r.
do maj¹tku wspólnego, niezabudowan¹ dzia³kê o powierzchni
1 h, bêd¹c¹ nieruchomoci¹ rolno-len¹ przeznaczon¹ w planach zagospodarowania przestrzennego do u¿ytkowania rolniczego. W 1997 r. Rada Miasta w drodze uchwa³y dokona³a
przekwalifikowania m.in. gruntu rolnego skar¿¹cych na grunt
przeznaczony pod zabudowê domów jednorodzinnych. W tym
samym roku na wniosek skar¿¹cych dzia³ka ta zosta³a podzielona na 13 dzia³ek, z których dwie wydzielono pod budowê ulic,
a pozosta³e w celu zbycia.
Naczelny S¹d Administracyjny w omawianym wyroku uzna³,
¿e u¿yty w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwrot
równie¿ wówczas, gdy czynnoæ zosta³a wykonana jednorazowo w okolicznociach wskazuj¹cych na zamiar wykonywania czynnoci w sposób czêstotliwy jest  jak to okreli³ S¹d 
wyrazem swoistej realizacji przez polskiego ustawodawcê opcji
zawartej w art. 4 ust. 3 VI Dyrektywy, który to przepis wprowadza³ upowa¿nienie dla Pañstw Cz³onkowskich do uznania za
podatnika ka¿dego, kto okazjonalnie zawiera transakcje zwi¹-
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zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ zdefiniowan¹ w art. 4 ust. 2
tej Dyrektywy (obecnie art. 9 Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej)7 , w szczególnoci dotycz¹ce okrelonych dostaw
budynków, czêci budynków wraz z gruntami oraz dostaw dzia³ek budowlanych. W tym zakresie pojawia³y siê wczeniej odmienne wyroki s¹dów administracyjnych. Przyk³adowo w wyroku z dnia 6 wrzenia 2006 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu wskaza³, ¿e: Polski ustawodawca nie wprowadzi³ takiego rozwi¹zania i nie rozszerzy³ krêgu podatników o
podmioty dokonuj¹ce sporadycznych transakcji nie bêd¹cych
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ dotycz¹cych ww. nieruchomoci. 8
W ocenie Naczelnego S¹du Administracyjnego implementacja przez polskiego ustawodawcê postanowieñ art. 4 ust. 3
VI Dyrektywy jest jednak dokonana w sposób niedoskona³y,
rodz¹cy liczne w¹tpliwoci interpretacyjne. Zdaniem S¹du fakt,
¿e VI Dyrektywa zezwala Pañstwom Cz³onkowskim na uznanie za podatnika ka¿dego, kto okazjonalnie zawiera transakcje zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i ¿e ustawa z dnia
11 marca 2004 r. mo¿liwoæ tê realizuje poprzez odwo³anie siê
do czynnoci wykonanej jednorazowo w okolicznociach wskazuj¹cych na zamiar wykonywania czynnoci w sposób czêstotliwy, nie przes¹dza, ¿e tylko z tego powodu dany podmiot
staje siê podatnikiem podatku od towarów i us³ug.
Naczelny S¹d Administracyjny wskaza³ równie¿, ¿e aby
dan¹ osobê uznaæ za podatnika podatku od towarów i us³ug z
tytu³u dokonywanych zbyæ musi ona dzia³aæ jako handlowiec.
W tym zakresie VI Dyrektywa w art. 2 ust. 1 (obecnie Dyrektywa 112) wskazuje, ¿e opodatkowaniu podlega dostawa towarów lub wiadczenie us³ug wiadczone odp³atnie na terytorium
kraju przez podatnika, który jako taki wystêpuje. Tak wiêc je¿eli dany podmiot nie wystêpuje w charakterze podatnika, nie
mo¿na uznaæ, ¿e czynnoci wykonywane przez niego podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug. W ocenie
Naczelnego S¹du Administracyjnego brak w art. 5 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. odpowiedniego zastrze¿enia powoduje,
¿e polska ustawa w tym zakresie pozostaje w sprzecznoci z
zapisami VI Dyrektywy  co musi byæ usuwane w drodze wyk³adni prawnowspólnotowej. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie S¹d
uzna³, ¿e przepisy art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. powinny byæ rozumiane w ten sposób, ¿e warunkiem
sine qua non uznania, ¿e dany podmiot dzia³a w charakterze
podatnika podatku od towarów i us³ug jest ustalenie, ¿e dzia³a
on jako producent, handlowiec, us³ugodawca, pozyskuj¹cy
zasoby naturalne, rolnik lub jako osoba wykonuj¹ca wolny zawód. Ponadto NSA uzna³, ¿e ani formalny status danego podmiotu jako zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i
us³ug, ani fakt, ¿e dana czynnoæ zosta³a wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, ale z zamiarem czêstotliwoci, nie mog¹
byæ elementem przes¹dzaj¹cym o opodatkowaniu okrelonej czynnoci bez ka¿dorazowego ustalenia, ¿e w odniesieniu
do tej czynnoci podmiot ten wystêpowa³ w charakterze podatnika podatku od towarów i us³ug.
Odnosz¹c wskazane powy¿ej rozwa¿ania do sprawy bêd¹cej przedmiotem omawianego orzeczenia, Naczelny S¹d Ad-
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ministracyjny wskaza³, ¿e okolicznoci¹, która mo¿e przes¹dzaæ o kwalifikacji danej czynnoci jako opodatkowanej, nie
mo¿e byæ jedynie podzia³ gruntu na odrêbne dzia³ki. Zdaniem
S¹du: Rozumowanie takie prowadzi³oby bowiem do trudnych
do zaakceptowania wniosków, ¿e podmiot sprzedaj¹cy poza
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ np. swój prywatny samochód nie
ma statusu podatnika w przypadku gdy zbywa go w ca³oci, a
uzyskuje ten status sprzedaj¹c go w czêciach.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Naczelny S¹d Administracyjny
nie zdecydowa³ siê na wydanie uchwa³y w tej sprawie. Zgodnie
z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o
postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi 9 Naczelny S¹d
Administracyjny podejmuje uchwa³y maj¹ce na celu wyjanienie przepisów prawnych, których stosowanie wywo³ywa³o rozbie¿noci w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, natomiast
zgodnie z art. 15 § 1 pkt 3 tej ustawy NSA podejmuje równie¿
uchwa³y zawieraj¹ce rozstrzygniêcie zagadnieñ prawnych budz¹cych powa¿ne w¹tpliwoci w konkretnej sprawie s¹dowo-administracyjnej. Uchwa³y Naczelnego S¹du Administracyjnego s¹ wi¹¿¹ce dla sk³adów orzekaj¹cych. Zgodnie z art. 269
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. je¿eli jakikolwiek sk³ad s¹du
administracyjnego rozpoznaj¹cy sprawê nie podziela stanowiska zajêtego w uchwale sk³adu siedmiu sêdziów, ca³ej Izby albo
w uchwale pe³nego sk³adu Naczelnego S¹du Administracyjnego, przedstawia powsta³e zagadnienie prawne do rozstrzygniêcia odpowiedniemu sk³adowi  w takim przypadku Naczelny
S¹d Administracyjny podejmuje ponown¹ uchwa³ê.
Ponadto w myl art. 269 § 3 tego artyku³u je¿eli sk³ad jednej Izby Naczelnego S¹du Administracyjnego wyjaniaj¹cy
zagadnienie prawne nie podziela stanowiska zajêtego w uchwale innej Izby, przedstawia to zagadnienie do rozstrzygniêcia
pe³nemu sk³adowi Naczelnego S¹du Administracyjnego.
Nale¿y podkreliæ, na podstawie wskazanych przepisów, ¿e
gdyby NSA podj¹³ w omawianej sprawie uchwa³ê, by³aby ona
wi¹¿¹ca dla s¹dów administracyjnych w rozstrzyganych sprawach.

Przypisy:
1

2

3
4
5

6
7
8
9

Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwana dalej ustaw¹ z dnia 11 marca
2004 r.
Dz.Urz. UE L 347/1 z dnia 11 grudnia 2006 r. Dyrektywa ta zast¹pi³a
Dyrektywê Rady 77/388/EC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw pañstw cz³onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych  wspólny system podatku od wartoci dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku  VI Dyrektywa oraz Dyrektywê
Radcy 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw pañstw cz³onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych  I Dyrektywa, zwana dalej Dyrektyw¹ Rady 2006/112/WE
W. Maruchin, VAT. Komentarz, Warszawa 2005, Lex Omega.
I FSK 603/06.
Sygn. PP1/443-148/07, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w
decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 12 padziernika 2007 r. sygn. PP-II-005/64/BT/06/KLM.
Sygn. 1418/ZT/T/443-63/07/SG.
Dz.U.UE.L.06.347.1.
I SA/Wr 1254/05.
Dz.U. Nr 153, poz. 1270, zwana dalej ustaw¹ z dnia 30 sierpnia
2002 r.
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Wstrzymanie wykonania decyzji w postêpowaniu
podatkowym  praktyka stosowania art. 224a
Ordynacji podatkowej
Krystian £atka
Autor jest prawnikiem, doradc¹ podatkowym, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych
Mo¿liwoæ wstrzymania wykonania decyzji organu pierwszej instancji ma dla podatników bardzo istotne znaczenie. Jeli
podatnik nie godzi siê z rozstrzygniêciem organu podatkowego (celnego) pierwszej instancji, mo¿e skorzystaæ z prawa do
wniesienia odwo³ania. Ordynacja podatkowa nie czyni jednak
z odwo³ania bezwzglêdnie suspensywnego rodka zaskar¿enia1 , co powoduje, ¿e nieostateczna decyzja podatkowa jest
wykonalna. Brak wykonania decyzji mo¿e natomiast powodowaæ wszczêcie egzekucji administracyjnej.
Wykonalnoæ nieostatecznych decyzji organów podatkowych (celnych) nara¿a podatników na ryzyko wywo³ania nieodwracalnych skutków w przypadku b³êdnych rozstrzygniêæ.
Co prawda podatnicy mogli korzystaæ z art. 224 Ordynacji podatkowej, ten jednak uzale¿nia wstrzymanie wykonania decyzji od oceny przez organ orzekaj¹cy w sprawie (organ odwo³awczy) zaistnienia wa¿nego interesu strony lub interesu publicznego. Nie daje zatem zupe³nie obiektywnych przes³anek,
od których uzale¿nione by³oby wstrzymanie wykonania decyzji. W rezultacie  mimo tych regulacji  wadliwe decyzje pierwszoinstancyjne (skutecznie egzekwowane) doprowadza³y
nawet do zakoñczenia prowadzenia dzia³alnoci przez adresata decyzji. Ustawodawca dostrzeg³ ten problem. W uzasadnieniu do nowelizacji Ordynacji podatkowej (która w przedmiotowym zakresie wesz³a w ¿ycie dnia 1 wrzenia 2005 r.) wskazano, ¿e Praktyka, a w szczególnoci mo¿liwoæ wyrz¹dzenia
czêsto nieodwracalnych szkód przymusowym wykonaniem
decyzji, która jest nastêpnie uchylana lub uniewa¿niana i zwi¹zane z tym skutki bud¿etowe (odszkodowanie, oprocentowanie nadp³aty) wskazuje na potrzebê wzmocnienia tej zasady
[dobrowolnego wykonania decyzji2 .
Sytuacja podatników  jako adresatów nieostatecznych
decyzji podatkowych  mia³a ulec istotnej poprawie wraz z wprowadzeniem ustaw¹ z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw3 nowych mo¿liwoci zabezpieczenia wykonania decyzji
 okrelonych w art. 33d oraz art. 224a Ordynacji podatkowej.
Doktryna pozytywnie oceni³a tê nowelizacjê 4 . Takie rozwi¹zanie pozwala bowiem na ochronê interesów fiskalnych, ale tak¿e daje podatnikowi mo¿liwoæ kontynuowania dzia³alnoci.
Jak siê jednak okazuje, praktyka organów podatkowych
zdaje siê przeczyæ intencjom ustawodawcy. Zreszt¹ sam ustawodawca w sposób ma³o precyzyjny dokona³ nowelizacji Ordynacji podatkowej. Niechlujstwo legislacyjne spowodowa³o,
34

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 1/2008

¿e po¿¹dana instytucja sta³a siê ród³em dodatkowego ryzyka
dla podatników. Z praktyki znane s¹ bowiem przypadki, w których podatnik z³o¿y³ wniosek o przyjêcie zabezpieczenia i
wstrzymanie wykonania decyzji, wp³aci³ depozyt, a organ podatkowy odmówi³ przyjêcia zabezpieczenia i wstrzymania wykonania decyzji, a depozyt zaj¹³ na poczet zaleg³oci podatkowej wynikaj¹cej z decyzji (abstrahuj¹c od dopuszczalnoci takiego dzia³ania).
Zgodnie z art. 33d Ordynacji podatkowej wykonanie decyzji o zabezpieczeniu nastêpuje przez przyjêcie przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowi¹zania okrelonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zw³okê, w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) porêczenia banku;
3) weksla z porêczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartociowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub Narodowy
Bank Polski  wed³ug ich wartoci nominalnej;
6) depozytu w gotówce.
Zgodnie z art. 224a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, z urzêdu lub na wniosek strony, wstrzymuje wykonanie zaskar¿onej decyzji w ca³oci lub w czêci do dnia wydania
ostatecznej decyzji lub, w razie wniesienia skargi do s¹du administracyjnego, do momentu uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du administracyjnego w przypadku:
1) przyjêcia na wniosek strony zabezpieczenia wykonania
zobowi¹zania wynikaj¹cego z decyzji wraz z odsetkami za
zw³okê, o którym mowa w art. 33d  wstrzymanie wykonania decyzji nastêpuje do wysokoci zabezpieczenia, lub
2) zabezpieczenia wykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego z
decyzji wraz z odsetkami za zw³okê przez ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego korzystaj¹cych z pierwszeñstwa zaspokojenia  wstrzymanie wykonania decyzji nastêpuje do wysokoci odpowiadaj¹cej wartoci przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.
Zgodnie z art. 224a § 2 w zakresie, o którym mowa w § 1
pkt 1, przepisy art. 33d-33g oraz art. 224 § 4 i 5 stosuje siê
odpowiednio. Powy¿sza regulacja  tak¿e ze wzglêdu na redakcjê art. 224a  budzi wiele kontrowersji. Pocz¹tkowo nie-
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które organy podatkowe (celne) przyjmowa³y, ¿e ma on zastosowanie tylko w przypadku, gdy na maj¹tku podatnika ustanowiono hipotekê przymusow¹, zastaw skarbowy albo wydano
uprzednio decyzjê o zabezpieczeniu. Rozumowanie to jest b³êdne, bowiem oczywiste jest, ¿e intencj¹ ustawodawcy by³o
rozszerzenie mo¿liwoci wstrzymania wykonania decyzji tak¿e na te sytuacje, w których nie zachodzi ryzyko niewykonania
zobowi¹zania wynikaj¹cego z decyzji (zgodnie z art. 33 § 1
Ordynacji podatkowej zobowi¹zanie podatkowe przed terminem p³atnoci mo¿e byæ zabezpieczone na maj¹tku podatnika, a w przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim
 tak¿e na maj¹tku wspólnym, je¿eli zachodzi uzasadniona obawa, ¿e nie zostanie ono wykonane, a w szczególnoci gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowi¹zañ o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynnoci polegaj¹cych
na zbywaniu maj¹tku, które mog¹ utrudniæ lub udaremniæ egzekucjê). Ponadto z art. 224a § 1 pkt 1 wprost wynika, ¿e nie
chodzi w nim o decyzjê o zabezpieczeniu, ale o decyzjê, z której wynika zobowi¹zanie (decyzjê wymiarow¹).
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Co wiêcej, z literalnego brzmienia art. 224a wynika, ¿e organ podatkowy (celny) ma obowi¹zek z urzêdu wstrzymaæ
wykonanie decyzji, gdy ustanowiono hipotekê przymusow¹ lub
zastaw skarbowy. Tu wniosek strony nie jest konieczny, bowiem organ z urzêdu powinien wiedzieæ o takich czynnociach.
Wynika z tego, ¿e jedynie w przypadku braku takich zabezpieczeñ mo¿e nast¹piæ wstrzymanie wykonania decyzji na wniosek strony, po przyjêciu zabezpieczenia zaproponowanego
przez stronê.
Swoista niechêæ organów podatkowych do prawid³owego
stosowania art. 224a Ordynacji podatkowej wynika po czêci
ze wspomnianego ju¿ braku precyzji ustawodawcy. Z ustawy
wynika bowiem, ¿e zastosowanie jednej z form zabezpieczenia wykonania decyzji z art. 33d nie zawiesza biegu terminu
przedawnienia zobowi¹zania podatkowego. Wskutek z³o¿enia
zabezpieczenia przez podatnika, organ podatkowy mo¿e mieæ
ograniczone mo¿liwoci orzekania o zobowi¹zaniu (np. w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania, wymiaru uzupe³niaj¹cego). Zgodnie bowiem z art.

Konferencje i szkolenia ISP  odpowiedzi na pytania Uczestników
Firma zawar³a umowê z pracownikiem na u¿ytkowanie samochodu prywatnego do celów s³u¿bowych i co miesi¹c
wyp³aca³a pracownikowi rycza³t w wysokoci okrelonej w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
Z powodu z³ej interpretacji prawnej zaniechano doliczenia kwoty rycza³tu do przychodu pracownika oraz odprowadzania
zaliczek na podatek dochodowy. W jaki sposób nale¿y prawid³owo dokonaæ korekty do Urzêdu Skarbowego za poszczególne miesi¹ce oraz ca³y rok przes³anych zaliczek na podatek dochodowy?
W przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych nale¿y stwierdziæ, ¿e zwrot przez Firmê pracownikowi wydatków poniesionych w zwi¹zku z u¿ywaniem prywatnego samochodu do
celów s³u¿bowych nie bêdzie zwolniony od opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr
14, poz. 176 ze zm.) wolny od podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytu³u u¿ywania pojazdów stanowi¹cych w³asnoæ pracownika, dla potrzeb zak³adu pracy, w jazdach
lokalnych, je¿eli obowi¹zek ponoszenia tych kosztów przez zak³ad pracy albo mo¿liwoæ przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw  do wysokoci miesiêcznego rycza³tu pieniê¿nego albo do wysokoci nieprzekraczaj¹cej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, okrelonych w odrêbnych przepisach wydanych
przez w³aciwego ministra, je¿eli przebieg pojazdu, z wy³¹czeniem
wyp³at rycza³tu pieniê¿nego, jest udokumentowany w ewidencji
przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Kwoty otrzymane przez pracownika tytu³em zwrotu wydatków za jazdy lokalne zwi¹zane z wykonywaniem czynnoci s³u¿bowych bêd¹ opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy¿
zwolnienie to ma zastosowanie jedynie do osób pos³uguj¹cych
siê w³asnymi pojazdami bêd¹cych listonoszami lub pracownikami
S³u¿by Lenej. Zatem kwota zwrotu musi byæ w³¹czona do podstawy opodatkowania z tytu³u wynagrodzenia wynikaj¹cego ze
stosunku pracy. Przy czym wyp³acane przez Podatnika wiadczenie nie stanowi podstawy wymiaru sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne.
Od dnia 1 stycznia 2007 r. obowi¹zuj¹ przepisy, na mocy których p³atnicy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
nie s¹ ju¿ zobowi¹zani do sk³adania miesiêcznych deklaracji

PIT-4. Wyeliminowanie przez ustawodawcê tego obowi¹zku nie
oznacza jednak¿e, ¿e p³atnik zosta³ zwolniony z obowi¹zku wp³acania comiesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych. W obecnym stanie prawnym obowi¹zuje jedna, roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R. Sama nazwa deklaracji podatkowej, która zosta³a wprowadzona do obrotu prawnego moc¹ rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia niektórych
wzorów owiadczeñ, deklaracji i informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych w zakresie podatku dochodowego do osób fizycznych
(Dz.U. Nr 243, poz. 1760), wskazuje, ¿e jest to deklaracja o pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie np. zaliczkach nale¿nych. Zatem z uwagi na normatywny charakter deklaracji PIT-4R p³atnik
zobowi¹zany jest w terminie do 31 stycznia nastêpuj¹cego po roku
podatkowym z³o¿yæ deklaracjê, w której zostan¹ wykazane rzeczywicie pobrane miesiêczne zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych. Po z³o¿eniu tej deklaracji przys³uguje mu prawo
do z³o¿enia korekty deklaracji PIT-4R. Zgodnie bowiem z art. 81 §
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), je¿eli odrêbne przepisy nie stanowi¹
inaczej, podatnicy, p³atnicy i inkasenci mog¹ skorygowaæ uprzednio z³o¿on¹ deklaracjê. Zgodnie z § 2 tego przepisu wraz ze z³o¿eniem skorygowanej deklaracji nale¿y z³o¿yæ pisemne wyjanienie przyczyn, dla których dokonano korekty. Maj¹c zatem na uwadze przedstawiony w pytaniu stan faktyczny, nale¿y wskazaæ, ¿e
podatnik wraz ze z³o¿eniem rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach PIT-4R powinien z³o¿yæ korektê tej¿e deklaracji, wraz z
wyjanieniem przyczyn jej z³o¿enia oraz uregulowaæ zaleg³e zaliczki wraz z odsetkami za zw³okê.
Opracowa³: Pawe³ Greszta
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70 § 6 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego zostaje zawieszony z dniem:
1) wszczêcia postêpowania w sprawie o przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, je¿eli podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia wi¹¿e siê z niewykonaniem tego zobowi¹zania;
2) wniesienia skargi do s¹du administracyjnego na decyzjê
dotycz¹c¹ tego zobowi¹zania;
3) wniesienia ¿¹dania ustalenia przez s¹d powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.
Natomiast zgodnie z art. 70 § 7 Ordynacji podatkowej termin przedawnienia biegnie dalej od dnia nastêpuj¹cego po dniu:
1) prawomocnego zakoñczenia postêpowania w sprawie o
przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
2) dorêczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia s¹du
administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocnoci;
3) uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du powszechnego w
sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.
Powy¿sz¹ regulacjê nale¿a³o powi¹zaæ ze z³o¿eniem zabezpieczenia i wstrzymaniem wykonania decyzji wymiarowej.
Na marginesie warto dodaæ, ¿e wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie art. 224a powoduje  w razie wniesienia skargi do s¹du administracyjnego  zawieszenie biegu terminu
przedawnienia do momentu uprawomocnienia siê orzeczenia
s¹du administracyjnego. Je¿eli zatem podatnik z³o¿y zabezpieczenie, a nastêpnie skargê do s¹du administracyjnego, bieg
terminu przedawnienia zostanie zawieszony. Zgodnie z art. 70
§ 8 Ordynacji podatkowej nie ulegaj¹ natomiast przedawnieniu zobowi¹zania podatkowe zabezpieczone hipotek¹ lub zastawem skarbowym, jednak¿e po up³ywie terminu przedawnienia zobowi¹zania te mog¹ byæ egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. W tych przypadkach wstrzymanie
wykonania decyzji na podstawie art. 224a nie powinno budziæ
¿adnych w¹tpliwoci.
Ustawodawca  celowo lub nie  nie rozszerzy³ katalogu
zdarzeñ, które powoduj¹ zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Nale¿y przyj¹æ, ¿e powsta³a tu jednak luka prawna. W
rezultacie organy podatkowe  gdy prawid³owo stosuj¹ Ordynacjê podatkow¹ reaguj¹c na wniosek strony  mog¹ doprowadziæ do przedawnienia zobowi¹zania podatkowego (choæby
w czêci). T³umaczy to próby takiej wyk³adni art. 224a, aby
znajdowa³ on zastosowanie mo¿liwie rzadko. Co gorsza, praktyka organów podatkowych bywa sankcjonowana przez orzecznictwo s¹dów administracyjnych. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 6 lipca 2007 r. sygn. akt I SA/
Lu 423/07 uzna³, ¿e w przypadku, gdy zobowi¹zanie mo¿e siê
przedawniæ w zwi¹zku z przyjêciem zabezpieczenia i wstrzymaniem wykonania decyzji, organ podatkowy mo¿e odmówiæ
przyjêcia takiego zabezpieczenia 5 . Uznanie, ¿e organ podatkowy nie ma obowi¹zku przyj¹æ zabezpieczeñ proponowanych
przez stronê (wymienionych w art. 33d), zdaniem autora, wypacza ca³kowicie sens art. 224a w zwi¹zku z art. 33d Ordynacji podatkowej. B³¹d ustawodawcy, który nie powi¹za³ przyjê-
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cia zabezpieczenia i wstrzymania wykonania decyzji z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia, nie mo¿e obci¹¿aæ podatnika. Art. 33d nie wyra¿a mo¿e wprost zwi¹zania organu
wnioskiem strony, jednak zdaniem autora organ podatkowy
mo¿e jedynie badaæ, czy za³¹czone do wniosku o przyjêcie
zabezpieczania dowody potwierdzaj¹ wnioskowane zabezpieczenie (np. zawarcie umowy gwarancji bankowej). Oczywistym
jest, ¿e w myl art. 224a przedstawione zabezpieczenie nie
musi odpowiadaæ zobowi¹zaniu (zaleg³oci wynikaj¹cej z decyzji). Z art. 224a wprost wynika, ¿e wstrzymanie wykonania
decyzji mo¿e dotyczyæ tylko tej jej czêci, która zosta³a zabezpieczona (wstrzymanie wykonania decyzji nastêpuje do wysokoci zabezpieczenia). Organ podatkowy nie mo¿e zatem
badaæ  orzekaj¹c o przyjêciu albo odmowie przyjêcia zabezpieczenia i wstrzymania wykonania decyzji  czy interes bud¿etu nie ucierpi wskutek up³ywu terminu przedawnienia.
Reasumuj¹c, po ponad roku obowi¹zywania art. 33d i 224a
Ordynacji podatkowej ujawni³y siê praktyczne problemy w ich
stosowaniu  wynikaj¹ce g³ównie z luki prawnej stworzonej
przez samego ustawodawcê. Konieczna jest szybka nowelizacja ustawy w tym zakresie, jednak zanim zostanie ona dokonana, doradzaj¹c skorzystanie z ustanowienia zabezpieczenia nale¿y siê g³êboko zastanowiæ. Im bli¿ej up³ywu terminu
przedawnienia zobowi¹zania wynikaj¹cego z decyzji, tym wiêksze ryzyko sporu z organem podatkowym co do dopuszczalnoci przyjêcia zabezpieczenia i wstrzymania wykonania decyzji.
Uzyskanie zabezpieczeñ, o których mowa w art. 33d Ordynacji podatkowej jest kosztowne (prowizje bankowe), natomiast
depozyt w gotówce mo¿e byæ o tyle niebezpieczny, ¿e organ
podatkowy (celny) za¿¹da wp³acenia depozytu, a po odmowie
przyjêcia zabezpieczenia zajmie go na poczet zaleg³oci podatkowych wynikaj¹cych z decyzji. Bêdzie to oczywicie dzia³anie sprzeczne z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej (zasada
pog³êbiania zaufania do organów podatkowych) 6 , a czêsto tak¿e z zasadami prowadzenia postêpowania egzekucyjnego w
administracji.

Przypisy:
1

2
3
4
5
6

B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Komentarz 2006, Unimex, s. 819.
Druk sejmowy nr 3417.
Dz.U. Nr 143, poz. 1199 ze zm.
B. Adamiak, Ordynacja..., s. 214.
Niepublikowany, GP Nr 167 (2037), 29 sierpnia 2007 r.
Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 padziernika 2006 r. sygn.
akt III Sa/Wa 828/06: Postêpowanie budz¹ce zaufanie do organów
podatkowych to postêpowanie staranne i merytorycznie poprawne, w
którym dopuszcza siê wnioskowane dowody, traktuje równo interesy
podatnika i Skarbu Pañstwa a materialno-prawnych w¹tpliwoci nie
rozstrzyga na niekorzyæ podatnika.
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku od towarów i us³ug
(Dz.U. z dnia 1 maja 2004 r. Nr 97, poz. 970)
ZMIANY:
<1>
<2>
<3>
<4>

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

z
z
z
z

2004 r.
2004 r.
2004 r.
2005 r.

Nr
Nr
Nr
Nr

145, poz. 1541
224, poz. 2277
273, poz. 2705
17, poz. 150

<5>
<6>
<7>
<8>

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

z
z
z
z

2005 r.
2005 r.
2005 r.
2005 r.

Nr
Nr
Nr
Nr

95, poz. 797
193, poz. 1617
218, poz. 1843
266, poz. 2239

<9>
<10>
<11>
<12>

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

z
z
z
z

2006 r.
2006 r.
2006 r.
2007 r.

Nr
Nr
Nr
Nr

73, poz. 504
172, poz. 1235
245, poz. 1784
249, poz. 1861

OBJANIENIA:
<1>

<2>

<3>

<4a>

<4b>

W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 25 czerwca
2004 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia
25 czerwca 2004 r. Nr 145, poz. 1541).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 19 padziernika 2004 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 11 padziernika 2004 r. zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
z dnia 15 padziernika 2004 r. Nr 224, poz. 2277).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2005 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia
27 grudnia 2004 r. Nr 273, poz. 2705).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 lutego 2005
r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
28 stycznia 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2005 r. Nr 17, poz. 150).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 15 lutego
2005 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art.
41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92
ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Rozporz¹dzenie okrela:
1) póniejszy ni¿ wymienione w art. 19 ust.
1-20 oraz w art. 20 i art. 21 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, zwanej dalej ustaw¹,
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<5a>

<5b>

<6>

<7>

<8>

ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia
31 stycznia 2005 r. Nr 17, poz. 150).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 31 maja 2005 r.
na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
25 maja 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia 31 maja
2005 r. Nr 95, poz. 797).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 czerwca
2005 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 25 maja 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia 31
maja 2005 r. Nr 95, poz. 797).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 20 padziernika 2005 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 26 wrzenia 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z
dnia 5 padziernika 2005 r. Nr 193, poz. 1617).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2006 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 26 padziernika 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z
dnia 31 padziernika 2005 r. Nr 218, poz. 1843).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2006 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów

termin powstania obowi¹zku podatkowego;
2) miejsce wiadczenia us³ug, inne ni¿
wskazane w art. 27 oraz art. 28 ust. 1-8 ustawy;
3) towary i us³ugi, dla których obni¿a siê
stawkê podatku do wysokoci 7%, oraz
warunki stosowania obni¿onej stawki;
3a)<2> towary, dla których obni¿a siê stawkê podatku do wysokoci 3%, oraz warunki stosowania obni¿onej stawki;
4)<2> towary i us³ugi, dla których obni¿a siê
stawkê podatku do wysokoci 0%, oraz
warunki stosowania obni¿onej stawki;
5) zwolnienia od podatku inne ni¿ okrelone w art. 43-81 ustawy oraz szczegó-
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<9>

<10>

<11>

<12>

z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia
30 grudnia 2005 r. Nr 266, poz. 2239).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 13 maja 2006 r.
na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
7 kwietnia 2006 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia 28 kwietnia 2006 r. Nr 73, poz. 504).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 padziernika
2006 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 26 wrzenia 2006 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia
28 wrzenia 2006 r. Nr 172, poz.1235).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2007 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia
28 grudnia 2006 r. Nr 245, poz. 1784).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2008 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia
31 grudnia 2007 r. Nr 249, poz. 1861). Zmiany te
zaznaczono w tekcie pogrubion¹ czcionk¹.

³owe warunki stosowania tych zwolnieñ;
6) przypadki, w których zastosowanie ma
inny, ni¿ okrelony w art. 86 ust. 10
ustawy, termin obni¿enia kwoty podatku nale¿nego;
7)<5b> (uchylony)
8) inne ni¿ wymienione w art. 88 ust. 3
ustawy przypadki nabycia towarów lub
us³ug, uprawniaj¹ce do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego lub zwrotu ró¿nicy podatku, o którym mowa w art. 87
ustawy;
9) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego mo¿e byæ zwrócona jednostce dokonuj¹cej nabycia (importu) towarów
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lub us³ug, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu;
10) szczegó³owe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytu³u wiadczenia us³ug miêdzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium kraju przez podatników maj¹cych siedzibê lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;
11) sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w przypadku gdy
na fakturach wykazywane s¹ kwoty
w walutach obcych.
§2
Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o:
1) podatku  rozumie siê przez to podatek
od towarów i us³ug;
2) podatniku  rozumie siê przez to podatnika podatku od towarów i us³ug;
3) zarejestrowanym podatniku  rozumie
siê przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art.
157 ustawy;
4) podmiotach  rozumie siê przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne;
5) numerze identyfikacji podatkowej  rozumie siê przez to numer, o którym
mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników;
6) sprzedawcy  rozumie siê przez to podatnika, o którym mowa w art. 15 i art.
16 ustawy;
7) nierezydencie  rozumie siê przez to
nierezydenta w znaczeniu okrelonym
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.  Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178,
z pón. zm.);
8)<3, 4a> (uchylony)
Rozdzia³ 2<1>
Inne terminy powstania obowi¹zku
podatkowego
§3
1. W przypadku wiadczenia us³ug turystyki
opodatkowanych wed³ug szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy,
obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
ustalenia mar¿y, nie póniej jednak ni¿ 15.
dnia od dnia wykonania us³ugi.
2.<5b> W przypadku wiadczenia us³ug na rzecz
s¹dów powszechnych, administracyjnych,
wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej,
którym s¹dy te lub prokurator, na podstawie
w³aciwych przepisów, zleci³y wykonanie
okrelonych czynnoci zwi¹zanych z postêpowaniem s¹dowym lub przygotowawczym,
obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
otrzymania ca³oci lub czêci zap³aty.
§ 3a<4b>
(uchylony)

Rozdzia³ 3 <1>



Okrelenie innego miejsca
wiadczenia us³ug
§ 4<5b>
(uchylony)
§ 4a<5b>
(uchylony)
§ 4b<2>
W przypadku wiadczenia us³ug transportu
miêdzynarodowego rodkami transportu morskiego lub lotniczego  miejscem wiadczenia
tych us³ug jest terytorium kraju.
§ 4c<2>
W przypadku gdy nabywane us³ugi, o których
mowa w art. 119 ust. 8 ustawy, s¹ us³ugami
transportu miêdzynarodowego wiadczonymi
rodkami transportu morskiego lub lotniczego,
us³ugi te dla opodatkowania stawk¹ podatku w
wysokoci 0% us³ug turystyki uznaje siê za
wiadczone poza terytorium Wspólnoty.
Rozdzia³ 4
Towary i us³ugi, dla których obni¿a siê
stawkê podatku do wysokoci 7%, oraz
warunki stosowania obni¿onej stawki
§5
1. Stawkê podatku wymienion¹ w art. 41 ust. 1
ustawy obni¿a siê do wysokoci 7% dla
towarów i us³ug wymienionych w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.
1a.<12> Stawkê podatku wymienion¹ w art.
41 ust. 1 ustawy obni¿a siê do wysokoci 7% równie¿ w odniesieniu do:
1) robót budowlano-monta¿owych
oraz remontów i robót konserwacyjnych dotycz¹cych obiektów budownictwa mieszkaniowego, o
których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich czêci, z wy³¹czeniem
lokali u¿ytkowych, oraz lokali
mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a tak¿e
obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264  wy³¹cznie budynki instytucji ochrony zdrowia wiadcz¹cych us³ugi zakwaterowania z opiek¹ lekarsk¹ i pielêgniarsk¹, zw³aszcza dla ludzi starszych i niepe³nosprawnych,
2) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2
pkt 12 ustawy, lub ich czêci, z wy³¹czeniem lokali u¿ytkowych, oraz
lokali mieszkalnych w budynkach
niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

w zakresie, w jakim wymienione
roboty i remonty, obiekty lub ich
czêci oraz lokale nie s¹ objête t¹
stawk¹ na podstawie art. 41 ust.
12-12c ustawy.
2.<1> Obni¿on¹ do wysokoci 7% stawkê podatku stosuje siê równie¿, z zastrze¿eniem
ust. 3-6, do dostawy, wewn¹trzwspólnotowego nabycia i importu:
1) azotanu potasu (saletry potasowej)
(PKWiU ex 24.15.20-50.00), (CN ex 2834
21 00),
2) siarczanu magnezowego (siarczanu
magnezu) (PKWiU ex 24.13.31-57.21),
(CN ex 2833 21 00),
3) azotanów pozosta³ych (azotanu wapniowego i azotanu magnezu) (PKWiU
ex 24.13.32-10.29), (CN ex 2834 29 80),
4) makuchów i innych sta³ych pozosta³oci po ekstrakcji t³uszczów lub olejów
pochodzenia rolinnego; m¹ki i grysiku
z nasion oleistych i owoców oleistych
(PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00,
2305 00 00, 2306 i 1208)
 wy³¹cznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki
(surowiec) do pasz, je¿eli ich nabywc¹ jest podatnik podatku rolnego lub
podatku dochodowego od dochodu z
dzia³ów specjalnych produkcji rolnej.
3.<1> Przepis ust. 2 stosuje siê do dostawy oraz
importu pod warunkiem, ¿e nabywca tych
towarów przed³o¿y sprzedawcy pisemne
owiadczenie, ¿e jest podatnikiem podatku
rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki
(surowiec) do pasz.
4. Owiadczenie, o którym mowa w ust. 3,
powinno zawieraæ równie¿:
1) imiê i nazwisko oraz adres zamieszkania, gdy nabywca jest osob¹ fizyczn¹,
a w przypadku gdy nabywca jest osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹
niemaj¹c¹ osobowoci prawnej  nazwê oraz adres siedziby;
2) okrelenie iloci nabywanych towarów,
wymienionych w ust. 2;
3) datê i miejsce wystawienia owiadczenia oraz podpis sk³adaj¹cego owiadczenie.
5. Owiadczenie, o którym mowa w ust. 3,
sprzedawca jest obowi¹zany do³¹czyæ do
kopii faktury dokumentuj¹cej dostawê towarów, wymienionych w ust. 2.
6.<1> W przypadku importu towarów, wymienionych w ust. 2, przez podatnika podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej,
w celu ich przeznaczenia do stosowania
jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec)
do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej, owiadczenie, o którym
mowa w ust. 3, sk³ada siê organowi celnemu.
7. Obni¿on¹ do wysokoci 7% stawkê podatku stosuje siê równie¿ do zbycia prawa
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wieczystego u¿ytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi¹zanych albo czêci takich
budynków lub budowli, je¿eli budynki te lub
budowle albo ich czêci s¹ opodatkowane
stawk¹ 7%.
8.<1> Obni¿on¹ do wysokoci 7% stawkê podatku stosuje siê równie¿ do dostawy,
wewn¹trzwspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych dopuszczonych
do obrotu na terytorium kraju bez koniecznoci uzyskania pozwolenia, o których
mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r.  Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z
2004 r. Nr 53, poz. 533, z pón zm.).
9.<5a> Obni¿on¹ do wysokoci 7% stawkê podatku stosuje siê równie¿ do produktów
leczniczych dopuszczonych do obrotu na
terytorium kraju, które uzyska³y pozwolenie
wydane przez Radê Unii Europejskiej lub
Komisjê Europejsk¹.

3.

Rozdzia³ 4a<2>
Towary, dla których obni¿a siê stawkê
podatku do wysokoci 3%, oraz warunki
stosowania obni¿onej stawki
§ 5a
Stawkê podatku wymienion¹ w art. 41 ust. 1
ustawy obni¿a siê do wysokoci 3% dla dostawy, wewn¹trzwspólnotowego nabycia i importu:
1) trzmieli (PKWiU ex 01.25.10), (CN ex 0106
90 00);
2) entomofagów  wy³¹cznie stawonogów i
nicieni (PKWiU ex 01.25.10), (CN ex 0106
90 00);
3) chlorku potasu (PKWiU ex 24.15.50-30), (CN
ex 3104 20 10, ex 3104 20 50 i ex 3104 20
90), wy³¹cznie przeznaczonego do stosowania jako nawóz, je¿eli jego nabywc¹ jest
podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej; warunki, o których mowa w
§ 5 ust. 3-6, stosuje siê odpowiednio.

4.

5.

Rozdzia³ 5
Towary i us³ugi, dla których obni¿a siê
stawkê podatku do wysokoci 0%, oraz
warunki stosowania obni¿onej stawki <2>
§6
1. Stawkê podatku wymienion¹ w art. 41 ust. 1
i 2 oraz w art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
obni¿a siê do wysokoci 0% przy wiadczeniu us³ug przez zarejestrowanych podatników oraz imporcie us³ug, nabywanych
za rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 3 i 4, je¿eli zawarta zosta³a pisemna umowa o wiadczenie tych us³ug, zarejestrowana przez Urz¹d
Komitetu Integracji Europejskiej.
2. W przypadku wiadczenia i importu us³ug,
których nabycie finansowane jest w czêci ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 3 i 4, i w
czêci z innych rodków finansowych,
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6.

7.

8.

przepis ust. 1 stosuje siê wy³¹cznie do tej
czêci wartoci us³ugi, która zosta³a sfinansowana ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Za rodki finansowe bezzwrotnej pomocy
zagranicznej uwa¿a siê bezzwrotne rodki przekazane polskim podmiotom z bud¿etu
Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej, dotycz¹cych:
1) Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Pañstw Europy rodkowej
i Wschodniej (PHARE), w tym z³otowe
fundusze partnerskie powsta³e w wyniku realizacji tego programu, a tak¿e
rodki, które zosta³y przekazane polskim
podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r.
na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach
Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów
wspólnotowych Unii Europejskiej;
2) <1> kontraktów zawartych przed dniem
1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej
(ISPA).
Za rodki finansowe bezzwrotnej pomocy
zagranicznej uwa¿a siê tak¿e bezzwrotne
rodki przekazane polskim podmiotom przez
rz¹dy pañstw obcych lub organizacje miêdzynarodowe udzielaj¹ce pomocy na podstawie:
1) umów zawartych z Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej,
2) jednostronnych deklaracji rz¹dów i organizacji miêdzynarodowych udzielaj¹cych pomocy
 z wy³¹czeniem rodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wy³¹cza
mo¿liwoci op³acania podatku ze rodków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Do us³ug, o których mowa w ust. 2, stosuje
siê obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku pod warunkiem, ¿e w wystawionej
fakturze okrelona zosta³a odrêbnie czêæ
wartoci us³ug finansowanych:
1) ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
2) z innych rodków.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zarejestrowana umowa powinna zawieraæ
okrelenie procentowego udzia³u rodków
bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1
i 2:
1)<1> nie stosuje siê zwrotu podatku okrelonego w rozdziale 12;
2) zwrot podatku zwi¹zany z zastosowaniem stawki podatku 0% nastêpuje niezale¿nie od spe³nienia warunków umo¿liwiaj¹cych zaliczenie poniesionych
wydatków do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
Przepisy ust. 1 i 2 nie ma zastosowania
przy nabyciu za rodki bezzwrotnej pomo-
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cy zagranicznej, gdy kwota podatku zosta³a zaliczona do objêcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów reguluj¹cych zasady korzystania ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
§7
1. Obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku stosuje siê równie¿ do:
1) us³ug transportu towarów, je¿eli transport ten wykonywany jest w ca³oci na
terytorium kraju i stanowi czêæ us³ugi
transportu miêdzynarodowego;
2) us³ug transportu towarów przewo¿onych przez osoby podró¿uj¹ce, takich
jak baga¿ lub pojazdy samochodowe,
je¿eli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem w wysokoci 0%;
3) us³ug wiadczonych osobom w rodkach transportu morskiego, lotniczego i
kolejowego, je¿eli transport tych osób
jest opodatkowany podatkiem w wysokoci 0%;
4) najmu (czarteru) rodków transportu
wodnego, o których mowa w art. 83
ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz najmu wyposa¿enia tych rodków;
5) us³ug wiadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegaj¹cych na
obs³udze pasa¿erów w tych portach;
6)<12> us³ug wiadczonych na obszarze
polskich portów morskich, zwi¹zanych z wewn¹trzwspólnotow¹
us³ug¹ transportu towarów, polegaj¹cych na obs³udze l¹dowych
rodków transportu;
7)<1> us³ug w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, wiadczonych na rzecz
przewoników powietrznych oraz innych podmiotów wykonuj¹cych rejsy
w ramach wewn¹trzwspólnotowej
us³ugi transportu towarów;
8) <1> us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ startu,
l¹dowania, parkowania, obs³ug¹ ³adunków oraz innych o podobnym charakterze us³ug wiadczonych na rzecz
przewoników powietrznych oraz innych podmiotów wykonuj¹cych rejsy
w ramach wewn¹trzwspólnotowej
us³ugi transportu towarów;
9)<12> dostaw w kraju i wewn¹trzwspólnotowego nabycia:
a) ksi¹¿ek (PKWiU ex 22.11)  z
wy³¹czeniem ksi¹¿ek adresowych o zasiêgu krajowym, regionalnym i lokalnym, ksi¹¿ek
telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10),
nut, map i ulotek  oznaczonych
stosowanymi na podstawie
odrêbnych przepisów symbolami ISBN,
b) czasopism specjalistycznych;
10) <12> importu:
a) drukowanych ksi¹¿ek i broszur
(ex PCN 4901), (ex CN 4901),
oznaczonych stosowanymi na
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podstawie odrêbnych przepisów symbolami ISBN,
b) czasopism specjalistycznych.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje siê w przypadku posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art.
83 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. <12> Przez czasopisma specjalistyczne, o
których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. b i pkt
10 lit. b, nale¿y rozumieæ wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objête kodem PKWiU 22.13,
PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojêtych zagadnieñ odnosz¹cych
siê do dzia³alnoci kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, spo³ecznej, zawodowej
i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a
tak¿e przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidz¹cych, publikowane
nie czêciej ni¿ raz w tygodniu w postaci odrêbnych zeszytów (numerów)
objêtych wspólnym tytu³em, których
zakoñczenia nie przewiduje siê, ukazuj¹ce siê na ogó³ w regularnych odstêpach czasu w nak³adzie nie wy¿szym ni¿ 15 000 egzemplarzy, z wyj¹tkiem:
1) periodyków o treci ogólnej, stanowi¹cych podstawowe ród³o informacji bie¿¹cej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego krêgu czytelników;
2) publikacji zawieraj¹cych treci pornograficzne, publikacji zawieraj¹cych treci nawo³uj¹ce do nienawici na tle ró¿nic narodowociowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzglêdu na
bezwyznaniowoæ lub zniewa¿aj¹ce z tych powodów grupê ludnoci lub poszczególne osoby oraz
publikacji propaguj¹cych ustroje
totalitarne;
3) wydawnictw, w których co najmniej
33% powierzchni jest przeznaczone nieodp³atnie lub odp³atnie na
og³oszenia handlowe, reklamy lub
teksty reklamowe, w szczególnoci czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów
i katalogów reklamowych;
4) wydawnictw, które zawieraj¹ g³ównie kompletn¹ powieæ, opowiadanie lub inne dzie³o w formie tekstu
ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;
5) publikacji, w których wiêcej ni¿ 20%
powierzchni jest przeznaczone na
krzy¿ówki, kryptogramy, zagadki
oraz inne gry s³owne lub rysunkowe;
6) publikacji zawieraj¹cych informacje
popularne, w szczególnoci pora-

dy, informacje o znanych i s³awnych postaciach z ¿ycia publicznego;
7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokoæ nak³adu.
§ 7a<2>
1. Obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku stosuje siê do towarów nabywanych
przez podatnika podatku od wartoci dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby
transakcji wewn¹trzwspólnotowych na terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym
ni¿ terytorium kraju, w przypadku gdy towary te s¹ przeznaczone do wykonania
na nich us³ug, o których mowa w art. 27
ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, na terytorium kraju, a nastêpnie do wywozu na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê pod warunkiem,
¿e podatnik dokonuj¹cy dostawy towarów:
1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT
UE i w zg³oszeniu rejestracyjnym zg³osi³, ¿e zamierza dokonywaæ wewn¹trzwspólnotowych dostaw towarów;
2) przeka¿e, nabyte przez podatnika podatku od wartoci dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje us³ugi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d
ustawy;
3) wyka¿e w deklaracji podatkowej oraz
w informacji podsumowuj¹cej za okres,
w którym wystawi³ fakturê stwierdzaj¹c¹ dokonanie dostawy towarów, tê
dostawê jako wewn¹trzwspólnotow¹
dostawê towarów;
4) otrzyma zap³atê na rachunek bankowy
w banku krajowym w terminie 60 dni od
dnia wydania towaru; otrzymanie zap³aty w terminie póniejszym uprawnia
podatnika do dokonania korekty podatku nale¿nego;
5) posiada dokumenty, z których wynika,
¿e towary przekazywane podmiotowi,
który wykonuje us³ugi, o których mowa
w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, zostan¹ po wykonaniu tych us³ug wywiezione z terytorium kraju.
§ 7b<3, 4a>
(uchylony)
§ 7c<6>
1. Obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku stosuje siê równie¿ do dostawy towarów lub wiadczenia us³ug na rzecz:
1) instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokó³ w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 90,
poz. 864/4), zwanych dalej instytucjami Wspólnot, posiadaj¹cych siedzibê
lub przedstawicielstwo na terytorium
innego pañstwa cz³onkowskiego ni¿

terytorium kraju  do celów s³u¿bowych
tych instytucji;
2) organizacji miêdzynarodowych posiadaj¹cych siedzibê lub przedstawicielstwo na terytorium innego pañstwa
cz³onkowskiego ni¿ terytorium kraju,
uznane za takie przez pañstwo siedziby, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje miêdzynarodowe ustanawiaj¹ce takie organizacje lub
przez umowy dotycz¹ce ich siedzib 
do celów s³u¿bowych tych organizacji;
3) si³ zbrojnych, o których mowa w art. I
ust. 1 lit. a Umowy miêdzy Pañstwami-Stronami Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego dotycz¹cej statusu ich si³ zbrojnych,
sporz¹dzonej w Londynie dnia 19
czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21,
poz. 257), posiadaj¹cych siedzibê lub
przedstawicielstwo na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego ni¿ terytorium kraju  do celów s³u¿bowych takich si³ lub personelu cywilnego im towarzysz¹cego lub te¿ w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, je¿eli si³y takie
bior¹ udzia³ we wspólnych dzia³aniach
obronnych;
4) posiadaj¹cych przedstawicielstwo na
terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego ni¿ terytorium kraju zagranicznych misji dyplomatycznych i urzêdów
konsularnych oraz cz³onków ich personelu, a tak¿e innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów
lub zwyczajów miêdzynarodowych.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê pod warunkiem,
¿e podmioty, o których mowa w ust. 1, dla
nabywanych towarów lub us³ug przeka¿¹
przed dokonaniem dostawy towarów lub
wykonaniem us³ugi dokonuj¹cemu dostawy
towarów lub us³ugodawcy:
1) wype³niony odpowiednio dla potrzeb
podatku dokument, o którym mowa w
rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z
dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie
wiadectwa zwolnienia z podatku
akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z
11.01.1996 r., Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297),
potwierdzony przez w³aciwe w³adze
pañstwa cz³onkowskiego, na terytorium
którego podmioty te posiadaj¹ siedzibê
lub przedstawicielstwo;
2) zamówienie dotycz¹ce towarów lub
us³ug (wraz z ich specyfikacj¹), do których odnosi siê dokument okrelony w
pkt 1.
§ 7d<7>
1. Obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku stosuje siê równie¿ do dostawy:
1) towarów w sk³adzie celnym, wprowadzonych do sk³adu celnego z terytorium
pañstwa cz³onkowskiego innego ni¿ terytorium kraju;

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 1/2008

41

LEGISLACJA PODATKOWA

2) towarów objêtych procedur¹ sk³adu
celnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê pod warunkiem,
¿e:
1) dostawy towarów dokonuje siê dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy;
2) towary znajduj¹ siê pod dozorem celnym i s¹ ujête w ewidencji towarowej,
prowadzonej zgodnie z odrêbnymi przepisami;
3) towary, inne ni¿ objête procedur¹ sk³adu celnego, nie s¹ w wyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy, wyprowadzane ze sk³adu celnego.
Rozdzia³ 6
Zwolnienia od podatku
oraz szczegó³owe warunki stosowania
tych zwolnieñ
§8
1. Zwalnia siê od podatku:
1) nieodp³atne wiadczenie us³ug, które
uprzednio zosta³y sfinansowane ze
rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4;
2) czynnoci, o których mowa w art. 7
ust. 2 ustawy, sfinansowane ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4;
3) dostawê towarów, z wy³¹czeniem towarów wymienionych w za³¹czniku nr
1 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29,
poz. 257), dokonywan¹ przez organizacje po¿ytku publicznego, o których
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.
873, z pón. zm.), je¿eli towary te zosta³y nabyte przez te organizacje:
a) jako darowizny rzeczowe pochodz¹ce ze zbiórek publicznych, o
których mowa w ustawie z dnia 15
marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162, z pón.
zm.),
b) za rodki pieniê¿ne pozyskane ze
zbiórek, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a
 z zastrze¿eniem ust. 2 i 3;
4) dzier¿awê gruntów przeznaczonych
na cele rolnicze, a tak¿e zbycie prawa
u¿ytkowania wieczystego tych gruntów;
5) dostawê samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych,
przez podatników, którym przy ich nabyciu przys³ugiwa³o prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa
w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, je¿eli te
samochody i pojazdy s¹ towarami u¿ywanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt
2 ustawy;
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6) wk³ady niepieniê¿ne (aporty) wnoszone do spó³ek prawa handlowego i cywilnego;
7)<5b> (uchylony)
8) us³ugi w zakresie zarz¹dzania nieruchomociami mieszkalnymi, wiadczone na zlecenie, z wy³¹czeniem wyceny nieruchomoci mieszkalnych (PKWiU
ex 70.32.11);
9) us³ugi zarz¹dzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu
przepisów o narodowych funduszach
inwestycyjnych oraz ich prywatyzacji;
10) <12> import towarów objêtych:
a) procedur¹ tranzytu, sk³adu celnego, przetwarzania pod kontrol¹ celn¹, w rozumieniu przepisów celnych,
b) procedur¹ dopuszczenia do
obrotu uprzednio wywiezionych w ramach procedury
uszlachetniania biernego, je¿eli
proces uszlachetniania ma na
celu naprawê towarów, a naprawa dokonywana jest nieodp³atnie w wykonaniu umowy gwarancyjnej
 z zastrze¿eniem ust. 4;
11) import paliwa, zwolnionego od c³a na
podstawie przepisów celnych, przewo¿onego w standardowych zbiornikach w iloci nieprzekraczaj¹cej:
a) 600 litrów, w przypadku paliwa
przewo¿onego w standardowym
zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego s³u¿¹cego do przewozu wiêcej ni¿ dziewiêciu osób
w³¹cznie z kierowc¹,
b) 200 litrów, w przypadku paliwa
przewo¿onego w standardowym
zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego ni¿ wymieniony pod lit. a,
c) 200 litrów paliwa przewo¿onego w
standardowym zbiorniku pojemnika
specjalnego przeznaczenia;
12) zbycie prawa wieczystego u¿ytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem
zwi¹zanych albo czêci takich budynków lub budowli, je¿eli budynki te lub
budowle albo ich czêci s¹ zwolnione
od podatku lub opodatkowane stawk¹
podatku w wysokoci 0%;
13) czynnoci zwi¹zane z wykonywaniem
zadañ publicznych na³o¿onych odrêbnymi przepisami, wykonywane w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ przez jednostki samorz¹du terytorialnego, z wy³¹czeniem czynnoci
wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
14)<1> us³ugi wiadczone pomiêdzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek bud¿etowych, jednostkami bud¿etowymi
i zak³adami bud¿etowymi, z wyj¹tkiem
us³ug wymienionych w poz. 138 i 153
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za³¹cznika nr 3 do ustawy oraz us³ug
komunikacji miejskiej;
15)<4b> prowizje z tytu³u umowy dystrybucji
i sprzeda¿y znaków op³aty skarbowej,
s¹dowej i urzêdowych blankietów
weksli;
16)<5b> (uchylony)
17)<1> us³ugi obozów, kolonii lub us³ugi o
podobnym charakterze, organizowane
przez szko³y i inne jednostki objête ustaw¹ o systemie owiaty, wiadczone
wy³¹cznie na rzecz dzieci i m³odzie¿y z
tych szkó³ i jednostek;
18) <2> czynnoci wykonywane na rzecz
osób niebêd¹cych cz³onkami spó³dzielni, którym przys³uguj¹ spó³dzielcze w³asnociowe prawa do lokali mieszkalnych, za które s¹ pobierane op³aty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177
i Nr 63, poz. 591);
19)<2> oddawanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze.
2. Zwolnieñ, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
nie stosuje siê:
1) do pozosta³ej dzia³alnoci, niezaliczonej do dzia³alnoci po¿ytku publicznego, wyodrêbnionej na podstawie art. 21
pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie;
2) je¿eli organizacja po¿ytku publicznego
narusza warunki lub zasady dzia³ania
okrelone w ustawie wymienionej w
pkt 1.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
obowi¹zuje w odniesieniu do towarów:
1) których wartoæ rynkowa uwzglêdniaj¹ca podatek przekracza 2000 z³  wy³¹cznie w przypadku, gdy organizacja
po¿ytku publicznego posiada dokumentacjê pozwalaj¹c¹ na identyfikacjê darczyñcy i potwierdzaj¹c¹ dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z
terytorium pañstwa trzeciego posiada
dodatkowo dokument celny, z którego
wynika, ¿e import tych towarów nie
korzysta³ ze zwolnieñ, o których mowa
w art. 81 ustawy;
2) pod warunkiem, ¿e nabycie przez organizacjê po¿ytku publicznego zosta³o
udokumentowane posiadan¹ faktur¹ lub
dokumentem celnym potwierdzaj¹cym,
¿e import towarów nie korzysta³ ze
zwolnieñ, o których mowa w art. 81
ustawy.
4. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10,
nie stosuje siê, je¿eli na podstawie przepisów celnych powstaje obowi¹zek uiszczenia c³a.
§9
1. Zwalnia siê od podatku czynnoci wynikaj¹ce z umowy agencyjnej lub zlecenia, porednictwa lub innej umowy o podobnym
charakterze, w przypadku których podsta-
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wê opodatkowania dla agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby, wiadcz¹cej us³ugi o
podobnym charakterze, stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeñ za
wykonane us³ugi, pomniejszona o kwotê
podatku, z zastrze¿eniem ust. 2-4.
2.<12> Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
dotyczy tych podatników, którzy w
danym roku podatkowym mogli korzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w
art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, i dotyczy
wartoci sprzeda¿y w danym roku
podatkowym z tytu³u wykonywania
czynnoci wymienionych w ust. 1, nieprzekraczaj¹cej kwoty 50 000 z³.
3.<12> Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2,
stosuje siê pod warunkiem, ¿e wartoæ sprzeda¿y opodatkowanej nie
przekroczy³a ³¹cznie w poprzednim
roku podatkowym kwoty 50 000 z³; do
wartoci sprzeda¿y nie wlicza siê
kwoty podatku.
4. Zwolnieñ, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
stosuje siê do podatników:
1) zarejestrowanych na podstawie art. 96
lub art. 157 ustawy jako podatnicy VAT
czynni;
2) wykonuj¹cych równie¿ inne, ni¿ wymienione w ust. 1, czynnoci opodatkowane;
3) wykonuj¹cych czynnoci, o których
mowa w art. 113 ust. 13 ustawy;
4) którzy zrezygnowali z prawa do zwolnieñ podmiotowych lub utracili to prawo w poprzednich latach podatkowych
i od daty rezygnacji lub utraty tego prawa nie up³ynê³y 3 lata.
§ 10
1. Zwalnia siê od podatku import towarów w
przypadku, gdy miejscem przeznaczenia
tych towarów jest terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju i
wywóz z terytorium kraju przez importera
tych towarów nast¹pi w ramach wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê pod warunkiem, ¿e:
1) importer, który dokonuje wewn¹trzwspólnotowej dostawy towaru, jest podatnikiem podatku zarejestrowanym jako
podatnik VAT UE oraz podatnikiem podatku od wartoci dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewn¹trzwspólnotowych na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego przeznaczenia importowanych towarów i w momencie importu poda³ dla zastosowania
zwolnienia numery identyfikacyjne przyznane mu dla transakcji wewn¹trzwspólnotowych w tych pañstwach;
2) importer przedstawi³ organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczaniu nale¿noci celnych na podstawie przepisów celnych zabezpieczenie w wysokoci równej kwocie
podatku, który nie zosta³ uiszczony.

3. Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie
stosuje siê po up³ywie 90 dni od dnia z³o¿enia przez importera wniosku zawieraj¹cego zawiadczenie wydane przez naczelnika urzêdu skarbowego potwierdzaj¹ce
z³o¿enie przez importera deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowuj¹cej w
zakresie wewn¹trzwspólnotowej dostawy
towarów, o której mowa w ust. 2.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje siê, je¿eli organ
celny otrzyma³ od naczelnika urzêdu skarbowego postanowienie o wszczêciu postêpowania wyjaniaj¹cego maj¹cego
wp³yw na zwolnienie, o którym mowa w
ust. 1. W takim przypadku przepisu ust. 3
nie stosuje siê do czasu zakoñczenia tego
postêpowania.
§ 11<9>
1. Zwalnia siê od podatku, z zastrze¿eniem
ust. 2:
1) import paliw, olejów i smarów, zwanych
dalej paliwami, przez si³y zbrojne
Pañstw-Stron Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego oraz przez si³y zbrojne Pañstw-Stron Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
uczestnicz¹cych w Partnerstwie dla
Pokoju, przeznaczonych wy³¹cznie do
u¿ytku w s³u¿bowych pojazdach, statkach powietrznych i okrêtach si³ zbrojnych lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju;
2) import towarów przez Kwaterê G³ówn¹ Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-Wschodniego, zwan¹ dalej Kwater¹, o ile ich rodzaj i iloæ wskazuj¹,
¿e s¹ przeznaczone na potrzeby w³asne Kwatery, w celu utworzenia, budowy oraz dzia³alnoci Kwatery;
3) import towarów przez Centrum Szkolenia Si³ Po³¹czonych w Bydgoszczy,
przeznaczonych do jego wy³¹cznego
u¿ytku, z zastrze¿eniem pkt 4;
4) import towarów przez Kwaterê oraz
Centrum Szkolenia Si³ Po³¹czonych w
Bydgoszczy, których rodzaje i iloæ okrela za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia,
przeznaczonych na zaopatrzenie barów,
mes i kantyn Kwatery, i tam sprzedawanych, oraz barów, mes i kantyn Centrum
Szkolenia Si³ Po³¹czonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie;
5) import rzeczy osobistego u¿ytku oraz
s³u¿¹cych do u¿ytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzêtu gospodarstwa domowego, stanowi¹cych w³asnoæ personelu zagranicznego Kwatery i cz³onków
jego rodzin lub osób upowa¿nionych
Centrum Szkolenia Si³ Po³¹czonych w
Bydgoszczy, w ilociach niewskazuj¹cych na przeznaczenie handlowe, z
zachowaniem nastêpuj¹cych norm ilociowych:
a) samochód osobowy  2 sztuki na
osobê, która ukoñczy³a 18 lat,

b) przyczepka towarowa  2 sztuki
na rodzinê,
c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa  1 sztuka na
rodzinê,
d) motocykl  1 sztuka na osobê, która
ukoñczy³a 18 lat,
e) turystyczna ³ód motorowa  1
sztuka na rodzinê;
6) dostawê towarów w barach, mesach i
kantynach Kwatery oraz w barach,
mesach i kantynach Centrum Szkolenia
Si³ Po³¹czonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie.
2. Warunkiem zastosowania zwolnieñ, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, jest przed³o¿enie organowi celnemu:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, dokumentów, z których wynika,
¿e sprowadzane paliwa zostan¹ wykorzystane zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub
osoba u¿ywaj¹ca te paliwa jest cz³onkiem personelu cywilnego si³ zbrojnych
oraz ¿e nie bêd¹ podlega³y ¿adnym innym czynnociom okrelonym w art. 5
ustawy;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2-4, dokumentów, z których wynika, ¿e towary s¹ sprowadzane przez
Kwaterê lub Centrum Szkolenia Si³ Po³¹czonych w Bydgoszczy;
3) w przypadku, o którym mowa w ust.
1 pkt 5, dokumentów, z których wynika, ¿e osoba dokonuj¹ca importu nale¿y do personelu zagranicznego
Kwatery lub jest cz³onkiem rodziny
personelu zagranicznego lub osob¹
upowa¿nion¹ Centrum Szkolenia Si³
Po³¹czonych, z zastrze¿eniem, ¿e towary te nie bêd¹ przeznaczone na
cel inny ni¿ wskazany w ust. 1 pkt 5
lub nie bêd¹ odprzedawane (zbywane).
§ 11a<1>
1. Zwalnia siê od podatku wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczonych na terytorium kraju przez podatnika
podatku od wartoci dodanej lub na jego
rzecz w przypadku, gdy na tych towarach
maj¹ zostaæ na terytorium kraju wykonane
us³ugi na rzecz tego podatnika.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê pod warunkiem, ¿e towary po wykonaniu us³ug zostan¹ przemieszczone niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w terminie
30 dni, czasowo na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium pañstwa cz³onkowskiego, z którego zosta³y pierwotnie wywiezione, w celu wykonania na
tych towarach us³ug, przed przemieszczeniem ich na terytorium pañstwa cz³onkowskiego, z którego zosta³y pierwotnie wywiezione.
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§ 11b<7>
1. Zwalnia siê od podatku wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzanych
do sk³adu celnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê pod warunkiem,
¿e:
1) towary przeznaczone s¹ do odprzeda¿y w sk³adzie celnym podatnikowi, o
którym mowa w art. 15 ustawy;
2) towary znajduj¹ siê pod dozorem celnym i zosta³y ujête w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrêbnymi przepisami;
3) podatnik z³o¿y najpóniej w terminie
okrelonym do z³o¿enia deklaracji podatkowej sk³adanej za okres, w którym
powsta³ obowi¹zek podatkowy od
wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów, do których ma zastosowanie
ust. 1, informacjê o skorzystaniu ze
zwolnienia od podatku; informacja powinna okrelaæ wartoæ towarów objêtych tym zwolnieniem.
Rozdzia³ 7
Przypadki, w których zastosowanie
ma inny, ni¿ okrelony w art. 86 ust. 10
ustawy, termin obni¿enia kwoty podatku
nale¿nego
§ 12
1. W przypadku nabycia towarów i us³ug udokumentowanych faktur¹ oznaczon¹ zgodnie z odrêbnymi przepisami FAKTURA
VAT-MP, podatnik mo¿e obni¿yæ kwotê podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego okrelon¹ w tej fakturze, w rozliczeniu za miesi¹c, w którym:
1) uregulowa³ czêæ nale¿noci na rzecz
ma³ego podatnika, o którym mowa w art.
21 ust. 1 ustawy;
2) uregulowa³ w ca³oci nale¿noæ na
rzecz ma³ego podatnika, o którym mowa
w art. 21 ust. 1 ustawy;
3) przypada 90. dzieñ od dnia otrzymania
towaru lub wykonania us³ugi, w przypadkach innych ni¿ okrelone w pkt 1
i 2.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do ma³ych
podatników, o których mowa w art. 21 ust. 1
i art. 99 ust. 3 ustawy.
Rozdzia³ 8<5b>
(uchylony)
Rozdzia³ 9
Inne, ni¿ wymienione w art. 88 ust. 3
ustawy, przypadki nabycia towarów
lub us³ug, uprawniaj¹ce do obni¿enia
kwoty podatku nale¿nego
lub zwrotu ró¿nicy podatku,
o którym mowa w art. 87 ustawy
§ 15
1. Przy nabyciu lub imporcie towarów i us³ug
za inne rodki bezzwrotnej pomocy zagra-
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nicznej ni¿ okrelone w § 6 ust. 3 i 4, odliczenie podatku nastêpuje niezale¿nie od
spe³nienia warunków zwi¹zanych z zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania
przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
2. Przez inn¹ bezzwrotn¹ pomoc zagraniczn¹, o której mowa w ust. 1, rozumie siê
rodki finansowe przekazane polskim podmiotom przez rz¹dy pañstw obcych lub miêdzynarodowe organizacje udzielaj¹ce pomocy na podstawie umów zawartych z
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdzia³ 10
Przypadki zwrotu kwoty podatku
naliczonego jednostkom poszukuj¹cym
lub rozpoznaj¹cym z³o¿a kopalin oraz
wydobywaj¹cym kopaliny ze z³ó¿ oraz
warunki i tryb dokonywania tego zwrotu
§ 16
1. Podatnikom, którzy zgodnie z odrêbnymi
przepisami otrzymali koncesjê na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ kopalin lub
wydobywanie kopalin ze z³ó¿, przys³uguje
zwrot kwoty podatku naliczonego przy nabyciu, z wyj¹tkiem wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów, lub imporcie towarów
i nabyciu us³ug w kraju, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ objêt¹ t¹ koncesj¹.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê do podatników,
którzy nie podjêli czynnoci opodatkowanych podatkiem, z wyj¹tkiem:
1) importu towarów;
2) wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów.
§ 17
Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego, o które zosta³ pomniejszony lub powinien byæ pomniejszony podatek nale¿ny, lub które zosta³y zwrócone w formie zaliczki na podstawie odrêbnych przepisów.
§ 18
Zwrot podatku przys³uguje podatnikom, którzy
spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿yli zg³oszenie rejestracyjne i posiadaj¹ numer identyfikacji podatkowej;
2) prowadz¹ ewidencjê, o której mowa w
art. 109 ust. 3 ustawy;
3) w ca³oci zap³acili nale¿noæ obejmuj¹c¹ podatek naliczony z tytu³u nabycia
towarów i us³ug oraz posiadaj¹ orygina³ faktury lub faktury koryguj¹cej, a w
przypadku importu towarów  dokument
stwierdzaj¹cy zap³atê c³a i podatków
nale¿nych od tego importu.
§ 19
1. Zwrot podatku nastêpuje na wniosek podatnika w terminach i w trybie oraz z
uwzglêdnieniem warunków okrelonych w
§ 13 i 14 oraz w art. 86 ust. 1-7 i 10-15, art.
87 ust. 2 i 6, art. 88 i art. 99 ust. 12 ustawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
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1) wartoæ nabytych towarów i us³ug lub
importu towarów dokonanych w danym
miesi¹cu, których dotyczy zwrot podatku;
2) kwotê podatku, o której zwrot ubiega
siê podatnik.
3. Podatnik do³¹cza wniosek, o którym mowa
w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i us³ug.
Rozdzia³ 11
Przypadki, gdy kwota podatku
naliczonego mo¿e byæ zwrócona
jednostce dokonuj¹cej nabycia (importu)
towarów lub us³ug, oraz warunki i tryb
dokonywania tego zwrotu
§ 20
1. Zwrot podatku zap³aconego od importu towarów przys³uguje podatnikom, którzy dokonali wywozu towarów z terytorium kraju
poza terytorium Wspólnoty, w zwi¹zku z
ich reklamacj¹, z zastrze¿eniem ust. 2-7.
2. Zwrot podatku przys³uguje podmiotom, które:
1) z³o¿y³y zg³oszenie rejestracyjne i posiadaj¹ numer identyfikacji podatkowej
oraz nie korzystaj¹ ze zwolnieñ, o których mowa w art. 113 ustawy, i nie
wykonuj¹ wy³¹cznie czynnoci zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy i § 8-11;
2) w ca³oci zap³aci³y podatek nale¿ny z
tytu³u importu towarów;
3) posiadaj¹ dokument celny stwierdzaj¹cy dokonanie importu towarów, o których mowa w ust. 1, z którego wynika
kwota podatku naliczonego z tytu³u importu tych towarów;
4) by³y importerami tych towarów i posiadaj¹ zwi¹zane z tym dokumenty celne;
5) posiadaj¹ dokument potwierdzaj¹cy
wywóz tych towarów z terytorium kraju
poza terytorium Wspólnoty.
3. Zwrot podatku nastêpuje na wniosek podatnika, z³o¿ony do naczelnika urzêdu skarbowego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) wartoæ oraz iloæ importowanych towarów, których dotyczy zwrot podatku;
2) kwotê podatku, o której zwrot ubiega
siê podatnik.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, do³¹cza siê dokumenty, o których mowa w ust. 2
pkt 3 i 5, wraz z dowodem zap³aty podatku.
6. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie dotyczy kwot podatku naliczonego:
1) o które przys³ugiwa³o podatnikowi prawo do pomniejszenia kwoty podatku nale¿nego, lub
2) które zosta³y zwrócone na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym w formie
zaliczki, lub
3) zap³aconego z tytu³u importu towarów
objêtych procedur¹ odprawy czasowej
z czêciowym zwolnieniem od nale¿noci celnych przywozowych, je¿eli
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wywóz towaru nast¹pi³ po up³ywie miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym dokonano importu.
7. Urz¹d skarbowy dokonuje zwrotu podatku,
o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy podatnika, nie póniej ni¿ w terminie
45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.
8. Przepisy ust. 1-5, ust. 6 pkt 1 i 2 oraz ust. 7
stosuje siê odpowiednio do podatku zap³aconego od importu towarów:
1) objêtych procedur¹ uszlachetniania
czynnego w systemie ce³ zwrotnych,
je¿eli towary te zosta³y wywiezione z
terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, a podatnik otrzyma³ zwrot c³a
zgodnie z odrêbnymi przepisami oraz
do³¹czy³ dokument potwierdzaj¹cy
zwrot c³a;
2) poddanych procesowi uszlachetniania
czynnego w systemie zawieszeñ, w
wyniku którego powsta³y produkty kompensacyjne, dla których powsta³ d³ug
celny zgodnie z przepisami celnymi i które zosta³y wywiezione z terytorium kraju
poza terytorium Wspólnoty.
§ 21
W przypadku:
1) przyjêcia w u¿ywanie towarów z importu,
2) importu czêci zamiennych do napraw
gwarancyjnych opodatkowanych
 obni¿enie kwoty podatku nale¿nego o
kwoty podatku naliczonego wynikaj¹ce z dokumentu celnego jest dokonywane wed³ug zasad okrelonych w
ustawie, bez wzglêdu na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa
w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 22
1. Podatnikom produkuj¹cym:
1) samoloty i mig³owce (PKWiU 35.30.3),
statki kosmiczne (³¹cznie ze sztucznymi satelitami) oraz kosmiczne rakiety
none (PKWiU 35.30.4),
2) kad³uby taboru wodnego i statki (PKWiU
ex 35.11), z wy³¹czeniem:
a) urz¹dzeñ ratunkowych, sprzêtu
awaryjnego i wyposa¿enia rodków taboru wodnego (PKWiU
35.11.33-93.6), ³odzi roboczych na
wyposa¿eniu taboru wodnego oraz
ich wyposa¿enia (PKWiU 35.11.3395.10),
b) sprzêtu metalowego, p³ywaj¹cego
(PKWiU 35.11.50-00.7), urz¹dzeñ
bezpieczeñstwa ruchu wodnego
(PKWiU 35.11.50-00.8),
c) us³ug napraw i konserwacji, remontowania i rozbiórki statków oraz
platform i konstrukcji p³ywaj¹cych
(PKWiU 35.11.9),
d) poduszkowców oraz czêci i wyposa¿enia specjalnego do poduszkowców, wyposa¿enia kad³ubowego,

3) ¿aglowce wypoczynkowe i sportowe,
pe³nomorskie (PKWiU 35.12.11-30),
4) motorówki wypoczynkowe lub sportowe, inne ni¿ z silnikiem przyczepnym,
pe³nomorskie (PKWiU ex 35.12.1330.00), z wy³¹czeniem ³odzi z dostosowaniem drewnianych
 u których w okresie rozliczeniowym nie
wyst¹pi³a sprzeda¿ opodatkowana,
przys³uguje zwrot podatku naliczonego w kwocie nie wy¿szej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub imporcie towarów i us³ug bezporednio
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ tych towarów, z zastrze¿eniem ust. 2-4.
2. Zwrot podatku przys³uguje podatnikom, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) s¹ zarejestrowanymi podatnikami jako
podatnicy VAT czynni;
2) prowadz¹ dzia³alnoæ od co najmniej
6 miesiêcy;
3) prowadz¹ ewidencjê, o której mowa w
art. 109 ust. 3 ustawy;
4) dokonali zap³aty co najmniej kwoty podatku okrelonej w fakturze dokumentuj¹cej nabycie towarów i us³ug bezporednio zwi¹zanych z produkcj¹ towarów okrelonych w ust. 1 oraz posiadaj¹ orygina³ faktury lub faktury koryguj¹cej, a w przypadku importu towarów  dokument stwierdzaj¹cy zap³atê
c³a i podatków nale¿nych od tego importu.
3. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie dotyczy podatku od wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów, importu us³ug
oraz z tytu³u dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.
4. Przepis § 19 stosuje siê odpowiednio.
§ 22a<6>
1. Zwrot podatku przys³uguje równie¿ instytucjom Wspólnot, posiadaj¹cym siedzibê lub
przedstawicielstwo na terytorium kraju, z
tytu³u nabycia towarów i us³ug do celów
s³u¿bowych tych instytucji.
2. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1,
przys³uguje pod warunkiem, ¿e wartoæ towarów i us³ug wykazanych na fakturze
wynosi co najmniej 500 z³otych ³¹cznie z
podatkiem.
3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i us³ug nabytych przez instytucje
Wspólnot, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotê podatku okrelon¹ w fakturze.
4. Zwrot podatku z tytu³u nabycia rodka transportu przys³uguje pod warunkiem, ¿e rodek ten nie zostanie odst¹piony podmiotom
innym ni¿ wymienione w ust. 1, przez okres
3 lat od dnia jego nabycia.
5. Dokumentem stanowi¹cym podstawê do
obliczenia podatku podlegaj¹cego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu
towarów lub us³ug.

§ 22b<6>
1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 22a
ust. 1, jest dokonywany na wniosek sk³adany do Naczelnika Drugiego Urzêdu Skarbowego Warszawa-ródmiecie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraæ:
1) kwotê podatku, o której zwrot ubiega
siê instytucja Wspólnot, o której mowa
w § 22a ust. 1;
2) numer rachunku bankowego, na który
ma zostaæ dokonany zwrot podatku.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do³¹cza siê uwierzytelnione kserokopie faktur.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk³adany jest za okresy roczne, przy czym
uwzglêdnia siê kwoty podatku wynikaj¹ce
z faktur otrzymanych w danym roku.
5. Drugi Urz¹d Skarbowy Warszawa-ródmiecie dokonuje zwrotu podatku na rachunek
bankowy wskazany we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 6 miesiêcy od
dnia z³o¿enia tego wniosku przez instytucje Wspólnot, o których mowa w § 22a
ust. 1.
6. W razie powstania uzasadnionych w¹tpliwoci dotycz¹cych sporz¹dzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik
Drugiego Urzêdu Skarbowego Warszawa-ródmiecie, wskazuj¹c przyczyny, z powodu których z³o¿ony wniosek podaje siê
w w¹tpliwoæ, zwraca siê do instytucji
Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1, o
dodatkowe wyjanienia.
7. W przypadku okrelonym w ust. 6 zwrot
podatku nastêpuje w terminie, o którym
mowa w ust. 5, a w przypadku przekroczenia tego terminu  nie póniej ni¿ 30 dni
od dnia otrzymania wyjanieñ instytucji
Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1,
usuwaj¹cych w¹tpliwoci, dotycz¹cych
sporz¹dzonego wniosku, wed³ug kwot faktycznie uznanych.
8. Je¿eli towar zostaje zwrócony, a instytucja
Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1,
¿¹da zwrotu zap³aconej ceny, sprzedawca zwraca nale¿noæ pod warunkiem
otrzymania faktury. O dokonanym zwrocie
sprzedawca informuje Naczelnika Drugiego Urzêdu Skarbowego Warszawa-ródmiecie, przekazuj¹c równoczenie kserokopiê otrzymanej od instytucji Wspólnot, o
której mowa w § 22a ust. 1, faktury.
9. Je¿eli zwrot nale¿noci, o której mowa w
ust. 8, nast¹pi³:
1) po dokonaniu, zgodnie z ust. 5, zwrotu
kwoty podatku wynikaj¹cej z tej faktury
lub
2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, natomiast informacjê o dokonanym
zwrocie tej nale¿noci Drugi Urz¹d Skarbowy Warszawa-ródmiecie otrzyma³
po dokonaniu zwrotu kwoty podatku
 kwotê zwracanego podatku za nastêpny okres pomniejsza siê o tê kwotê.
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10. W przypadku gdy instytucja Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1, nie sk³ada wniosku o zwrot podatku za nastêpny okres
(okresy), kwotê podatku wynikaj¹c¹ z faktury, o której mowa w ust. 9, zwraca siê do
Drugiego Urzêdu Skarbowego Warszawa-ródmiecie nie póniej ni¿ w terminie roku
od otrzymania przez instytucjê zwrotu kwoty
podatku, o której mowa w ust. 5.
Rozdzia³ 12
Przypadki, w których kwota podatku
naliczonego mo¿e byæ zwrócona
jednostce dokonuj¹cej nabycia (importu)
towarów lub us³ug finansowanego
ze rodków bezzwrotnej pomocy
zagranicznej, oraz warunki i tryb
dokonywania tego zwrotu
§ 23
1. Zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonuj¹ nabycia towarów i us³ug lub importu
towarów za rodki finansowe bezporednio im przekazane na odrêbny rachunek bankowy, na którym s¹ ulokowane wy³¹cznie
rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przys³uguje
zwrot podatku naliczonego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do
zarejestrowanych podatników dokonuj¹cych bezporednio nabycia towarów i us³ug
lub importu towarów za rodki finansowe,
przekazane z rachunku bankowego, na którym s¹ ulokowane rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.
§ 24
1. Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku
naliczonego:
1) o które zosta³ pomniejszony lub móg³ byæ
pomniejszony podatek nale¿ny, lub
2) które zosta³y zwrócone przez w³aciwy urz¹d skarbowy na podstawie odrêbnych przepisów.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê równie¿ w przypadku dokonania zwrotu podatku naliczonego w formie zaliczki, o której mowa w
odrêbnych przepisach.
3. Przepis § 23 nie ma zastosowania przy nabyciu za rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku zosta³a zaliczona do objêcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów reguluj¹cych
zasady korzystania ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
§ 25
1. Zwrot podatku przys³uguje podatnikom, którzy spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿yli zg³oszenie rejestracyjne i posiadaj¹ numer identyfikacji podatkowej;
2) prowadz¹ ewidencjê, o której mowa w
art. 109 ust. 3 ustawy;
3) w ca³oci zap³acili nale¿noæ obejmuj¹c¹ podatek naliczony z tytu³u dokonanego nabycia towarów lub us³ug oraz
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posiadaj¹ orygina³ faktury lub faktury
koryguj¹cej, a w przypadku importu towarów  dokument stwierdzaj¹cy zap³atê c³a i podatków pobieranych przez
organy celne, w przypadku za wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której
podatnikiem jest ich nabywca  fakturê
wewnêtrzn¹ lub fakturê wystawion¹
przez dostawcê, a tak¿e dokumenty
handlowe potwierdzaj¹ce dokonanie
dostawy lub wiadczenie us³ug;
4) posiadaj¹ rachunek bankowy, na którym s¹ wyodrêbnione rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których
mowa w § 6 ust. 3 i 4;
5) posiadaj¹ zawiadczenie wydane
przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, ¿e nabycie zosta³o sfinansowane ze rodków, o których mowa w
§ 6 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia
sfinansowanego ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 6 ust. 3 i 4 pkt 1 przedstawi¹ takie zawiadczenie, gdy naczelnik urzêdu skarbowego za¿¹da jego
przedstawienia w zwi¹zku z potrzeb¹
jednoznacznej identyfikacji tych rodków.
2. Zwrot podatku przys³uguje tak¿e podatnikom, którzy kwotê podatku naliczonego zap³acili z innych rodków ni¿ rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których
mowa w § 6 ust. 3 i 4.
§ 26
1. Zwrot podatku przys³uguje równie¿ w przypadku, gdy nabycie towarów i us³ug lub
import towarów s¹ finansowane w czêci
ze rodków z rachunku bankowego, na którym ulokowane s¹ wy³¹cznie rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których
mowa w § 6 ust. 3 i 4, a w czêci z innych
rodków finansowych.
2. Podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w czêci
odpowiadaj¹cej procentowemu udzia³owi
nale¿noci, która zosta³a sfinansowana ze
rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, w
kwocie nale¿noci ogó³em wynikaj¹cej z
faktury.
3. Je¿eli z umów, o których mowa w § 6 ust. 3
i 4, wynika ¿e rodki bezzwrotnej pomocy
zagranicznej nie mog¹ byæ przeznaczone
na op³acanie podatku, przy wyliczeniu udzia³u, o którym mowa w ust. 2, nale¿noæ sfinansowan¹ z tych rodków powiêksza siê
o kwotê przypadaj¹cego na ni¹ podatku,
pod warunkiem jednak, ¿e czêæ nale¿noci odpowiadaj¹ca kwocie tego podatku zosta³a zap³acona z innych rodków finansowych.
4. Faktura lub dokument celny dokumentuj¹cy
transakcjê dotycz¹c¹ towarów i us³ug, których nabycie lub import zosta³y sfinansowane w czêci ze rodków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej, o których mowa w
§ 6 ust. 3 i 4, mo¿e byæ podstaw¹ tylko do
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jednokrotnego wyst¹pienia podatnika o
zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1.
5. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1,
przys³uguje podatnikom, którzy zap³acili ze
rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, z
zastrze¿eniem ust. 3, czêæ nale¿noci
obejmuj¹c¹ podatek naliczony z tytu³u dokonanego nabycia towarów i us³ug lub importu towarów oraz posiadaj¹ orygina³ faktury lub faktury koryguj¹cej dokumentuj¹cej
nabycie towarów lub us³ug, a w przypadku
importu towarów  równie¿ dokument
stwierdzaj¹cy zap³atê c³a i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku za wewn¹trzwspólnotowego nabycia
towarów lub dostawy towarów, dla której
podatnikiem jest ich nabywca  fakturê wewnêtrzn¹ lub fakturê wystawion¹ przez
dostawcê, a tak¿e dokumenty handlowe potwierdzaj¹ce dokonanie dostawy lub wiadczenie us³ug.
6. Do zwrotu podatku, o którym mowa w
ust. 1, stosuje siê odpowiednio § 24 i § 25
ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
§ 27
1. Zwrot podatku nastêpuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od dnia z³o¿enia
wniosku oraz z uwzglêdnieniem warunków
okrelonych w art. 99 ust. 12 ustawy, a w
przypadku nieotrzymania zwrotu w tym terminie  równie¿ z uwzglêdnieniem warunków wymienionych w art. 87 ust. 2 i 7 ustaw y.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera
co najmniej dane dotycz¹ce:
1) wartoci nabytych towarów i us³ug lub
importu towarów, których dotyczy
zwrot podatku;
2) kwoty podatku, o której zwrot ubiega
siê podatnik.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do³¹cza siê:
1) kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego przekazanie na rachunek bankowy podatnika rodków finansowych bezzwrotnej
pomocy zagranicznej, o których mowa
w § 6 ust. 3 i 4;
2) dowód dokonania zap³aty ze rodków
bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
4. Przepisy ust. 1-3 maj¹ odpowiednio zastosowanie do zwrotów wymienionych w §
26, z tym ¿e:
1) wniosek powinien zawieraæ równie¿
wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnosz¹cych siê do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów
celnych, o których mowa w § 26 ust. 5,
niezbêdnych do okrelenia prawid³owej
kwoty zwrotu podatku;
2) do wniosku powinno byæ równie¿ do³¹czone zawiadczenie o zarejestrowaniu przez Urz¹d Komitetu Integracji
Europejskiej umowy przewiduj¹cej finansowanie w czêci zakupów ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicz-
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nej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4,
wraz z okreleniem wynikaj¹cego z
podpisanej umowy udzia³u tego finansowania.
5. Podatnik do³¹cza wniosek, o którym mowa
w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i us³ug.
§ 27a<1>
1. Zwrot podatku z tytu³u nabycia towarów i
us³ug lub importu towarów i us³ug przys³uguje równie¿ podmiotom, które przed dniem
1 maja 2004 r. zawar³y z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w
ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotycz¹ce refundacji ze rodków Unii Europejskiej czêci kosztów kwalifikowanych zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ w ramach tego programu.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1,
podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w czêci
w jakiej przypada on na wartoæ netto (bez
podatku) towarów lub us³ug objêtych refundacj¹ ze rodków Unii Europejskiej w
rozliczeniu koñcowym umowy, z tym ¿e
zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do
kosztów kwalifikowanych objêtych refundacj¹ ze rodków Unii Europejskiej.
3. Zwrot podatku przys³uguje podmiotom, o
których mowa w ust. 1, spe³niaj¹cym nastêpuj¹ce warunki:
1) w ca³oci zap³aci³y nale¿noæ obejmuj¹c¹ podatek naliczony z tytu³u dokonanego nabycia towarów lub us³ug oraz
posiadaj¹ orygina³ faktury lub faktury
koryguj¹cej, a w przypadku importu towarów  dokument stwierdzaj¹cy zap³atê c³a i podatków pobieranych przez
organy celne;
2) posiadaj¹ dokumenty bankowe potwierdzaj¹ce przekazanie rodków refundowanych w wykonaniu umowy, o której
mowa w ust. 1;
3) posiadaj¹ zawiadczenie wydane
przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a) o podpisaniu umowy, o której mowa
w ust. 1, przed dniem 1 maja 2004 r.,
b) zawieraj¹ce okrelenie kwoty podatku, przypadaj¹cej na wartoæ
netto (bez podatku) towarów i us³ug
objêtych dokonan¹ refundacj¹ ze
rodków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur i dokumentów celnych, przyjêtych do rozliczenia umowy, oraz wysokoci
udzia³u, w jakim ta kwota podatku i
wartoæ towarów i us³ug zosta³y
objête refundacj¹ ze rodków Unii
Europejskiej,
c) potwierdzaj¹ce wysokoæ kwoty
podatku objêtego refundacj¹ ze
rodków Unii Europejskiej w zwi¹zku z zaliczeniem go do kosztów
kwalifikowanych,

4.

5.

6.

7.

8.

d) zawieraj¹ce wyszczególnienie numerów, dat i nazw wystawców faktur lub dokumentów celnych, które
by³y wystawione na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1 i stanowi³y podstawê refundowania ze
rodków Unii Europejskiej czêci
kosztów kwalifikowanych.
Zwrotu podatku dokonuje siê na wniosek
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z³o¿ony
do naczelnika urzêdu skarbowego, a w
przypadku podmiotów niebêd¹cych podatnikami podatku  do naczelnika urzêdu skarbowego w³aciwego ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamieszkania.
Wniosek w sprawie zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 4, powinien zawieraæ:
1) nazwê i adres siedziby nabywcy lub
imiê i nazwisko oraz adres jego zamieszkania;
2) wartoæ nabytych towarów i us³ug lub
importu towarów i us³ug, których dotyczy wniosek o zwrot podatku;
3) kwotê podatku, o której zwrot ubiega
siê podatnik.
Do wniosku do³¹cza siê:
1) zawiadczenie, o którym mowa w ust.
3 pkt 3;
2) owiadczenie sk³adaj¹cego wniosek,
¿e zwrot podatku nie dotyczy podatku
naliczonego, który zosta³ lub zostanie
przez podatnika rozliczony w jakikolwiek inny sposób.
W razie powstania uzasadnionych w¹tpliwoci dotycz¹cych kwoty zwrotu podatku
naczelnik urzêdu skarbowego, o którym
mowa w ust. 4, przed dokonaniem zwrotu
mo¿e za¿¹daæ przedstawienia do wgl¹du
faktur lub dokumentów celnych.
Do zwrotów, o których mowa w ust. 1-7,
stosuje siê odpowiednio przepisy § 26 ust.
4 oraz § 27 ust. 1.
§ 28

1. Zwrot podatku przys³uguje tak¿e w zwi¹zku z nabyciem towarów i us³ug dokonywanym od zarejestrowanego podatnika przez
nierezydentów niebêd¹cych zarejestrowanymi podatnikami, w przypadku nabycia
przez nich opodatkowanych towarów i
us³ug zwi¹zanych z realizacj¹ programów
Unii Europejskiej finansowanych ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o
których mowa w § 6 ust. 3.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê wy³¹cznie do nabycia towarów i us³ug cile zwi¹zanych z
realizacj¹ umów przedakcesyjnych, okrelanych w tytule jako umowy wspó³pracy
bliniaczej (twinningowe), zawartych pomiêdzy organami administracji pañstwowej
Rzeczypospolitej Polskiej a organami administracji poszczególnych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej umowami wspó³pracy bliniaczej.
§ 29
Zwrotu podatku, o którym mowa w § 28 ust. 1,
dokonuje siê na wniosek Fundacji Fundusz
Wspó³pracy, zwanej dalej Fundacj¹, której

powierzono realizacjê Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach programu Phare Unii
Europejskiej.
§ 30
1. Dokumentem stanowi¹cym podstawê do
obliczenia podatku podlegaj¹cego zwrotowi jest orygina³ faktury wystawionej na nierezydenta. Na fakturze powinno byæ umieszczone powiadczenie podmiotu, na rzecz
którego jest realizowany projekt okrelony
w umowie wspó³pracy bliniaczej, ¿e nabycie zosta³o dokonane w ramach realizacji tego projektu.
2. Faktury, o których mowa w ust. 1, sprzedawca wystawia w trzech egzemplarzach.
3. Orygina³ faktury wraz z jedn¹ kopi¹ otrzymuje nierezydent.
4. Orygina³ faktury, po powiadczeniu, o którym
mowa w ust. 1, nierezydent przekazuje do
Fundacji w celu wyst¹pienia o zwrot podatku.
5. Zwrot podatku przys³uguje, je¿eli nale¿noæ
obejmuj¹ca podatek naliczony z tytu³u nabycia towarów i us³ug zosta³a w ca³oci
zap³acona.
§ 31
1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku jest
sk³adany do Naczelnika Pierwszego Urzêdu Skarbowego Warszawa-ródmiecie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) kwotê zwrotu podatku;
2) numer rachunku bankowego Fundacji,
na który ma byæ dokonany zwrot podatku;
3) okrelenie umowy wspó³pracy bliniaczej, o której mowa w § 28 ust. 2.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do³¹cza siê:
1) orygina³y faktur;
2) powiadczenie Fundacji, i¿ faktury, które by³y podstaw¹ do obliczenia kwot
zwrotu podatku, w ca³oci by³y zwi¹zane z wykonaniem umowy wspó³pracy bliniaczej, a w przypadku projektów wdra¿anych przez inne jednostki
ni¿ Fundacja  powiadczenie tej jednostki.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest sk³adany za okresy kwartalne w terminie do 25.
dnia miesi¹ca, nastêpuj¹cego po kwartale,
za który jest sk³adany wniosek.
§ 32
1. Urz¹d skarbowy, którym kieruje naczelnik,
o którym mowa w § 31 ust. 1, dokonuje
zwrotu podatku na rachunek bankowy
wskazany we wniosku, o którym mowa w
§ 31 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego
otrzymania.
2. W razie powstania uzasadnionych w¹tpliwoci dotycz¹cych sporz¹dzonego wniosku naczelnik urzêdu skarbowego, o którym mowa w § 31 ust. 1, zwraca siê do
Fundacji o dodatkowe wyjanienia.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2,
naczelnik urzêdu skarbowego, o którym
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mowa w § 31 ust. 1, mo¿e przed³u¿yæ termin zwrotu podatku do czasu zakoñczenia
postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 33
W przypadku gdy Fundacja, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 90 dni od dnia otrzymania zwrotu, nie
dokona rozliczenia otrzymanych kwot zwrotu
z w³aciwymi jednostkami obs³uguj¹cymi poszczególne umowy wspó³pracy bliniaczej, jest
obowi¹zana do zwrotu do urzêdu skarbowego, o którym mowa w § 31 ust. 1, nierozliczonych kwot w terminie 7 dni po up³ywie tego
okresu.
§ 34
1. W przypadku gdy towar zostanie zwrócony sprzedawcy, a nierezydent ¿¹da zwrotu zap³aconej ceny, sprzedawca zwraca
nale¿noæ pod warunkiem otrzymania kopii
faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje naczelnika urzêdu skarbowego, przekazuj¹c równoczenie otrzyman¹
od nierezydenta kopiê faktury.
2. Je¿eli zwrot nale¿noci, o której mowa w
ust. 1, nast¹pi³ po dokonaniu przez urz¹d
skarbowy zwrotu podatku wynikaj¹cego z
tej faktury zgodnie z § 32 ust. 1, kwotê
zwrotu podatku za nastêpny okres pomniejsza siê o tê kwotê.
Rozdzia³ 13
Szczegó³owe warunki,
sposób obliczania i poboru podatku
z tytu³u wiadczenia us³ug
miêdzynarodowego przewozu
drogowego, wykonywanych na
terytorium kraju przez podatników
maj¹cych siedzibê lub miejsce
zamieszkania albo pobytu
poza terytorium kraju
§ 35
1. Podatnicy maj¹cy siedzibê lub sta³e miejsce
prowadzenia dzia³alnoci, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, s¹ obowi¹zani do zap³aty w urzêdzie
celnym podatku z tytu³u wiadczenia na terytorium kraju us³ug miêdzynarodowego
przewozu drogowego, polegaj¹cych na
okazjonalnym przewozie osób autobusami
zarejestrowanymi poza terytorium kraju,
wed³ug zasad okrelonych w ust. 2-4.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do us³ug przewozu osób autobusami zarejestrowanymi
na terytorium pañstw trzecich, które nie pobieraj¹ podatków lub op³at o podobnym charakterze od przewozów osób autobusami
zarejestrowanymi na terytorium kraju.
3. Kwotê podatku ustala siê od ka¿dej z podró¿uj¹cych osób jako iloczyn stawki 7% i
kwoty 285 z³, w zaokr¹gleniu do pe³nych
z³otych.
4. Podatnik wykazuje kwotê podatku w deklaracji, któr¹ sk³ada w urzêdzie celnym w
dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz
deklaracji wraz z dowodem zap³aty podatku jest zwracany podatnikowi, który jest
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obowi¹zany zachowaæ te dokumenty do
momentu wyjazdu z terytorium kraju.
5. Ustalona kwota podatku podlega wp³acie
w urzêdzie celnym, z chwil¹ wjazdu autobusu z pasa¿erami na terytorium kraju.

sta³y przekazane do dystrybucji przed dniem
1 maja 2004 r. Warunkiem stosowania obni¿onej do wysokoci 7% stawki podatku jest posiadanie dokumentacji potwierdzaj¹cej datê
przekazania tych wydawnictw do dystrybucji.

§ 36

§ 39

Organ celny wp³aca pobrany podatek, o którym
mowa w § 35 ust. 1, na rachunek urzêdu skarbowego w³aciwego ze wzglêdu na siedzibê
izby celnej, za okresy piêciodniowe, w terminie
siedmiu dni po up³ywie ka¿dego okresu.

W okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. obni¿on¹
do wysokoci 7% stawkê podatku stosuje siê
do wiadczenia us³ug w zakresie:
1) napraw obuwia i innych artyku³ów skórzanych (PKWiU 52.71.10-00);
2) napraw odzie¿y i wyrobów w³ókienniczych u¿ytku domowego (PKWiU
52.74.11-00);
3) napraw rowerów (PKWiU 52.74.12-00).

Rozdzia³ 14
Sposób przeliczania kwot
wykazywanych na fakturach, w sytuacji,
gdy kwoty te wykazywane s¹
w walutach obcych
§ 37
1. Kwoty wyra¿one w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza siê na z³ote
wed³ug wyliczonego i og³oszonego przez
Narodowy Bank Polski bie¿¹cego kursu
redniego waluty obcej na dzieñ wystawienia faktury, je¿eli faktura jest wystawiana
w terminie, w którym podatnik obowi¹zany
jest do jej wystawienia, z zastrze¿eniem
ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy na dzieñ wystawienia faktury bie¿¹cy kurs redni waluty obcej nie
zosta³ wyliczony i og³oszony, do przeliczenia stosuje siê kurs wymiany ostatnio wyliczony i og³oszony.
3. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowi¹zany jest
do jej wystawienia, kwoty wyra¿one w walucie obcej przelicza siê na z³ote wed³ug
wyliczonego i og³oszonego przez Narodowy Bank Polski bie¿¹cego kursu redniego
waluty obcej na dzieñ powstania obowi¹zku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje siê
odpowiednio.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siê odpowiednio
do przeliczania kwot wykazywanych na
fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartoci dodanej lub podatku o
podobnym charakterze, je¿eli dokumentuj¹
one czynnoci, które u podatnika stanowi¹:
wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów,
dostawê towarów, dla której podatnikiem
jest ich nabywca, lub import us³ug.
Rozdzia³ 15
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 38
W okresie do dnia 1 lipca 2004 r. obni¿on¹ do
wysokoci 7% stawkê podatku stosuje siê do
dostawy gazet, magazynów i czasopism
(PKWiU 22.12 i 22.13)  oznaczonych stosowanymi na podstawie odrêbnych przepisów
symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, w których nie mniej ni¿ 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodp³atne lub
odp³atne og³oszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe i które przez wydawców zo-
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§ 40
W okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obni¿on¹
do wysokoci 7% stawkê podatku stosuje siê
do us³ug zwi¹zanych z podawaniem napojów
(PKWiU ex 55.4) oraz us³ug sto³ówkowych i
us³ug dostarczania posi³ków dla odbiorców zewnêtrznych (PKWiU ex 55.5), z wy³¹czeniem:
1) sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 1,2% oraz
napojów alkoholowych bêd¹cych mieszanin¹ piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartoæ alkoholu
przekracza 0,5%;
2) <5b> sprzeda¿y kawy i herbaty (wraz z
dodatkami), napojów bezalkoholowych
gazowanych, wód mineralnych, a tak¿e sprzeda¿y w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych
stawk¹ 22%.
§ 41
1. Obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku stosuje siê do czynnoci podlegaj¹cych
opodatkowaniu na podstawie przepisów o
podatku od towarów i us³ug oraz o podatku
akcyzowym obowi¹zuj¹cych przed dniem
1 maja 2004 r., z wy³¹czeniem eksportu i
importu towarów lub us³ug w rozumieniu
tych przepisów, je¿eli w wyniku tych czynnoci nast¹pi³ wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju, je¿eli ³¹cznie spe³nione zosta³y nastêpuj¹ce warunki:
1) wywo¿one towary zosta³y objête procedur¹ wywozu przez wewnêtrzny
urz¹d celny przed dniem 1 maja 2004 r.;
2) wywóz z terytorium kraju nast¹pi³ po
dniu 30 kwietnia 2004 r.;
3) podatnik przed z³o¿eniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i
us³ug za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody,
o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11
ustawy.
2. Je¿eli warunki, o których mowa w ust. 1,
nie zosta³y spe³nione przed dniem z³o¿enia
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i us³ug za dany okres rozliczeniowy,
podatnik wykazuje te czynnoci jako czynnoci wykonane na terytorium kraju.
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3. Spe³nienie warunków, o których mowa w
ust. 1, w terminie póniejszym ni¿ okrelony w ust. 1 pkt 3, upowa¿nia podatnika do
dokonania korekty z³o¿onej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i us³ug, w
której wykaza³ te czynnoci.
§ 41a<1>
1. W okresie do dnia 31 grudnia 2004 r. obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku stosuje siê równie¿ do tej czêci wartoci dostawy na terytorium kraju u¿ywanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ³adownoci do
500 kg, która jest równa cenie nabycia samochodu.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatników, którzy:
1) nie byli u¿ytkownikami samochodów
wymienionych w tym przepisie;
2) nabyli je przed dniem 1 maja 2004 r., w
celu ich dalszej odsprzeda¿y, od podmiotów:
a) niebêd¹cych podatnikami podatku,
albo
b) bêd¹cych podatnikami podatku, którzy na podstawie przepisów o podatku od towarów i us³ug oraz o
podatku akcyzowym obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 maja 2004 r.,
przy sprzeda¿y samochodu skorzystali z prawa zwolnienia tej czynnoci od tego podatku;
3) nie wyka¿¹ na fakturze kwoty lub kwot
podatku od tej dostawy.
§ 41b<1>
1. Zwalnia siê od podatku import towarów, w
przypadku gdy towary te zosta³y przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed
rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1
pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych
pañstw cz³onkowskich w rozumieniu art.
170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju
przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja
2004 r. pozostawa³y w dalszym ci¹gu na
terytorium kraju objête procedur¹ tranzytu
lub by³y czasowo sk³adowane, które to
przeznaczenia celne koñcz¹ siê dopuszczeniem do obrotu tych towarów.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê pod warunkiem, ¿e importer przedstawi³ organowi celnemu, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu nale¿noci
celnych na podstawie przepisów celnych,
zabezpieczenie w wysokoci równej kwocie podatku, który nie zosta³ uiszczony.
3. Warunku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje siê, je¿eli importer przed³o¿y organowi
celnemu dokumenty:
1) potwierdzaj¹ce, i¿ towary po wykonaniu us³ug polegaj¹cych na poddaniu
tych towarów procesowi uszlachetniania zosta³y niezw³ocznie, nie póniej
jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia wykonania tych us³ug, wywiezione poza
terytorium kraju oraz

2) przewozowe, z których jednoznacznie
wynika, ¿e towary zosta³y dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne
ni¿ terytorium kraju, oraz
3) potwierdzaj¹ce przyjêcie przez us³ugobiorcê towaru na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium
kraju.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siê odpowiednio
do importu towarów, w przypadku gdy towary te zosta³y przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w
rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub
z terytorium nowych pañstw cz³onkowskich
w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy,
na terytorium kraju po dniu 30 kwietnia 2004
r. i zosta³y dopuszczone do obrotu zgodnie
z przepisami celnymi.
§ 41c<1>
1. Przy imporcie towarów dopuszczonych do
obrotu po dniu 1 maja 2004 r., w przypadku
gdy towary te zosta³y przywiezione w celu
poddania ich procesowi uszlachetniania z
terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem
w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy,
lub z terytorium nowych pañstw cz³onkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja
2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawa³y
w dalszym ci¹gu na terytorium kraju objête
procedur¹ tranzytu lub by³y czasowo sk³adowane, obni¿enie kwoty podatku nale¿nego o kwoty podatku naliczonego wynikaj¹ce z dokumentu celnego jest dokonywane wed³ug zasad okrelonych w ustawie,
bez wzglêdu na zaliczenie poniesionych
wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2
ustawy.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do
importu towarów, w przypadku gdy towary te zosta³y przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z
terytorium nowych pañstw cz³onkowskich
w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy,
na terytorium kraju po dniu 30 kwietnia
2004 r. i zosta³y dopuszczone do obrotu
zgodnie z przepisami celnymi.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê, gdy do towarów nie zastosowano zwolnienia od podatku, o którym mowa w § 41b.
§ 41d<1>
Zwalnia siê od podatku, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
dnia 31 grudnia 2004 r., dostawê dzie³ sztuki,
przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, o
których mowa w art. 120 ust. 1 ustawy, które
zosta³y nabyte przez podatnika przed dniem
1 maja 2004 r. i których sprzeda¿ korzysta³a ze
zwolnienia od podatku lub nie podlega³a podatkowi przed dniem 1 maja 2004 r.

§ 41e<4b>
1. Zwalnia siê od podatku import rzeczy osobistego u¿ytku, o których mowa w art. 46
pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te
zosta³y przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art.
170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium
nowych pañstw cz³onkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w
dniu 1 maja 2004 r. pozostawa³y w dalszym
ci¹gu na terytorium kraju objête procedur¹
odprawy czasowej z ca³kowitym zwolnieniem od nale¿noci celnych przywozowych, która to procedura koñczy siê dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê pod warunkiem, ¿e:
1) w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od c³a;
2) przez 12 miesiêcy od dnia zg³oszenia
do procedury dopuszczenia do obrotu
rzeczy nie zostan¹ oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajête,
u¿yczone, wydzier¿awione lub w inny
sposób odst¹pione odp³atnie lub nieodp³atnie.
3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje siê do artyku³ów potrzebnych do
wykonywania zawodu lub zajêcia, innych
ni¿ przenone przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.
§ 41f<8>
1. Zwalnia siê od podatku, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do dnia 31 grudnia 2007 r., us³ugi naukowo-badawcze (PKWiU 73), które do dnia
31 grudnia 2005 r. korzysta³y ze zwolnienia
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1
ustawy.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma
zastosowanie:
1) w odniesieniu do us³ug, o których mowa
w ust. 1, wiadczonych na podstawie
umów zawartych przed dniem 19 wrzenia 2005 r., bez uwzglêdniania ich
zmian po tym dniu oraz
2) pod warunkiem, ¿e umowa, o której
mowa w pkt 1, zostanie zarejestrowana we w³aciwym dla podatnika urzêdzie skarbowym do dnia 31 stycznia
2006 r.
§ 41g<11>
1. Ilekroæ w § 41g-41j jest mowa o terytorium
nowego pañstwa cz³onkowskiego  rozumie siê przez to terytorium pañstwa przystêpuj¹cego do Wspólnoty Europejskiej na
podstawie Traktatu miêdzy Królestwem
Belgii, Republik¹ Czesk¹, Królestwem Danii,
Republik¹ Federaln¹ Niemiec, Republik¹ Estoñsk¹, Republik¹ Greck¹, Królestwem Hiszpanii, Republik¹ Francusk¹, Irlandi¹, Republik¹ W³osk¹, Republik¹ Cypryjsk¹, Republik¹ £otewsk¹, Republik¹ Litewsk¹, Wielkim
Ksiêstwem Luksemburga, Republik¹ Wê-
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giersk¹, Republik¹ Malty, Królestwem Niderlandów, Republik¹ Austrii, Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹, Republik¹ Portugalsk¹, Republik¹
S³owenii, Republik¹ S³owack¹, Republik¹
Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó³nocnej (Pañstwami Cz³onkowskimi Unii
Europejskiej) a Republik¹ Bu³garii oraz Rumuni¹ dotycz¹cego przyst¹pienia Republiki
Bu³garii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. UE L 157 z 21.06.2005,
str. 11).
2. Obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku stosuje siê do czynnoci, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, je¿eli w wyniku tych czynnoci nast¹pi³ wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium nowego pañstwa cz³onkowskiego, je¿eli ³¹cznie
spe³nione zosta³y nastêpuj¹ce warunki:
1) wywo¿one towary zosta³y objête procedur¹ wywozu w rozumieniu przepisów celnych przed dniem 1 stycznia
2007 r.;
2) wywóz z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty nast¹pi³ po dniu 31 grudnia 2006 r.;
3) podatnik przed z³o¿eniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i
us³ug za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody,
o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11
ustawy.
3. Przez terytorium Wspólnoty, o którym mowa
w ust. 2, nale¿y rozumieæ terytorium Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 2007 r.
§ 41h<11>
Obni¿on¹ do wysokoci 0% stawkê podatku
stosuje siê do otrzymanej przed dniem 1 stycznia 2007 r. z tytu³u dostawy towarów czêci
nale¿noci, w szczególnoci: przedp³aty, zaliczki, zadatku, raty, je¿eli nie póniej ni¿ z up³ywem 6 miesiêcy od dnia otrzymania czêci na-

le¿noci nast¹pi³ wywóz towaru, w wykonaniu czynnoci okrelonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, z terytorium kraju na terytorium nowego pañstwa cz³onkowskiego, a podatnik posiada dokument potwierdzaj¹cy przyjêcie przez
nabywcê towaru na terytorium nowego pañstwa cz³onkowskiego.
§ 41i<11>
1. Zwalnia siê od podatku import towarów w
przypadku, gdy towary te zosta³y przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego pañstwa
cz³onkowskiego na terytorium kraju przed
dniem 1 stycznia 2007 r. i w dniu 1 stycznia
2007 r. pozostawa³y w dalszym ci¹gu na
terytorium kraju objête procedur¹ tranzytu
lub by³y czasowo sk³adowane, które to
przeznaczenia celne koñcz¹ siê dopuszczeniem do obrotu tych towarów.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê pod warunkiem, ¿e importer przedstawi³ organowi celnemu, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu nale¿noci
celnych na podstawie przepisów celnych,
zabezpieczenie w wysokoci równej kwocie podatku, który nie zosta³ uiszczony.
3. Warunku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje siê, je¿eli importer przed³o¿y organowi
celnemu dokumenty:
1) potwierdzaj¹ce, i¿ towary po wykonaniu us³ug polegaj¹cych na poddaniu
tych towarów procesowi uszlachetniania zosta³y niezw³ocznie, nie póniej
jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia wykonania tych us³ug, wywiezione poza
terytorium kraju, oraz
2) przewozowe, z których jednoznacznie
wynika, ¿e towary zosta³y dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium nowego pañstwa cz³onkowskiego oraz
3) potwierdzaj¹ce przyjêcie przez us³ugobiorcê towaru na terytorium nowego pañstwa cz³onkowskiego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siê odpowiednio
do importu towarów w przypadku, gdy towary te zosta³y przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego pañstwa cz³onkowskiego na terytorium kraju po dniu 31 grudnia
2006 r. i zosta³y dopuszczone do obrotu
zgodnie z przepisami celnymi.
§ 41j<11>
1. Zwalnia siê od podatku import rzeczy osobistego u¿ytku, o których mowa w art. 46
pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te
zosta³y przywiezione z terytorium nowego
pañstwa cz³onkowskiego na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu
1 stycznia 2007 r. pozostawa³y w dalszym
ci¹gu na terytorium kraju objête procedur¹
odprawy czasowej z ca³kowitym zwolnieniem od nale¿noci celnych przywozowych, która to procedura koñczy siê dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê pod warunkiem, ¿e:
1) w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od c³a;
2) przez 12 miesiêcy od dnia zg³oszenia
do procedury dopuszczenia do obrotu
rzeczy nie zostan¹ oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajête, u¿yczone, wydzier¿awione lub w inny sposób odst¹pione odp³atnie lub nieodp³atnie.
3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje siê do artyku³ów potrzebnych do
wykonywania zawodu lub zajêcia, innych
ni¿ przenone przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.
§ 42
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 970)
Za³¹cznik nr 1
LISTA TOWARÓW I US£UG, DLA KTÓRYCH OBNI¯A SIÊ STAWKÊ PODATKU DO WYSOKOCI 7%

Poz.
1
1.
2.
3.<5b>
3a.<12>
4.
5. <12>
6. <12>
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Nazwa towaru/us³ugi
2
I. Towary bêd¹ce przedmiotem dostawy lub wewn¹trzwspólnotowego nabycia
Daktyle, figi, banany, orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca, ananasy, owoce awokado, smaczeliny, mango, guawy
(PKWiU 01.13.21), owoce cytrusowe (PKWiU 01.13.22), papaje (PKWiU 01.13.23-00.50), owoce kiwi (PKWiU
01.13.23-00.60) oraz owoce po³udniowe, pozosta³e (PKWiU ex 01.13.23-00.90)
Migda³y (PKWiU 01.13.24-00.30), kasztany (PKWiU 01.13.24-00.40), pistacje (PKWiU 01.13.24-00.50), orzechy pozosta³e, gdzie indziej
niewymienione (PKWiU 01.13.24-00.90) oraz orzeszki ziemne
(uchylona)
(uchylona)
II. Towary przywo¿one z terytorium pañstwa trzeciego na terytorium kraju
Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, wie¿e lub suszone, nawet ³uskane lub obrane (CN 0801)
Pozosta³e orzechy, wie¿e lub suszone, nawet ³uskane lub obrane (CN 0802), z wy³¹czeniem: orzechów leszczyny (Corylus spp.)
w ³upinach i bez ³upin (CN 0802 21 00 i 0802 22 00) oraz orzechów w³oskich w ³upinach i bez ³upin (CN 0802 31 00 i 0802 32 00)
Banany, w³¹cznie z plantanami, wie¿e (CN 0803 00 11 i 0803 00 19)

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 1/2008

LEGISLACJA PODATKOWA

1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. <12>
14. <12>
15. <12>
16. <12>

17.
18.
19.<12>

20. <12>
21.<10>
22. <10>
23. <10>
24. <10>
25. <10>
26.<12>

27. <12>

2
Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, wie¿e lub suszone (CN 0804)
Owoce cytrusowe, wie¿e lub suszone (CN 0805)
Winogrona suszone (CN 0806 20)
Papaje (CN 0807 20 00)
Owoce kiwi (CN 0810 50 00)
Orzeszki ziemne (bez wzglêdu na kod CN)
(uchylona)
(uchylona)
(uchylona)
(uchylona)
III. Us³ugi
Us³ugi badania zwierz¹t rzenych i miêsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii
Odp³atnoæ za przewóz podrêcznego baga¿u, realizowany ³¹cznie z przewozem pasa¿era przy wiadczeniu us³ug, o których mowa
w pozycjach 141, 142 i 144 za³¹cznika nr 3 do ustawy – wy³¹cznie w zakresie us³ug transportowych opodatkowanych stawk¹ 7%
Monta¿ okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywany w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa
w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich czêciach, z wy³¹czeniem lokali u¿ytkowych, oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach
niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a tak¿e w obiektach
sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wy³¹cznie w budynkach instytucji ochrony
zdrowia wiadcz¹cych us³ugi zakwaterowania z opiek¹ lekarsk¹ i pielêgniarsk¹, zw³aszcza dla ludzi starszych
i niepe³nosprawnych
(uchylona)
Us³ugi w zakresie napraw obuwia i innych artyku³ów skórzanych (PKWiU 52.71.10-00)
Us³ugi w zakresie napraw odzie¿y i wyrobów w³ókienniczych u¿ytku domowego (PKWiU 52.74.11-00)
Us³ugi w zakresie napraw rowerów (PKWiU 52.74.12-00)
Us³ugi fryzjerskie dla kobiet i dziewcz¹t (PKWiU 93.02.21-00)
Us³ugi fryzjerskie dla mê¿czyzn i ch³opców (PKWiU 93.02.22-00)
Us³ugi gastronomiczne, z wy³¹czeniem:
– sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 1,2% oraz napojów alkoholowych bêd¹cych mieszanin¹
piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartoæ alkoholu przekracza 0,5%,
– sprzeda¿y kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a tak¿e sprzeda¿y
w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawk¹ 22%
Us³ugi zwi¹zane z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz us³ugi sto³ówkowe i us³ugi dostarczania posi³ków dla odbiorców
zewnêtrznych (PKWiU ex 55.5), z wy³¹czeniem:
– sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 1,2% oraz napojów alkoholowych bêd¹cych mieszanin¹
piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartoæ alkoholu przekracza 0,5%,
– sprzeda¿y kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a tak¿e sprzeda¿y
w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawk¹ 22%

Objanienia:
ex  dotyczy tylko danego wyrobu/us³ugi z danego grupowania.

Za³¹cznik nr 2
<9>

TOWARY BÊD¥CE PRZEDMIOTEM IMPORTU, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY ORAZ BARÓW,
MES I KANTYN CENTRUM SZKOLENIA SI£ PO£¥CZONYCH W BYDGOSZCZY ZLOKALIZOWANYCH NA JEGO TERENIE

Lp.
1.
2.

3.

4.

5.<9>

Rodzaj
Kod CN
Iloæ
Piwo otrzymywane ze s³odu
2203 00
35 000 litrów miesiêcznie
Wina i wyroby winiarskie:
1) wino ze wie¿ych winogron w³¹cznie z winami wzmocnionymi
2204
25 000 litrów miesiêcznie
2) wermut i pozosta³e wina ze wie¿ych winogron przyprawione rolinami lub
2205
substancjami aromatycznymi
3) pozosta³e napoje fermentowane (np. jab³ecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny)
2206 00
Wyroby spirytusowe:
1) alkohol etylowy nieska¿ony o objêtociowej mocy alkoholu wynosz¹cej 80% obj. lub
2207 10 00
10 000 litrów miesiêcznie
wiêcej
2) alkohol etylowy nieska¿ony o objêtociowej mocy alkoholu mniejszej ni¿ 80% obj.;
2208
wódki, likiery i pozosta³e napoje spirytusowe
Wyroby tytoniowe:
1) cygara, równie¿ z obciêtymi koñcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek
2402
600 000 sztuk miesiêcznie
tytoniu
2) tytoñ do palenia, nawet zawieraj¹cy namiastki tytoniu w dowolnej proporcji
2403 10
200 kg miesiêcznie
Pozosta³e towary w ilociach zapewniaj¹cych bie¿¹c¹ dzia³alnoæ barów, mes i kantyn, prowadzonych przez Kwaterê lub Centrum
Szkolenia Si³ Po³¹czonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzorów dokumentów zwi¹zanych z rejestracj¹
podatników w zakresie podatku od towarów i us³ug
(Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 55, poz. 539)

ZMIANY:
<1>

Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1471

<2>

Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1862

<2>

rów i us³ug (Dz.U. z dnia 15 wrzenia 2005 r. Nr 177,
poz. 1471).
W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2008 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniaj¹cego rozporz¹-

dzenie w sprawie wzorów dokumentów zwi¹zanych z
rejestracj¹ podatników w zakresie podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249,
poz. 1862).

1) zg³oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us³ug, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia;
2) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu
jako podatnika VAT, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 2 do rozporz¹dzenia;
3) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu
jako podatnika VAT UE, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia;

4) zg³oszenia o zaprzestaniu wykonywania
czynnoci podlegaj¹cych opodatkowaniu
podatkiem od towarów i us³ug, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 4 do rozporz¹dzenia.

OBJANIENIA:
<1>

W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 15 wrzenia
2005 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 7 wrzenia 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wzorów dokumentów zwi¹zanych z
rejestracj¹ podatników w zakresie podatku od towa-

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz.U. Nr 54, poz. 535) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór:
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ZA£¥CZNIKI
ZA£¥CZNIK Nr 1 <2>
VAT-R
ZG£OSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I US£UG
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VAT-R/UE
INFORMACJA DOTYCZ¥CA OBOWI¥ZKU PODATKOWEGO W ZAKRESIE TRANSAKCJI WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWYCH
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ZA£¥CZNIK Nr 2
VAT-5
POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT

ZA£¥CZNIK Nr 3
VAT-5UE
POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT UE
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ZA£¥CZNIK Nr 4
VAT-Z
ZG£OSZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOCI PODLEGAJ¥CYCH OPODATKOWANIU
PODATKIEM OD TOWARÓW I US£UG
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us³ug,
do których nie maj¹ zastosowania zwolnienia
od podatku od towarów i us³ug
(Dz.U. z dnia 31 maja 2005 r. Nr 95, poz. 798)
UWAGI:
<1>

Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

OBJANIENIA:

<2>

Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1735

W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 10 czerwca
2005 r. na mocy obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2005 r. o sprostowaniu b³êdu
(Dz.U. z dnia 10 czerwca 2005 r. Nr 102, poz. 860).
Zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z
dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U 6/06, Dz.U. z
dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 235, poz. 1735) § 16 ust.
4 zdanie drugie Rozporz¹dzenia Ministra Finansów

z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i us³ug, do których nie maj¹ zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 95, poz.
798) w zakresie, w jakim, w przypadku wystawienia
faktury koryguj¹cej, uzale¿nia prawo do obni¿enia kwo-

ty podatku nale¿nego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury, jest niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz.U. Nr 54, poz. 35 ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 i art.
217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; wymieniony przepis traci moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 19 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 93 ust. 5,
art. 106 ust. 8 pkt 1, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005
r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:

2) podatniku  rozumie siê przez to podatnika podatku od towarów i us³ug;
3) zarejestrowanym podatniku  rozumie
siê przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art.
157 ustawy;
4) podmiotach  rozumie siê przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne;
5) numerze identyfikacji podatkowej  rozumie siê przez to numer, o którym
mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników;
6) sprzedawcy  rozumie siê przez to podatnika, o którym mowa w art. 15 i 16
ustawy.

kwota podatku zawartego w fakturze
stwierdzaj¹cej nabycie tego rodka lub w
dokumencie celnym, albo podatku zap³aconego przez tego podatnika od wewn¹trzwspólnotowego nabycia tego rodka na
terytorium kraju.
Zwrot kwoty podatku, o którym mowa w
ust. 1, nastêpuje na wniosek podatnika zawarty w deklaracji podatkowej z³o¿onej
zgodnie z art. 99 ust. 11 ustawy.
Do deklaracji podatkowej, o której mowa w
ust. 2, do³¹cza siê:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce wywóz nowego rodka transportu z terytorium
kraju i dostarczenie tego rodka do nabywcy na terytorium innego, ni¿ terytorium kraju, pañstwa cz³onkowskiego
Wspólnoty Europejskiej;
2) dokument, z którego wynika kwota podatku naliczonego, o którym mowa w
ust. 1.
Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot kwoty
podatku dokumenty, o których mowa w ust.
3, podlegaj¹ ostemplowaniu pieczêci¹ urzêdu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w
celu unikniêcia ponownego ich u¿ycia.
Zwrot kwoty podatku, o którym mowa w
ust. 1, nastêpuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia z³o¿enia
deklaracji podatkowej wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3. Przepisy dotycz¹ce przed³u¿enia terminu zwrotu kwoty
podatku okrelone w ustawie stosuje siê
odpowiednio.

<1>

<2>

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Rozporz¹dzenie okrela:
1) przypadki, warunki i terminy zwrotu
podatku podatnikom okrelonym w art.
16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i us³ug, zwanej
dalej ustaw¹;
2) szczegó³owy sposób dokumentowania
i tryb wyp³aty zaliczki otrzymanej przed
dokonaniem sprzeda¿y opodatkowanej
oraz przypadki zwrotu tej zaliczki wraz
z oprocentowaniem;
3) szczegó³owe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawieraæ, oraz
sposób i okres ich przechowywania;
4) listê towarów i us³ug, o których mowa
w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustaw y.
§2
Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o:
1) podatku  rozumie siê przez to podatek
od towarów i us³ug;
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2.

3.

Rozdzia³ 2
Przypadki, warunki i terminy zwrotu
podatku niektórym podatnikom
dokonuj¹cym wewn¹trzwspólnotowej
dostawy nowych rodków transportu

4.

§3
1. Podatnikowi, o którym mowa w art. 16 ustawy, w przypadku dokonania wewn¹trzwspólnotowej dostawy nowego rodka
transportu, przys³uguje zwrot zap³aconego podatku naliczonego, do wysokoci
kwoty stanowi¹cej równowartoæ 22%
kwoty nale¿nej z tytu³u dostawy nowego
rodka transportu, nie wy¿szej jednak ni¿
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6. Po dokonaniu zwrotu kwoty podatku urz¹d
skarbowy zwraca ostemplowane oraz
przedziurkowane dokumenty podatnikowi.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owy sposób dokumentowania
i tryb wyp³aty zaliczki otrzymanej przed
dokonaniem sprzeda¿y opodatkowanej
lub czynnoci wymienionych w art. 86
ust. 8 pkt 1 ustawy w przypadku nabycia
towarów lub us³ug, o których mowa
w art. 87 ust. 3 ustawy,
oraz przypadki zwrotu tej zaliczki
wraz z oprocentowaniem
§4
Podmiot wystêpuj¹cy o zwrot kwoty podatku
naliczonego w formie zaliczki obowi¹zany jest
posiadaæ:
1) orygina³y faktur (faktur koryguj¹cych)
oraz w przypadku importu towarów
dokumenty celne  potwierdzaj¹ce, ¿e
³¹czna wartoæ nabytych towarów bez
podatku naliczonego jest nie mniejsza
ni¿ okrelona w art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2) dokumenty potwierdzaj¹ce uregulowanie nale¿noci za nabyte towary i us³ugi objête zwrotem kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki, a w przypadku importu towarów potwierdzaj¹ce zap³atê podatku nale¿nego od tego
importu, w tym:
a) dokumenty bankowe potwierdzaj¹ce dokonanie przelewu lub innego
rodzaju p³atnoci,
b) owiadczenia sprzedawcy o przyjêciu zap³aty gotówk¹ zgodnie z odrêbnymi przepisami lub uregulowaniu nale¿noci w innej formie, je¿eli
zap³ata lub uregulowanie nale¿noci nie nast¹pi³o za porednictwem
banku.
§5
Wniosek ³¹cznie z owiadczeniem, o których
mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, nale¿y z³o¿yæ
wraz z deklaracj¹ podatkow¹, nie wczeniej
ni¿ za okres rozliczeniowy, w którym spe³nione
zosta³y wszystkie warunki, o których mowa w
art. 93 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, uprawniaj¹ce do
zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie
zaliczki.
§6
Zaliczka wyp³acana jest na rachunek bankowy
wskazany przez podatnika w zg³oszeniu
identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP-1 lub
NIP-2.
§7
1. Podmiot jest obowi¹zany do zwrotu otrzymanej zaliczki wraz z odsetkami i jednoczenie powiadomienia o tym naczelnika urzêdu skarbowego, je¿eli:

1) nie spe³ni warunków wynikaj¹cych ze
z³o¿onego owiadczenia, o którym
mowa w art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy;
2) przed rozpoczêciem wykonywania
czynnoci opodatkowanych, o których
mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy:
a) nabyte towary lub us³ugi objête
zwrotem podatku naliczonego
w formie zaliczki zosta³y wykorzystane do czynnoci lub by³y
przedmiotem czynnoci, w stosunku do których nie przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku
nale¿nego,
b) otwarto likwidacjê, og³oszono upad³oæ lub zakoñczono dzia³alnoæ,
c) dokonano zbycia przedsiêbiorstwa.
2. Podmiot dokonuje zwrotu zaliczki wraz z
odsetkami, naliczonymi od dnia otrzymania
poszczególnych rat zaliczki, w terminie 15
dni od koñca miesi¹ca, w którym zaistnia³a
przynajmniej jedna z okolicznoci uzasadniaj¹cych zwrot otrzymanej zaliczki.
3. Do odsetek, o których mowa w ust. 2, stosuje siê przepisy dotycz¹ce odsetek za
zw³okê od zaleg³oci podatkowych.

2.

Rozdzia³ 4
Szczegó³owe zasady wystawiania faktur,
dane, które powinny zawieraæ, oraz
sposób i okres ich przechowywania
§8

3.

1. Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy
VAT czynni, posiadaj¹cy numer identyfikacji podatkowej, wystawiaj¹ faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.
2. Podatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy, s¹ równie¿ obowi¹zani wystawiaæ faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT
przy dokonywaniu wewn¹trzwspólnotowej
dostawy nowych rodków transportu.

4.

§9
1. Faktura stwierdzaj¹ca dokonanie sprzeda¿y powinna zawieraæ co najmniej:
1) imiona i nazwiska lub nazwy b¹d nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy
oraz ich adresy;
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrze¿eniem ust.
10 i 11;
3) dzieñ, miesi¹c i rok albo miesi¹c i rok
dokonania sprzeda¿y oraz datê wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; podatnik mo¿e
podaæ na fakturze miesi¹c i rok dokonania sprzeda¿y w przypadku sprzeda¿y o charakterze ci¹g³ym;
4) nazwê towaru lub us³ugi;
5) jednostkê miary i iloæ sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych us³ug;
6) cenê jednostkow¹ towaru lub us³ugi bez
kwoty podatku (cenê jednostkow¹ netto);

5.

6.

7.

7) wartoæ towarów lub wykonanych
us³ug, których dotyczy sprzeda¿, bez
kwoty podatku (wartoæ sprzeda¿y
netto);
8) stawki podatku;
9) sumê wartoci sprzeda¿y netto towarów lub wykonanych us³ug z podzia³em na poszczególne stawki podatku i
zwolnionych od podatku oraz niepodlegaj¹cych opodatkowaniu;
10) kwotê podatku od sumy wartoci sprzeda¿y netto towarów (us³ug), z podzia³em na kwoty dotycz¹ce poszczególnych stawek podatku;
11) wartoæ sprzeda¿y towarów lub wykonanych us³ug wraz z kwot¹ podatku
(wartoæ sprzeda¿y brutto), z podzia³em na kwoty dotycz¹ce poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegaj¹cych
opodatkowaniu;
12) kwotê nale¿noci ogó³em wraz z nale¿nym podatkiem, wyra¿on¹ cyframi i
s³ownie.
W fakturach wystawianych przez ma³ych
podatników, o których mowa w art. 21 ust. 1
ustawy:
1) w miejsce oznaczenia FAKTURA VAT
stosuje siê oznaczenie FAKTURA VAT-MP;
2) dodatkowo zawiera siê termin p³atnoci nale¿noci okrelonej w fakturze.
Sprzedawca mo¿e okreliæ w fakturze równie¿ kwoty podatku dotycz¹ce wartoci
sprzeda¿y poszczególnych towarów i
us³ug wykazanych w tej fakturze; w tym
przypadku ³¹czna kwota podatku mo¿e byæ
ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.
Wyszczególnienie w fakturze kwot podatku nie jest wymagane, je¿eli sprzeda¿ jest
opodatkowana, a wartoæ sprzeda¿y wraz
z podatkiem jest ni¿sza od:
1) 6,18 z³  w przypadku towarów i us³ug
opodatkowanych stawk¹ 3%;
2) 6,42 z³  w przypadku towarów i us³ug
opodatkowanych stawk¹ 7%;
3) 7,32 z³  w przypadku towarów i us³ug
opodatkowanych stawk¹ 22%.
Faktury dokumentuj¹ce sprzeda¿ paliw
silnikowych benzynowych, oleju napêdowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawieraæ numer rejestracyjny tego samochodu.
Kwoty podatku wykazuje siê w z³otych bez
wzglêdu na to, w jakiej walucie okrelona
jest kwota nale¿noci w fakturze. Kwoty
wykazywane w fakturze zaokr¹gla siê do
pe³nych groszy, przy czym koñcówki poni¿ej 0,5 grosza pomija siê, a koñcówki 0,5
grosza i wy¿sze zaokr¹gla siê do 1 grosza.
W przypadku dostawy towarów lub wiadczenia us³ug objêtych stawk¹ podatku ni¿sz¹ od okrelonej w art. 41 ust. 1 ustawy
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8.

9.

10.

11.

12.

oraz dostawy towarów i wiadczenia us³ug
zwolnionych od podatku na podstawie art.
43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy,
dane okrelone w ust. 1 pkt 4 obejmuj¹ równie¿ symbol towaru lub us³ugi, okrelony w
klasyfikacjach wydanych na podstawie
przepisów o statystyce publicznej, chyba
¿e ustawa lub przepisy wykonawcze do
ustawy nie powo³uj¹ tego symbolu. W tym
przypadku nale¿y podaæ przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie
lub obni¿on¹ stawkê podatku.
W fakturach dokumentuj¹cych wiadczenie us³ug turystyki, o których mowa w art.
119 ustawy, oraz czynnoci, których podstaw¹ opodatkowania jest mar¿a, zgodnie
z art. 120 ustawy:
1) w miejsce oznaczenia FAKTURA VAT
stosuje siê oznaczenie FAKTURA VAT
mar¿a;
2) zawiera siê dane okrelone w ust. 1
pkt 1-5 i 12.
W przypadku, o którym mowa w art. 119
ust. 7 i 8 ustawy, je¿eli nabywc¹ us³ugi turystyki jest podatnik, w wystawionej fakturze oprócz kwoty nale¿noci ogó³em wraz
z nale¿nym podatkiem wykazuje siê odrêbnie tê czêæ kwoty nale¿noci, do której
ma zastosowanie stawka 0%.
W wewn¹trzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzaj¹ca tê dostawê powinna zawieraæ numer podatnika dokonuj¹cego dostawy, o którym mowa w art. 97
ust. 10 ustawy, oraz w³aciwy i wa¿ny
numer identyfikacyjny dla transakcji
wewn¹trzwspólnotowych, nadany przez
pañstwo cz³onkowskie w³aciwe dla nabywcy, zawieraj¹cy dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartoci dodanej.
Przepisu ust. 10 nie stosuje siê:
1) w przypadku, o którym mowa w § 8
ust. 2  w zakresie numeru identyfikacji
podatkowej podatnika dokonuj¹cego
dostawy;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 13
ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy  w zakresie
numeru, pod którym jest zidentyfikowany nabywca dla potrzeb podatku od
wartoci dodanej.
W przypadku gdy przedmiotem wewn¹trzwspólnotowej dostawy s¹ nowe rodki
transportu, faktura stwierdzaj¹ca dokonanie dostawy powinna dodatkowo zawieraæ moment (datê) dopuszczenia nowego
rodka transportu do u¿ytku oraz:
1) przebieg pojazdu  w przypadku pojazdów l¹dowych, o których mowa w
art. 2 pkt 10 lit. a ustawy;
2) iloæ godzin roboczych u¿ywania nowego rodka transportu  w przypadku pojazdów wodnych, o których mowa
w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy;
3) iloæ godzin roboczych u¿ywania nowego rodka transportu  w przypad-
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ku statków powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy.
13. W wewn¹trzwspólnotowej transakcji
trójstronnej (procedurze uproszczonej) faktura wystawiana przez drugiego w kolejnoci podatnika, o którym mowa w art. 135
ust. 1 pkt 4 lit. b i c ustawy, powinna zawieraæ dodatkowo dane okrelone w art.
136 ustawy.
14. Na ¿¹danie nabywcy podatnik podatku
akcyzowego, który nie zosta³ zwolniony z
obowi¹zku w tym podatku, jest obowi¹zany okreliæ w fakturze kwotê podatku akcyzowego, zawart¹ w wartoci towarów
wykazanych w tej fakturze.
15. Faktury wystawiane przez podatników
posiadaj¹cych siedzibê lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, wiadcz¹cych us³ugi okrelone w art.
27 ust. 3 lub w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy,
dla których w ka¿dym przypadku podatnikiem jest us³ugobiorca, zamiast danych dotycz¹cych stawki i kwoty podatku oraz
kwoty nale¿noci wraz z podatkiem zawieraj¹ adnotacjê, i¿ podatek rozlicza nabywca.
§ 10
1. Nabywcy towarów i us³ug od podatnika, o
którym mowa w § 8 ust. 1, mog¹ wystawiaæ faktury stwierdzaj¹ce dokonanie dostawy towarów lub wiadczenia us³ug
oznaczone jako FAKTURA VAT, w tym
równie¿ faktury, o których mowa w § 14, w
przypadku ³¹cznego spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1) nabywca towarów lub us³ug:
a) jest zarejestrowanym podatnikiem
VAT czynnym,
b) ma zawart¹ z dokonuj¹cym dostawy towarów lub wiadcz¹cym
us³ugi umowê odpowiadaj¹c¹ warunkom wymienionym w ust. 2,
upowa¿niaj¹c¹ do wystawiania
faktur, faktur koryguj¹cych i duplikatów  w imieniu i na rachunek
dokonuj¹cego dostawy towarów
lub us³ugodawcy;
2) naczelnikom urzêdów skarbowych w³aciwych dla obu stron umowy wymienionej w pkt 1 lit. b zostanie w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia dostarczona
pisemna informacja o zawarciu takiej
umowy, zawieraj¹ca w szczególnoci:
a) dane dotycz¹ce dokonuj¹cego dostawy towarów lub wiadcz¹cego us³ugi oraz nabywcy,
b) datê zawarcia umowy,
c) okres obowi¹zywania umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b,
powinna zawieraæ w szczególnoci:
1) postanowienia, i¿ podatnik dokonuj¹cy
dostawy towarów lub wiadcz¹cy us³ugi:
a) upowa¿nia nabywcê do wystawiania faktur, faktur koryguj¹cych i du-
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plikatów, w jego imieniu i na jego
rachunek,
b) nie bêdzie wystawia³ faktur na
rzecz nabywcy w okresie obowi¹zywania umowy,
c) poinformuje nabywcê w trybie
natychmiastowym w przypadku
wykrelenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu
przedsiêbiorstwa;
2) postanowienia, i¿ podatnik dokonuj¹cy
nabycia towarów lub us³ug:
a) bêdzie wystawia³ faktury, faktury
koryguj¹ce i duplikaty zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
b) bêdzie przedstawia³ drugiej stronie
umowy orygina³ i kopiê faktury do
jej akceptacji w formie podpisu, z
tym ¿e termin przedstawienia do akceptacji orygina³u faktury ma tak byæ
okrelony w umowie, aby by³o
mo¿liwe dokonanie terminowego
rozliczenia podatku przez dokonuj¹cego dostawy towarów lub
wiadcz¹cego us³ugi; kopia faktury pozostaje u dokonuj¹cego dostawy towarów lub wiadcz¹cego
us³ugi,
c) poinformuje drug¹ stronê w trybie
natychmiastowym w przypadku
wykrelenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu
przedsiêbiorstwa;
3) okrelenie terminu jej obowi¹zywania,
z tym ¿e termin ten nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ jeden rok.
3. Faktura wystawiana na zasadach okrelonych w ust. 1 i 2 powinna dodatkowo zawieraæ informacjê, kto by³ wystawc¹ faktury i ¿e wystawi³ j¹ w imieniu i na rachunek
podatnika wymienionego w fakturze jako
sprzedawca.
4. Przepisy ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 2 i 3 stosuje
siê odpowiednio do faktur stwierdzaj¹cych
dokonanie wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów, je¿eli:
1) nabywc¹ towarów jest podatnik podatku od wartoci dodanej zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewn¹trzwspólnotowych na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium
kraju;
2) dokonuj¹cym wewn¹trzwspólnotowej
dostawy towarów jest podatnik, który
zg³osi³ zamiar dokonywania wewn¹trzwspólnotowych dostaw towarów i zosta³ zarejestrowany jako podatnik VAT
UE, zgodnie z art. 97 ustawy;
3) dokonuj¹cy wewn¹trzwspólnotowej
dostawy towarów dostarczy³ w³aciwemu naczelnikowi urzêdu skarbowego w terminie 10 dni od dnia zawarcia
umowy pisemn¹ informacjê, o której
mowa w ust. 1 pkt 2.
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§ 11
1. Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mog¹
nie zawieraæ danych dotycz¹cych nabywcy, okrelonych w § 9 ust. 1 pkt 2.
2. Faktury wystawiane:
1) nabywcom eksportowanych towarów,
2) uprawnionym przedstawicielstwom
dyplomatycznym i urzêdom konsularnym
oraz cz³onkom personelu tych przedstawicielstw i urzêdów, a tak¿e innym
osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów miêdzynarodowych,
3) nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzeda¿: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego,
us³ug telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz us³ug wymienionych w poz. 138 i 153 za³¹cznika nr 3
do ustawy
 mog¹ nie zawieraæ danych okrelonych
w § 9 ust. 1 pkt 2, dotycz¹cych nabywcy.
3. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzeda¿y zarejestrowanej przy zastosowaniu
kasy rejestruj¹cej, do kopii faktury podatnik
obowi¹zany jest do³¹czyæ paragon dokumentuj¹cy tê sprzeda¿.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy sprzeda¿y
dokumentowanej faktur¹ emitowan¹ przy
zastosowaniu kasy rejestruj¹cej, w przypadkach gdy wartoæ sprzeda¿y i kwota
podatku nale¿nego zosta³y zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.
5. Faktury wystawiane przez operatorów
telekomunikacyjnych na rzecz ich abonentów z tytu³u wiadczenia us³ug telekomunikacyjnych mog¹ zawieraæ w wyodrêbnionej czêci dane, o których mowa w § 9, z
uwzglêdnieniem przepisów § 13-18 i 2123, dotycz¹ce us³ug wiadczonych przez
innych operatorów na rzecz tych abonentów, pod warunkiem ¿e z zawartych umów
miêdzy tymi operatorami wynika taki sposób ich dokumentowania.
§ 12
1. W przypadku gdy podatnik jest obowi¹zany do stosowania cen urzêdowych zawieraj¹cych podatek, w fakturze stwierdzaj¹cej dokonanie sprzeda¿y:
1) jako cenê jednostkow¹ wykazuje siê
cenê wraz z kwot¹ podatku (cenê brutto), a zamiast wartoci sprzeda¿y netto wykazuje siê wartoæ sprzeda¿y
brutto;
2) kwota podatku jest obliczana wed³ug
nastêpuj¹cego wzoru:
KP =

WB x SP
100 + SP

gdzie:
KP  oznacza kwotê podatku z podzia³em na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkoæ wynikaj¹c¹ z wzoru zaokr¹gla siê wed³ug
zasad okrelonych w § 9 ust. 6,
WB  oznacza sumê wartoci sprzeda¿y brutto z podzia³em na poszczególne stawki podatku,
SP  oznacza stawkê podatku;
3) sumê wartoci sprzeda¿y netto stanowi ró¿nica miêdzy wartoci¹ sprzeda¿y brutto a kwot¹ podatku, z podzia³em
na poszczególne stawki podatku.
2. Przepis ust. 1 mo¿e byæ stosowany równie¿ w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzeda¿y umowne ceny brutto.
§ 13
1. Fakturê wystawia siê nie póniej ni¿ siódmego dnia od dnia wydania towaru lub
wykonania us³ugi, z zastrze¿eniem § 14 i
15.
2. W przypadku gdy podatnik okrela w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wy³¹cznie
miesi¹c i rok dokonania sprzeda¿y, fakturê
wystawia siê nie póniej ni¿ siódmego dnia
od zakoñczenia miesi¹ca, w którym dokonano sprzeda¿y.
§ 14
1. Je¿eli przed wydaniem towaru lub wykonaniem us³ugi otrzymano czêæ lub ca³oæ
nale¿noci, w szczególnoci: przedp³atê,
zaliczkê, zadatek, ratê, fakturê wystawia
siê nie póniej ni¿ siódmego dnia od dnia, w
którym otrzymano czêæ lub ca³oæ nale¿noci od nabywcy, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Fakturê wystawia siê równie¿ nie póniej
ni¿ siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem us³ugi ka¿d¹ kolejn¹ czêæ nale¿noci
(zaliczkê, przedp³atê, zadatek lub ratê).
3. Faktura stwierdzaj¹ca pobranie czêci lub
ca³oci nale¿noci przed wydaniem towaru lub wykonaniem us³ugi powinna zawieraæ co najmniej;
1) imiona i nazwiska lub nazwy b¹d nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy
oraz ich adresy;
2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
3) datê wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT
lub FAKTURA VAT-MP, kwotê otrzymanej czêci lub ca³oci nale¿noci brutto, a w przypadku okrelonym w ust. 2
 równie¿ daty i numery poprzednich
faktur oraz sumê kwot pobranych
wczeniej czêci nale¿noci brutto;
4) stawkê podatku;
5) kwotê podatku, wyliczon¹ wed³ug wzoru:

KP =

ZB x SP
100 + SP

gdzie:
KP  oznacza kwotê podatku,
ZB  oznacza kwotê pobranej czêci
lub ca³oci nale¿noci brutto,
SP  oznacza stawkê podatku;
6) dane dotycz¹ce zamówienia lub umowy, a w szczególnoci: nazwê towaru
lub us³ugi, cenê netto, iloæ zamówionych towarów, wartoæ zamówionych
towarów lub us³ug netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartoæ brutto
zamówienia lub umowy;
7) datê otrzymania czêci lub ca³oci nale¿noci (przedp³aty, zaliczki, zadatku,
raty), o której mowa w ust. 1 i 2, jeli nie
pokrywa siê ona z dat¹ wystawienia
faktury.
4. Je¿eli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie obejmuj¹ ca³ej ceny brutto, sprzedawca
po wydaniu towaru lub wykonaniu us³ugi
wystawia fakturê na zasadach okrelonych
w § 9 i 11-13, z tym ¿e sumê wartoci towarów (us³ug) pomniejsza siê o wartoæ
otrzymanych czêci nale¿noci, a kwotê
podatku pomniejsza siê o sumê kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentuj¹cych pobranie czêci nale¿noci; taka faktura powinna zawieraæ równie¿ numery
faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem us³ugi.
5. Je¿eli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2,
obejmuj¹ ca³¹ cenê brutto towaru lub us³ugi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu us³ugi nie wystawia faktury w terminie okrelonym w § 13.
6. Przepisy § 9 ust. 6 i 7 oraz § 11 stosuje siê
odpowiednio do faktur wystawionych przed
wydaniem towaru lub wykonaniem us³ugi.
§ 15
1. W przypadkach okrelonych w art. 19 ust.
10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturê
wystawia siê nie póniej ni¿ z chwil¹ powstania obowi¹zku podatkowego.
2. Faktury, o których mowa w ust. 1, nie mog¹
byæ wystawione wczeniej ni¿ 30. dnia
przed powstaniem obowi¹zku podatkowego, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostaw energii elektrycznej
i cieplnej, gazu przewodowego, us³ug telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych
oraz us³ug wymienionych w poz. 138 i 153
za³¹cznika nr 3 do ustawy, je¿eli faktura
zawiera informacjê, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
§ 16
1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury
udzielono rabatów okrelonych w art. 29
ust. 4 ustawy, podatnik udzielaj¹cy rabatu
wystawia fakturê koryguj¹c¹.
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2. Faktura koryguj¹ca powinna zawieraæ co
najmniej:
1) numer kolejny oraz datê jej wystawienia;
2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura koryguj¹ca:
a) okrelone w § 9 ust. 1 pkt 1-3,
b) nazwê towaru lub us³ugi objêtych
rabatem;
3) kwotê i rodzaj udzielonego rabatu;
4) kwotê zmniejszenia podatku nale¿nego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio
w przypadku:
1) zwrotu sprzedawcy towarów oraz
zwrotu nabywcy kwot nienale¿nych, o
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
2) zwrotu nabywcy zaliczek, przedp³at,
zadatków lub rat, podlegaj¹cych opodatkowaniu.
4. Sprzedawca jest obowi¹zany posiadaæ
potwierdzenie odbioru faktury koryguj¹cej
przez nabywcê; nie dotyczy to eksportu
towarów, przypadków okrelonych w § 11
ust. 2 pkt 3, wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów,
dla której miejsce opodatkowania znajduje
siê poza terytorium kraju. Potwierdzenie
odbioru faktury koryguj¹cej stanowi podstawê do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego w rozliczeniu za miesi¹c, w którym sprzedawca otrzyma³ to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art.
99 ust. 2 i 3 ustawy  w rozliczeniu za
kwarta³, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzglêdnieniem zasad, o których
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.
5. Nabywca otrzymuj¹cy fakturê koryguj¹c¹
jest obowi¹zany do zmniejszenia kwoty
podatku naliczonego w rozliczeniu za miesi¹c, w którym tê fakturê otrzyma³, a w przypadku nabywców, o których mowa w art.
99 ust. 2 i 3 ustawy  w rozliczeniu za
kwarta³, w którym tê fakturê otrzymali.
6. Przepisy § 9 ust. 5-7 i § 11 stosuje siê odpowiednio do faktur koryguj¹cych.
7. Faktury koryguj¹ce powinny zawieraæ wyraz KOREKTA albo wyrazy FAKTURA
KORYGUJ¥CA.
§ 17
1. Fakturê koryguj¹c¹ wystawia siê równie¿,
gdy podwy¿szono cenê po wystawieniu
faktury lub w razie stwierdzenia pomy³ki w
cenie, stawce lub kwocie podatku b¹d w
jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
2. Faktura koryguj¹ca dotycz¹ca podwy¿szenia ceny powinna zawieraæ co najmniej:
1) numer kolejny oraz datê jej wystawienia;
2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura koryguj¹ca:
a) okrelone w § 9 ust. 1 pkt 1-3,
b) nazwê towaru lub us³ugi objêtych
podwy¿k¹ ceny;
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3.

4.

5.

6.

3) kwotê podwy¿szenia ceny bez podatku;
4) kwotê podwy¿szenia podatku nale¿nego.
Faktura koryguj¹ca wystawiana w przypadku pomy³ek, o których mowa w ust. 1,
zawiera dane okrelone w ust. 2 pkt 1 i pkt
2 lit. a, kwoty podane w omy³kowej wysokoci oraz kwoty w wysokoci prawid³owej.
Nabywca otrzymuj¹cy fakturê koryguj¹c¹:
1) jest uprawniony do podwy¿szenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu
za miesi¹c, w którym fakturê otrzyma³,
a w przypadku nabywców, o których
mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w
rozliczeniu za kwarta³, w którym fakturê otrzymali  je¿eli ujêcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiêkszenie podatku naliczonego, z uwzglêdnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1
ustawy;
2) jest obowi¹zany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu
za miesi¹c, w którym fakturê otrzyma³,
a w przypadku nabywców, o których
mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w
rozliczeniu za kwarta³, w którym fakturê otrzymali  je¿eli ujêcie jej w rozliczeniu spowoduje obni¿enie podatku
naliczonego.
Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje siê w
przypadku, gdy podatnik nie rozliczy³ podatku okrelonego w fakturze, której korekta dotyczy.
Przepisy § 9 ust. 5-7, § 11 i § 16 ust. 4 i 7
stosuje siê odpowiednio do faktur koryguj¹cych.
§ 18

1. Nabywca towaru lub us³ugi, który otrzyma³
fakturê lub fakturê koryguj¹c¹ zawieraj¹c¹
pomy³ki dotycz¹ce jakiejkolwiek informacji
wi¹¿¹cej siê zw³aszcza ze sprzedawc¹
lub nabywc¹ lub oznaczeniem towaru lub
us³ugi, z wyj¹tkiem pomy³ek w pozycjach
faktury okrelonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12,
mo¿e wystawiæ fakturê nazwan¹ not¹ koryguj¹c¹.
2. Nota koryguj¹ca jest przesy³ana wystawcy faktury lub faktury koryguj¹cej, wraz z
kopi¹.
3. Nota koryguj¹ca powinna zawieraæ co najmniej:
1) numer kolejny i datê jej wystawienia;
2) imiona i nazwiska albo nazwy b¹d nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury koryguj¹cej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota koryguj¹ca, okrelone w § 9
ust. 1 pkt 1-3;
4) wskazanie treci korygowanej informacji oraz treci prawid³owej.
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4. Je¿eli wystawca faktury lub faktury koryguj¹cej akceptuje treæ noty, potwierdza j¹
podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury koryguj¹cej.
5. Noty koryguj¹ce powinny zawieraæ wyrazy NOTA KORYGUJ¥CA.
6. Przepisy ust. 2-4 nie naruszaj¹ przepisów
dotycz¹cych wystawiania faktur koryguj¹cych.
§ 19
1. Je¿eli podatnik sprzeda³ towar w opakowaniu zwrotnym, pobieraj¹c lub okrelaj¹c w
umowie za to opakowanie kaucjê, wartoci
opakowania nie uwzglêdnia siê w treci faktury dokumentuj¹cej sprzeda¿.
2. Fakturê dokumentuj¹c¹ kwotê nale¿noci z
tytu³u niezwrócenia przez odbiorcê opakowañ, o których mowa w ust. 1, wystawia
siê nie póniej ni¿ siódmego dnia po dniu, w
którym umowa przewidywa³a zwrot opakowañ. Je¿eli w umowie nie okrelono daty
zwrotu opakowañ, fakturê wystawia siê
nie póniej ni¿ 60. dnia od dnia wydania
opakowañ.
§ 20
Za fakturê uznaje siê równie¿:
1) bilety jednorazowe, wydawane przez
podatników uprawnionych do wiadczenia us³ug polegaj¹cych na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi,
taborem samochodowym, statkami
pe³nomorskimi, rodkami transportu ¿eglugi ródl¹dowej i przybrze¿nej, promami, samolotami i mig³owcami, je¿eli
zawieraj¹ nastêpuj¹ce dane:
a) nazwê i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
b) numer i datê wystawienia biletu,
c) odleg³oæ taryfow¹ nie mniejsz¹ ni¿
50 km,
d) kwotê nale¿noci wraz z podatkiem,
e) kwotê podatku;
2) dowody zap³aty za us³ugi radiokomunikacji przywo³awczej, je¿eli zawieraj¹
nastêpuj¹ce dane:
a) nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
b) kwotê nale¿noci wraz z podatkiem,
c) kwotê podatku;
3) dokumenty dotycz¹ce us³ug bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, je¿eli zawieraj¹ co
najmniej nastêpuj¹ce dane:
a) okrelenie us³ugodawcy i us³ugobiorcy,
b) numer kolejny i datê ich wystawienia,
c) nazwê us³ugi,
d) kwotê, której dotyczy dokument;
4) dowody zap³aty za przejazdy autostradami p³atnymi, je¿eli zawieraj¹ nastêpuj¹ce dane:
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a) nazwê i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
b) numer kolejny i datê wystawienia,
c) nazwê autostrady, za przejazd któr¹ pobierana jest op³ata,
d) kwotê nale¿noci wraz z podatkiem,
e) kwotê podatku;
5) rachunki, o których mowa w art. 87-90
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz.
732), wystawiane przez podatników
nieobowi¹zanych do wystawiania faktur wed³ug zasad okrelonych w § 8, 9,
11-17, 19-22 i 24.

2.

3.

§ 21
1. Faktury i faktury koryguj¹ce s¹ wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach,
przy czym orygina³ otrzymuje nabywca, a
kopiê zatrzymuje sprzedawca.
2. Orygina³ faktury i faktury koryguj¹cej powinien zawieraæ wyraz ORYGINA£, a kopia
faktury i faktury koryguj¹cej  wyraz
KOPIA.
§ 22
1. Je¿eli orygina³ faktury lub faktury koryguj¹cej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie
wystawia fakturê lub fakturê koryguj¹c¹,
zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury koryguj¹cej.
2. Faktura i faktura koryguj¹ca wystawiona
ponownie musi dodatkowo zawieraæ wyraz DUPLIKAT oraz datê jej wystawienia.
Duplikat faktury i faktury koryguj¹cej wystawia siê w dwóch egzemplarzach, przy
czym orygina³ otrzymuje nabywca, a kopiê
zatrzymuje sprzedawca.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio
do not koryguj¹cych.
§ 23
1. Podatnicy s¹ obowi¹zani przechowywaæ
orygina³y i kopie faktur oraz faktur koryguj¹cych, a tak¿e duplikaty tych dokumentów
do czasu up³ywu terminu przedawnienia
zobowi¹zania podatkowego.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1,
przechowuje siê w oryginalnej postaci, w
podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalaj¹cy na ich ³atwe odszukanie.
§ 24
1. Organy egzekucyjne, okrelone w ustawie
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z
2002 r. Nr 110, poz. 968, z pón. zm.), oraz
komornicy s¹dowi wykonuj¹cy czynnoci

4.

5.

egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks
postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.
296, z pón. zm.), w przypadku sprzeda¿y
towarów, wystawiaj¹ w imieniu d³u¿nika i
na jego rachunek faktury potwierdzaj¹ce
dokonanie sprzeda¿y tych towarów; kopiê
faktury otrzymuje d³u¿nik.
Fakturê wystawia siê, je¿eli na d³u¿niku
spoczywa obowi¹zek podatkowy zwi¹zany ze sprzeda¿¹ towarów.
Faktura stwierdzaj¹ca dokonanie sprzeda¿y powinna spe³niaæ warunki, o których
mowa w § 9 i § 11 ust. 1, jak równie¿ zawieraæ nazwê i adresy organów egzekucyjnych, okrelonych w ust. 1; jako sprzedawcê wpisuje siê w fakturze nazwê i adres d³u¿nika, przy czym za podpisy osób
uprawnionych do wystawienia faktury
uwa¿a siê podpisy kierowników organów
egzekucyjnych (lub osób przez nich
upowa¿nionych), o których mowa w ust. 1.
Kopiê faktury, o której mowa w ust. 3, organ egzekucyjny przekazuje d³u¿nikowi,
zachowuj¹c jedn¹ kopiê w swojej ewidencji.
Przepisy § 12-19, § 21 ust. 2, § 22 i § 23
stosuje siê odpowiednio.
§ 25

1. Przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje siê
odpowiednio do faktur wewnêtrznych, o
których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z
tym ¿e w przypadku:
1) czynnoci okrelonych w art. 7 ust. 2 i
art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub us³ugi,
faktura nie zawiera danych dotycz¹cych tego nabywcy oraz kwoty nale¿nej z tytu³u wykonania tych czynnoci;
2) dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu us³ug, faktury mog¹ nie zawieraæ
numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.
2. Faktury, o których mowa w ust. 1, mo¿na
wystawiæ w 1 egzemplarzu i nale¿y przechowywaæ wraz z ca³¹ dokumentacj¹ dotycz¹c¹ podatku.
§ 26
Przepisy § 9-25 stosuje siê odpowiednio do
przedstawiciela podatkowego, o którym mowa
w art. 15 ustawy, je¿eli jest upowa¿niony do
wystawiania faktur, z tym ¿e faktury wystawione przez przedstawiciela podatkowego powinny zawieraæ dodatkowo dane dotycz¹ce
nazwy i adresu tego przedstawiciela oraz jego
numer identyfikacji podatkowej.

§ 27
1. Przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje siê odpowiednio do faktur stwierdzaj¹cych dokonanie dostawy towarów lub wiadczenia
us³ug, dla których miejscem opodatkowania
jest terytorium pañstwa cz³onkowskiego
inne ni¿ terytorium kraju lub terytorium pañstwa trzeciego, je¿eli dla tych czynnoci
podatnicy wystawiaj¹cy fakturê nie s¹ zidentyfikowani dla podatku od wartoci dodanej lub  w przypadku terytorium pañstwa trzeciego  podatku o podobnym charakterze.
2. Faktury, o których mowa w ust. 1, powinny
zawieraæ dane okrelone w § 9, z wyj¹tkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty nale¿noci wraz z podatkiem.
3. Faktury, o których mowa w ust. 1, mog¹ nie
zawieraæ danych okrelonych w § 9 ust. 1
pkt 2, dotycz¹cych nabywcy, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. W przypadku wiadczenia us³ug, o których
mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust.
3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentuj¹ca
wykonanie tych czynnoci powinna zawieraæ numer, pod którym nabywca us³ugi jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku od
wartoci dodanej na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego, innym ni¿ terytorium kraju,
oraz informacjê, ¿e zobowi¹zanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca us³ugi.
Rozdzia³ 5
Lista towarów i us³ug, do których
nie maj¹ zastosowania zwolnienia
od podatku
§ 28
Okrela siê listê towarów i us³ug, do których nie
maj¹ zastosowania zwolnienia od podatku, okrelone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowi¹c¹
za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§ 29
Traci moc rozporz¹dzenie Ministra Finansów z
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego
zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us³ug, do których nie maj¹ zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
Nr 97, poz. 971).
§ 30
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem
1 czerwca 2005 r.
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Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 25 maja 2005 r. (poz. 798)
LISTA TOWARÓW I US£UG, DO KTÓRYCH NIE MAJ¥ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU
OKRELONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY

Poz.
1

Symbol PKWiU
2

1
2
3
4
5

27.41.10-30.10
27.41.10-30.2
27.41.10-30.3
27.41.10-30.4
27.41.10-50

6
7
8
9

27.41.20-30.10
27.41.20-30.20
27.41.20-30.30
ex27.41.20-70.00
27.41.20-50

10
11<1>
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

27.41.30-30.11
27.41.30-30.12
27.41.30-30.13
27.41.30-30.15
27.41.30-30.21
27.41.30-30.22
27.41.30-30.23
27.41.30-30.25
27.41.30-30.31
27.41.30-30.32
27.41.30-30.33
27.41.30-30.35
27.41.30-50
27.41.61-00.20
27.41.62-00.11
27.41.62-00.12
ex 27.41.62-00.21
ex 27.41.62-00.22
ex 27.41.62-00.23
28.61.11-19.20
ex 28.61.14-70.00
36.21.10-10
ex 36.22

33
34
35

ex 36.63.77-40.32
92.31.10-00.38
92.31.10-00.48

36
37
38

Nazwa towaru (grupy towarów), nazwa us³ugi
3
I. Wyroby (z³om) z metali szlachetnych lub z udzia³em tych metali
Proszek srebra
Srebro technicznie czyste
Srebro o wysokiej czystoci
Stopy srebra
Srebro (³¹cznie z pokrywanym z³otem lub platyn¹), w postaci pó³produktu, z wy³¹czeniem srebra (³¹cznie
z pokrywanym z³otem lub platyn¹) w postaci pó³produktów pozosta³ego (PKWiU 27.41.10-50.9)
Proszek z³ota
Z³oto technicznie czyste
Z³oto o wysokiej czystoci
Z³oto (³¹cznie z pokrywanym platyn¹), w postaci pó³produktu, z wy³¹czeniem z³ota (³¹cznie z pokrywanym platyn¹)
w postaci pó³produktów, pozosta³ego (PKWiU 27.41.20-50.9)
Proszek platyny
Proszek palladu
Proszek irydu
Proszek rodu
Platyna technicznie czysta
Pallad technicznie czysty
Iryd technicznie czysty
Rod technicznie czysty
Platyna o wysokiej czystoci
Pallad o wysokiej czystoci
Iryd o wysokiej czystoci
Rod o wysokiej czystoci
Platyna w postaci pó³produktu, z wy³¹czeniem platyny w postaci pó³produktu, pozosta³ej (PKWiU 27.41.30-50.9)
Z³om z³ota i stopów z³ota
Odpady srebra i stopów srebra
Z³om srebra i stopów srebra
Z³om platyny i stopów platyny
Z³om palladu i stopów palladu
Z³om irydu i stopów irydu
No¿e sto³owe z ostrzami sta³ymi – srebrzone
Nakrycia sto³owe srebrzone
Monety
Wyroby jubilerskie i podobne, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy³¹czeniem:
– kamieni syntetycznych, szlachetnych lub pó³szlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych
(PKWiU 36.22.11-70),
– py³u i proszku z pozosta³ych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub pó³szlachetnych (PKWiU
36.22.12-50.90),
– dewocjonaliów wykonanych z metali innych ni¿ metale szlachetne,
– wyrobów kultu religijnego,
– katalizatorów, w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny (PKWiU 36.22.14-70.00)
Wyroby z materia³ów rzebiarskich mineralnych – wy³¹cznie wyroby pami¹tkarskie, dekoracyjne itp. z bursztynu
Bi¿uteria artystyczna, dawna
Bi¿uteria artystyczna, wspó³czesna
II. Us³ugi
Us³ugi jubilerskie
Rzeczoznawstwo, z wy³¹czeniem doradztwa rolniczego zwi¹zanego z upraw¹ rolin i hodowl¹ zwierz¹t, a tak¿e
zwi¹zanego ze sporz¹dzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
Us³ugi prawnicze wiadczone przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych

Objanienie:
ex  dotyczy tylko danego wyrobu/us³ugi z danego grupowania.
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Artyku³y i studia

FELIETON

O PIT-4R
Jerzy Bielawny
Autor jest prawnikiem, doradc¹ podatkowym, wiceprezesem Instytutu Studiów Podatkowych

Po raz pierwszy firmy  jako p³atnicy podatku dochodowego od osób fizycznych  sporz¹dzaj¹, do koñca stycznia 2008 r.,
roczne zbiorcze deklaracje za rok 2007. Z dwóch nowych deklaracji  PIT-4R i PIT-8AR  zdecydowanie wiêksze znaczenie ma ta pierwsza. I w³anie na tym tle pozwalam sobie na
dwie uwagi.
Owa deklaracja (ten sam mankament dotyczy równie¿
PIT-8AR) jest w istocie bardziej informacj¹ podatkow¹. Wynika to z faktu, ¿e zaliczki przez p³atników pobierane s¹ od podatników za okresy miesiêczne i nie wystêpuje ¿adne roczne
zobowi¹zanie podatkowe, ¿adne sumowanie kwot wynikaj¹cych
z poszczególnych, a odrêbnych od siebie miesiêcznych okresów podatkowych. Zatem status deklaracji podatkowej jest w
tym przypadku merytorycznie w¹tpliwy; w praktyce podkrela
go tylko pouczenie dotycz¹ce relacji z egzekucj¹ administracyjn¹  w razie potrzeby stanowi ona podstawê do wystawienia (jak ka¿da deklaracja podatkowa) tytu³u egzekucyjnego.

Drug¹ w¹tpliwoæ sprokurowa³ sam prawodawca. W tytule
deklaracji oraz w opisach poszczególnych bloków i wierszy
u¿yto bowiem ró¿norodnych sformu³owañ: pobrane zaliczki,
nale¿ne zaliczki oraz zaliczki obliczone. Dla ka¿dego, kto
ma do czynienia z praktyk¹ rozliczania podatków, jest oczywiste, ¿e zacytowane okrelenia nie s¹ synonimami. Zatem czêsto stawiane jest przez p³atników pytanie: to w koñcu jakie kwoty
maj¹ zostaæ wykazane  te, które zosta³y pobrane, czy te, które zosta³y obliczone (choæ nie zawsze w tej samej wysokoci
pobrane), czy mo¿e nale¿ne (odbiegaj¹ce in plus b¹d in minus od kwot pobranych). Dopiero lektura ca³ego formularza, w
dodatku przy za³o¿eniu, ¿e PIT-4R pe³ni raczej funkcjê informacji podatkowej, sk³ania do postawienia tezy, ¿e p³atnicy powinni sporz¹dziæ go kieruj¹c siê kwotami pobranymi, a ewentualne rozbie¿noci (tylko i wy³¹cznie na niekorzyæ fiskusa)
wykazaæ i poprawiæ poprzez korektê tej deklaracji.

Konferencje i szkolenia ISP  Odpowiedzi na pytania Uczestników
Zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej p³atnik ma prawo do wynagrodzenia z tytu³u terminowego wp³acania zaliczek
na podatek dochodowy. Wynagrodzenie to pomniejsza wysokoæ przekazywanych zaliczek do urzêdu skarbowego. W taki sposób postêpowa³ opisany w pytaniu pierwszym p³atnik i przekazywa³ zaliczki pomniejszone o przys³uguj¹ce mu
wynagrodzenie. Czy w zwi¹zku z powy¿szym oraz po sporz¹dzeniu korekty p³atnik nadal ma prawo do pomniejszenia
zaliczek o ww. wynagrodzenie, a je¿eli nie, to w jaki sposób powinien je zwróciæ?
Zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej p³atnikowi przys³uguje zrycza³towane wynagrodzenie z tytu³u terminowego wp³acania podatków pobranych na rzecz bud¿etu pañstwa. Wysokoæ
tego wynagrodzenia zosta³a ustalona w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie
wynagrodzenia p³atników i inkasentów pobieraj¹cych podatki na
rzecz bud¿etu pañstwa (Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2065) na
0,3% kwoty podatków pobranych przez p³atników na rzecz bud¿etu pañstwa. Wynagrodzenie przys³uguje w zwi¹zku z wp³aceniem
podatku, jeli wp³acony podatek zosta³ uprzednio pobrany od podatnika. Ze sformu³owania art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, ¿e wynagrodzenie nie przys³uguje od kwot podatku odprowadzanych z w³asnych rodków p³atnika. P³atnik, który pobra³ wynagrodzenie nienale¿nie lub w wysokoci wy¿szej od nale¿nej, jest
zobowi¹zany dokonaæ zwrotu wynagrodzenia na rachunek urzêdu skarbowego wraz z odsetkami za zw³okê, o czym mówi art. 52
§ 1 Ordynacji podatkowej, który na równi z zaleg³oci¹ podatkow¹
traktuje wynagrodzenie p³atników pobrane nienale¿nie lub w wysokoci wy¿szej od nale¿nej. Poniewa¿ wynagrodzenie p³atnika

przys³uguje z tytu³u terminowego wp³acenia podatku, musz¹ byæ
zachowane terminy dokonania wp³aty wynikaj¹ce z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przedstawionym stanie faktycznym nale¿y stwierdziæ, ¿e
P³atnik nie pobra³ wy¿szego wynagrodzenia ani¿eli wynika³oby
to z wysokoci pobranego i wp³aconego podatku. Zatem przys³uguje mu wynagrodzenie w tej czêci, w jakiej dokona³ zgodnego z przepisami podatkowymi rozliczenia zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych. W czêci za, w której p³atnik
uregulowa³ zobowi¹zanie podatkowe poprzez dokonanie korekty rocznej deklaracji PIT-4R oraz wp³acenie zaleg³oci wraz z
odsetkami, nie przys³uguje mu zrycza³towane wynagrodzenie z
tytu³u terminowego wp³acania podatków pobranych na rzecz bud¿etu pañstwa.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, p³atnik nie musi zwracaæ pobranego wynagrodzenia, gdy¿ nie nast¹pi³o jego nienale¿ne pobranie.
Opracowa³: Pawe³ Greszta
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KOMENTARZ DO USTAWY O PODATKU
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
Pragniemy przedstawiæ Pañstwu VII wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Publikacja ta uwzglêdnia najnowsze zmiany w tym
podatku. Znajd¹ w nim Pañstwo uporz¹dkowane i ca³ociowe omówienie wszystkich przepisów ustawy wraz
z orzecznictwem s¹dów administracyjnych oraz oficjalnym stanowiskiem organów podatkowych w przedmiocie tego podatku. Stan prawny na dzieñ 1 wrzenia 2007r.
Niniejsza ksi¹¿ka s³u¿yæ bêdzie wszystkim firmom rozliczaj¹cym CIT, a przede wszystkim spó³kom kapita³owym.
Format B5, cena: 119 z³KO

Zeszyt 166

KOMENTARZ DO USTAWY O PODATKU
OD TOWARÓW I US£UG
Niniejszym oddajemy do Pañstwa r¹k II zaktualizowane
i rozszerzone wydanie Komentarza do ustawy o podatku
od towaru i us³ug, opracowanego przez Pracowników
Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcj¹ prof. dr
hab. Witolda Modzelewskiego. Praca omawia zmiany
wprowadzone do ustawy po ostatnich nowelizacjach, a
zw³aszcza wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 wrzenia
2007 r., oraz najnowsze orzecznictwo ETS, NSA, WSA
oraz wa¿niejsze interpretacje urzêdowe. Stan prawny na
dzieñ 1 stycznia 2008 r. Pomoc¹ w pos³ugiwaniu siê
komentarzem s¹ tezy ogólne opracowane dla poszczególnych artyku³ów, a tak¿e s³owa kluczowe z tekstu ustawy wraz ze skorowidzem. Pierwsze wydanie spotka³o
siê z bardzo pozytywn¹ ocen¹ Czytelników.
Format B5, cena: 79 z³

Zeszyt 176
O szczegó³ow¹ ofertê prosimy pytaæ w Dziale Sprzeda¿y Wydawnictw Instytutu:
04-085 Warszawa, ul. Korytnicka 28
tel./fax: (022) 870 34 09, tel. (022) 509 14 11
www.isp-modzelewski.pl, e-mail: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl

