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Turystyka – instrukcja rozliczeń VAT
Usługi turystyczne mogą być rozliczane w sposób szczegól-
ny, tzn. od marży. Mimo że ten system rozliczeń funkcjonuje 
już dziewięć lat, nadal sprawia wiele problemów. Ostatnie 
zmiany VAT wpłynęły również na rozliczenie usług turystycz-
nych. Zmieniły się zasady ustalania marży czy miejsca świad-
czenia usług turystycznych. Zmiana dotyczy także zasad 
dokumentowania.
W związku ze zmianami przedstawiamy krok po kroku, jak rozliczać usługi 

turystyczne.
Zasady rozliczeń usług turystycznych określa art. 119 ustawy o VAT. Usługi te 

mogą być rozliczane w procedurze marży lub na zasadach ogólnych.

I krok 
Ustalamy, czy świadczona usługa to usługa turystyczna

Obecnie zakres usług turystycznych jest bardzo szeroki. Aby rozliczać świad-
czoną usługę od marży, musimy mieć pewność, że jest to usługa turystyczna. 
Ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej usług turystycznych ani odesłań do 
definicji zawartych w innych aktach prawnych. 

Obecnie obowiązuje zasada, że towary lub usługi będące przedmiotem czyn-
ności, podlegające VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie 
przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfika-
cji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Dla usług turystycz-
nych przepisy ustawy o VAT nie podają symbolu PKWiU, więc przy ich identyfika-
cji nie będzie nam pomocne.

Zatem jakie usługi możemy zaliczyć do usług turystycznych?
Zgodnie z art. 307 dyrektywy nr 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. 

w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L nr 347  
s. 1 ze zm.) przez pojedynczą usługę świadczoną na rzecz turysty należy rozu-
mieć wszystkie transakcje dokonywane przez biura podróży (w warunkach okre-
ślonych w art. 306) w związku z realizacją podróży.

Poszukując znaczenia pojęcia „usługi turystyczne”, należy wskazać na defi-
nicję zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, ze zm.). 
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Szerokie rozumienie pojęcia 
usług turystyki wynika również 
z orzecznictwa Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości. Jak czy-
tamy w uzasadnieniu orzeczenia 
w sprawie  C-163/91:

ETS
(...) fakt, iż agent tury-
styczny zapewnia po-
dróżnemu jedynie zakwa-

terowanie, nie jest wystarczający 
do tego, by stwierdzić, iż usługa ta 
nie mieści się w zakresie stosowa-
nia art. 26 VI Dyrektywy [artykuł 
ten według przepisów obowiązują-
cej do końca 2006 r. VI dyrektywy 
reguluje szczególne zasady opo-
datkowania usług turystyki; obec-
nie zasady te regulują przepisy 
art. 306–310 nowej dyrektywy 
– przyp. autora]. Ponadto (...) usłu-
ga oferowana przez agenta, nawet 
jeśli sprowadza się do zapewnie-
nia zakwaterowania, niekoniecznie 
musi być w tym przypadku ograniczona do jednego świadczenia, gdyż może 
obejmować, poza zakwaterowaniem, takie usługi jak udzielenie informacji i do-
radztwo w sytuacji, gdy agent turystyczny przedstawia szereg ofert wakacyj-
nych i proponuje rezerwację noclegów.

Należy pamiętać, że usługa turystyczna to usługa kompleksowa. Sprzedaż po-
jedynczych usług, które w zestawieniu z innymi stanowią usługę turystyczną, nie 
oznacza, że podatnik może stosować procedurę marży. Jak czytamy w piśmie Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 lutego 2013 r.  (nr IBPP1/443-1126/12/LSz):

MF
(…) pojedyncze usługi świadczone na rzecz usługobiorcy mogą stano-
wić składnik kompleksowego świadczenia jakim jest „usługa turystyki”, 
jednak same w sobie nie stanowią kompleksowej usługi turystyki. Nie 

można zatem pojedynczych usług świadczonych na rzecz usługobiorcy w posta-
ci zorganizowania programu i kadry na obóz utożsamiać z usługami turystyki, 
o których mowa w art. 119 ustawy. 

SŁownIczek

Usługi turystyczne – to usługi przewod
nickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie 
inne usługi świadczone turystom lub od
wiedzającym. 
Ustawa reguluje również inne pojęcia, ta
kie jak: 

Impreza turystyczna – to co najmniej 
dwie usługi turystyczne tworzące jednolity 
program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi 
te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 
godziny albo jeżeli program przewiduje 
zmianę miejsca pobytu. 

Organizator turystyki – przedsiębiorca 
organizujący imprezę turystyczną. 

Organizowanie imprez turystycznych 
– przygotowywanie lub oferowanie, a także 
realizacja imprez turystycznych. 
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Powyższe znajduje również potwierdzenie w wyroku TSUE z dnia 9 grud-
nia 2010 r. w sprawie C-31/10 Minerva Kulturreisen GmbH przeciwko Finanzamt 
Freitag, gdzie przedmiotem sprawy była osobna sprzedaż przez biuro podróży 
biletów na przedstawienia opery, które zostały opodatkowane marżą. Trybunał 
w wyroku tym podzielił stanowisko organu, orzekając, że wykładni art. 26 VI Dy-
rektywy należy dokonywać w ten sposób, że nie dotyczy on osobnej sprzedaży 
biletów do opery przez biuro podróży bez świadczenia usługi turystycznej. 

Reasumując, sprzedaż na rzecz usługobiorcy pojedynczych usług polegają-
cych na zapewnieniu programu i kadry na obóz nie podlega opodatkowaniu we-
dług szczególnej procedury marży w turystyce, o której mowa w art. 119 ustawy 
o VAT. Tym samym, przedmiotowe usługi winny być opodatkowane na zasadach 
ogólnych przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT. 

1.  Czy usługi hotelarskie możemy zaliczyć  
do usług turystycznych

Celem działalności hotelarskiej jest zaspokojenie podstawowych potrzeb 
bytowych osób czasowo pozostających poza miejscem stałego zamieszkania. 
Świadczenie usług hotelowych jest więc podstawową formą świadczenia usług 
turystycznych. Potwierdza to definicja usług turystycznych w ustawie o usługach 
turystycznych.

Jednak aby można było zastosować procedurę marży, podatnik musi świad-
czyć oprócz usług hotelarskich także inne usługi. Potwierdził to NSA w wyroku 
z 20 czerwca 2011 r. (sygn. akt I FSK 897/10). Zdaniem sądu pogląd ten znaj-
duje także odzwierciedlenie w orzecznictwie ETS, np. w wyroku z 22 paździer-
nika 1998 r. w połączonych sprawach C-308/96 i C-94/97, w którym ETS wyraźnie 
podkreślił, że podmioty prowadzące obiekty hotelowe mogą być opodatkowane 
na zasadach marży przewidzianych w regulacji dotyczącej specjalnego systemu 
dla biur podróży jedynie w sytuacji, gdy poza usługami zakwaterowania świad-
czą dodatkowe usługi (takie jak transport, wycieczki autokarowe podczas poby-
tu w hotelu itd.), które wykraczają poza zakres usług zwyczajowo świadczonych 
przez hotele i stanowią znaczący udział w wynagrodzeniu należnym takiemu 
podmiotowi z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie opodatkowanie na zasa-
dach marży nie obejmuje tych podmiotów prowadzących obiekty hotelowe, jeśli 
te dodatkowe usługi traktowane są jako usługi pomocnicze, świadczone dla lep-
szego wykorzystania głównej usługi. Będzie to zatem dotyczyło usług standar-
dowo oferowanych przez hotele obok samych noclegów, a więc w szczególności 
usług gastronomicznych, usług pralni itp.
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Natomiast podatnik, który nie świadczy usług hotelowych, tylko je odsprze-
daje, może zastosować procedurę marży. TSUE w sprawie C-163/91 Beheer-
maatschappij Van Ginkel Waddinxveen BV orzekł, że szczególny sposób opodat-
kowania usług turystyki na podstawie marży dotyczy również sytuacji, w której 
podatnik zapewnia podróżnemu jedynie zakwaterowanie (przez zarezerwowanie 
noclegu), podczas gdy usługa przejazdu podróżnego nie jest przez niego wyko-
nywana (turysta dojeżdża na miejsce we własnym zakresie).

Organy podatkowe mają jednak na ten temat różne zdanie. W piśmie Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2012 r. (nr IPPP2/443-1070/12-3/AK) czytamy:

MF
W istocie klienta nabywającego usługę hotelową traktować należy jak 
gościa hotelowego, a nie jak turystę, korzystającego z kompleksowej 
usługi turystycznej. O usłudze turystycznej można byłoby mówić w sy-

tuacji, gdyby Wnioskodawca w ramach jednej ceny oferował swoim klientom, 
poza rezerwacją hotelową i odsprzedażą usługi hotelowej, np. przejazd między 
określonymi miejscami i hotelem, wycieczkę autokarową w trakcie pobytu w hote-
lu wraz z usługami przewodnickimi itp., przy czym wymienione usługi zostałyby 
zakupione od podmiotów trzecich.

Natomiast już w piśmie z 6 listopada 2012 r. (nr IPPP2/443-882/12-2/DG) Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że podatnik świadczy usługi w zakresie 
turystyki opodatkowane od marży, odpowiadając na pytanie spółki, która w ra-
mach świadczonych  usług oferuje swoim klientom m.in. możliwość rezerwacji 
noclegu w wybranym przez klienta hotelu oraz świadczy na rzecz klientów usługi 
informacji turystycznej i doradztwa.

Trudno ustalić, dlaczego w pierwszym przypadku organ podatkowy uznał, że 
aby można było mówić o usłudze turystyki, podatnik musi świadczyć m.in. usługi 
transportowe. Jest to stanowisko błędne.

2.  Czy podatnicy odsprzedający usługi turystyczne mogą 
rozliczać się od marży

Świadczeniem usług turystyki jest również odsprzedaż tych usług. Jak bowiem 
wynika z orzeczenia TSUE w połączonych sprawach C-308/96 oraz C-94/97 The 
Howden Court Hotel, przepisy regulujące szczególne zasady opodatkowania usług 
turystyki mają zastosowanie nie tylko do podatników, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych. Mają też zastosowa-
nie do każdego podatnika, który organizuje wycieczki lub wyjazdy we własnym imie-
niu i powierza innym podatnikom wykonanie usług z tym związanych.
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Usługi turystyczne bardzo często są sprzedawane przez pośredników. Wy-
różnić należy dwa rodzaje takiej sprzedaży. 

Po pierwsze, usługi turystyczne mogą być przez pośredników kupowane, 
a następnie sprzedawane we własnym imieniu i na własną rzecz. W takich przy-
padkach odsprzedaż usług turystyki również jest świadczeniem tych usług, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami (np. można stosować procedurę opodatkowa-
nia marży przy odsprzedaży takich usług).

Po drugie, usługi turystyczne mogą być przez pośredników sprzedawane 
w imieniu i na rzecz innych podmiotów – przeważnie organizatorów usług turystycz-
nych. Nie są w takich przypadkach uważane za usługi turystyki dla rozliczeń VAT. 
W szczególności nie jest możliwe korzystanie ze szczególnej procedury opodatko-
wania marży. Wynika to wprost z art. 119 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, który przewiduje, 
że szczególna procedura opodatkowania usług turystyki ma zastosowanie wyłącz-
nie do podatników, którzy działają na rzecz nabywcy tych usług we własnym imieniu 
i na własny rachunek. 

II krok 
Ustalamy miejsce świadczenia

W Polsce rozliczamy tylko te usługi, dla których miejsce świadczenia znaj-
duje się w Polsce. Dla usług turystycznych opodatkowanych od marży miejsce 
świadczenia ustala się na podstawie art. 28n ustawy o VAT, i to niezależnie od 
tego, na czyją rzecz są świadczone, tzn. turysty czy np. innego biura podróży. 
Po zmianie przepisów nie ma wątpliwości, że specjalne zasady ustalania miejsca 
świadczenia mają zastosowanie tylko do usług turystycznych opodatkowanych 
od marży. Gdy stosujemy ogólne zasady, świadcząc usługę na rzecz turysty, 
miejsca świadczenia ustalane są na podstawie art. 28c ustawy o VAT.

Usługi turystyczne opodatkowane  
od marży 

Usługi turystyczne opodatkowane na 
zasadach ogólnych na rzecz turysty 

Miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca (biuro podróży) posia-
da siedzibę działalności gospodarczej. Gdy usługi turystyki są świadczone ze stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w in-
nym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług 
jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług turystyki jest 
miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
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PrzykłAd

Polskie biuro podróży sprzedało rosyjskim turystom wycieczkę do Francji. 
Miejsce świadczenie tej usługi będzie się znajdowało w Polsce.

Polskie biura podróży, organizując wyjazdy zagraniczne, nabywają za gra-
nicą bardzo dużo różnych usług (np. hotelowe, transportowe, wstępu). Po-
wstaje pytanie, czy ustalając ich miejsce świadczenia, podatnik powinien je 
zaklasyfikować jako usługi turystyczne, czy każdą usługę rozpatrywać odręb-
nie. Drugie stanowisko należy uznać za prawidłowe. Jak czytamy w piśmie 
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 lipca 2012 r. (nr IPTPP2/443-317/12-2/
JS), dla każdej nabytej usługi miejsce świadczenia ustala się odrębnie. I tak, 
gdy nabywamy usługi od zagranicznych podatników wykonywane faktycznie 
za granicą, miejsce ich świadczenia jest ustalane według zasad dla nich prze-
widzianych.

Przedstawiamy przykładowe usługi i miejsce ich świadczenia:

Rodzaj nabytych usług Miejsce świadczenia
Czy rozliczamy  

w Polsce import usług

Usługi transportu pasaże-
rów autokarami

Miejscem świadczenia tych 
usług jest kraj, gdzie odbywa się 
transport (art. 28f ustawy o VAT), 
czyli poza terytorium Polski 

Nie rozliczamy

Usługi hotelarskie i parkin-
gowe

Miejsce świadczenia znajduje 
się na terytorium państw, gdzie 
te hotele i parkingi się znajdują 
(art. 28e ustawy), zatem poza te-
rytorium Polski

Nie rozliczamy

Usługi gastronomiczne i ca-
teringowe

Miejscem opodatkowania jest 
kraj, w którym te usługi są fak-
tycznie wykonywane (art. 28i 
ustawy), czyli poza terytorium 
kraju

Nie rozliczamy

Usługi wejść do muzeów, 
teatrów, na cmentarze (ne-
kropolie) i różne imprezy 
kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne (np. wieczory folklo-
rystyczne)

Miejsce świadczenia znajduje 
się w miejscu (kraju), w którym 
te imprezy się odbywają (art. 28g 
ust. 1 ustawy), czyli poza grani-
cami kraju

Nie rozliczamy
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III krok 
Ustalamy, czy mamy prawo do zastosowania marży 

Rozliczenie VAT od marży jest dla podatników świadczących usługi turystycz-
ne, gdy spełniają warunki ustawowe (art. 119 ust. 3 ustawy o VAT) obowiązkowe. 
Jeśli świadczymy usługę turystyczną, mamy obowiązek rozliczyć VAT od marży 
bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy:
QQQ działamy na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,
QQQ przy świadczeniu usługi nabywamy towary i usługi od innych podatników dla 

bezpośredniej korzyści turysty.

Szczególna procedura opodatkowania marży może mieć zastosowanie rów-
nież wtedy, gdy usługi turystyki są sprzedawane np. zakładom pracy, szkołom. 
Warunek nabywania towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty spełnio-
ny jest nie tylko wówczas, gdy usługi turystyki są sprzedawane bezpośrednio 
turystom, ale także wówczas, gdy są sprzedawane pomiotom, które dokonują 
ich dalszej odsprzedaży we własnym zakresie. Prowadzi to do wniosku, że sto-
sowanie procedury marży możliwe jest również wtedy, gdy usługi turystyki są 
sprzedawane zakładom pracy czy szkołom, które następnie odsprzedają te usłu-
gi lub przekazują nieodpłatnie swoim pracownikom czy uczniom.

Powstaje również pytanie, czy organizator wycieczki, który nie zajmuje 
się profesjonalnie świadczeniem usług turystyki, może rozliczyć się od mar-
ży. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Potwierdzają to również orga-
ny podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w piśmie z 9 grudnia 2011 r.  
(nr IPTPP1/443-729/11-4/MW), odpowiadając na pytanie gminy, która dla dzie-
ci zamieszkujących na jej terenie organizuje wycieczki (za częściową odpłat-
nością) na terytorium Polski i w tym celu nabywa poszczególne towary i usługi 
składające się na wycieczkę (np. usługi noclegowe, przejazd, bilety wstępu „na 
atrakcje”, wyżywienie), uznał:

MF
Uwzględniając przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić nale-
ży, iż charakter świadczonych usług i sposób ich realizacji wskazuje na 
konieczność zastosowania szczególnej procedury w rozliczaniu podat-

ku od towarów i usług, bowiem przy świadczeniu tych usług Wnioskodawca 
spełnia przesłanki zawarte w art. 119 ust. 3 ustawy. W takiej sytuacji opodatkowa-
nie przedmiotowych usług turystyki winno nastąpić według procedury przewi-
dzianej w art. 119, przy spełnieniu warunku prowadzenia ewidencji, o której mowa 
w art. 19 ust. 3a ustawy. Podstawą opodatkowania będzie marża zdefiniowana 
w art. 119 ust. 2 ustawy.
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IV krok 
Ustalamy kwotę marży 

Jeśli ustalimy, że mamy prawo do stosowania procedury marży, wówczas 
podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży 
pomniejszona o kwotę należnego podatku. Dlatego należy przystąpić do ustale-
nia marży. Stanowi ją różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, 
a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów 
i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Od 1 kwietnia br. doprecyzowaniu uległa definicja marży. W poprzedniej wersji 
zamiast nowego zwrotu „faktyczne koszty poniesione przez podatnika” funkcjo-
nował zapis „cena nabycia”. 

Oznacza to, że w przypadku zakupu usług od innych podatników dla bezpo-
średniej korzyści turysty, dla któ-
rych miejscem świadczenia jest 
miejsce siedziby usługobiorcy, 
podatek od takich usług rozlicza-
ny przez nabywcę (od importu 
usług) jako koszt poniesiony bę-
dzie uwzględniony przy oblicza-
niu marży.

Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące 
składnik świadczonej usługi turystyki, w szczególności:
QQQ transport, 
QQQ zakwaterowanie, 
QQQ wyżywienie, 
QQQ ubezpieczenie.
Jest to przykład usług, które mogą być nabyte dla bezpośredniej korzyści tu-

rysty. Katalog tych usług jest otwarty. Za wydatek dla bezpośredniej korzyści 
turysty organy podatkowe uznały np. koszt tzw. pustych nóg opłacany przewoź-
nikom lotniczym. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 stycz-
nia 2013 r. (nr IPPP2/443-1006/12-4/DG) czytamy:

MF
Koszty „pustych nóg” są nieodzownym elementem kosztotwórczym każde-
go łańcucha rejsów na danej destynacji. W każdym bowiem łańcuchu musi 
się odbyć rejs początkowy i końcowy, a koszty otwarcia i zamknięcia są 

wkalkulowane w cenę imprezy turystycznej. Organizator imprez turystycznych bada-
jąc rentowność swojej działalności przypisuje koszty otwarcia i zamknięcia każdego 
łańcucha rejsów (koszty „pustych nóg”) do każdego z rejsów w danym łańcuchu.

UWAGA!
Kwotę marży mogą obniżyć tylko wydatki faktycz-
nie poniesione przez świadczącego usługę tury-
styki z tytułu nabycia towarów i usług od innych 
podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
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(…) Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu przedmiotowej sprawy 
wynika, że ww. usługa nabywana jest w związku z całym łańcuchem rejsów do 
danego miejsca wypoczynku turystów. Tym samym należy ją uznać za składnik 
faktycznie ponoszonych wydatków dla bezpośredniej korzyści turysty każdej 
z imprez turystycznych odbywających się w danym miejscu, do którego rejs 
samolotu bez turystów na pokładzie jest odbywany (na początku sezonu i na 
koniec sezonu wypoczynkowego w danym miejscu). W konsekwencji powyż-
szego tut. Organ stwierdza, że Wnioskodawca prawidłowo zamierza rozliczyć 
przedmiotowy koszt „pustych nóg” jako wydatek przypadający na jeden rejs sa-
molotu w łańcuchu lotów, a następnie mnożąc wartość kosztów „pustych nóg” 
przez liczbę rejsów w danym miesiącu w danym łańcuchu ustali, jaka część 
ceny usługi „pustych nóg” przypada na każdy miesiąc w trakcie trwania sezo-
nu turystycznego. W następstwie powyższych rozliczeń zostaną zwiększone 
wydatki ponoszone dla bezpośredniej korzyści turysty i odpowiednio ulegnie 
zmniejszeniu wartość marży podlegającej opodatkowaniu. Zatem u Wniosko-
dawcy wskutek wyżej przedstawionych rozliczeń ulegnie zmianie (obniżeniu) 
ustalona marża na danej imprezie turystycznej i Spółka będzie zobligowana 
do złożenia deklaracji korygujących składanych za odpowiednie okresy rozli-
czeniowe.

Podsumujmy zatem, czym charakteryzują się usługi nabyte dla bezpośredniej 
korzyści turysty:
1)  nie są to towary i usługi wykorzystywane do wykonywania tzw. usług włas-

nych, tj. składających się na usługę turystyki czynności wykonywanych przez 
organizatorów turystyki we własnym zakresie;

PrzykłAd
Firma organizuje wycieczkę autokarową do Włoch. Gdy transport uczestni-
ków wycieczki będzie dokonany z wykorzystaniem:
n  autokarów firmy transportowej – w takim przypadku zakup usługi transpor-

towej stanowi zakup usługi dla bezpośredniej korzyści turysty,
n  własnych autokarów – w takim przypadku świadczenie usługi transporto-

wej stanowi świadczenie usługi własnej (a np. zakup paliwa do autokarów 
jest zakupem wykorzystywanym do wykonywania usług własnych).

2)  nie są to towary i usługi, na których nabycie wydatki stanowią szeroko pojęte 
koszty prowadzenia działalności przez podatnika świadczącego usługi tury-
styki (np. najem lokali handlowych);



11TURYSTYKA – INSTRUKCJA ROZLICZEŃ VAT TURYSTYKA – INSTRUKCJA ROZLICZEŃ VAT

1 czerwca 2013 r. Biuletyn VAT nr 11(185) 

3)  towary i usługi dla bezpośredniej korzyści turysty zostały nabyte od podatni-
ków.
W związku z tym powstaje pytanie, czy nabycie usługi dla bezpośredniej ko-

rzyści turysty od podatników zwolnionych z VAT wpłynie na kwotę marży.

„Innymi podatnikami”, od których mogą być nabywane towary i usługi dla bez-
pośredniej korzyści turysty, są nie tylko czynni podatnicy VAT, ale również podat-
nicy zwolnieni podmiotowo (ze względu na wysokość obrotu) oraz podatnicy wy-
konujący wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione od podatku. Wystawiają 
oni rachunki, które mogą być uwzględniane przy ustalaniu marży, lub faktury, gdy 
są zarejestrowani jako podatnicy zwolnieni z VAT.

Potwierdził to Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w posta-
nowieniu z 3 kwietnia 2006 r. (nr PP/406-13/06/KR), w którym czytamy:

MF
Przy obliczaniu marży będącej podstawą opodatkowania usług tury-
stycznych należy brać pod uwagę wszystkie wydatki dokonane dla bez-
pośredniej korzyści turysty, związane z daną usługą turystyczną, zarów-

no te udokumentowane fakturami VAT, jak i te udokumentowane rachunkami czy 
też innymi dowodami księgowymi, takimi jak bilety czy dowody opłat.

Dokumentem potwierdzającym zakup nie może być jednak zestawienie opłat. 
Jak czytamy w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lutego 2013 r. 
(nr IPPP2/443-1163/12-4/AO):

MF
(…) przedmiotowe zestawienie wystawione przez podmiot trzeci wska-
zujące na zamówione usługi hotelowe i usługi im towarzyszące, zawie-
rające wykaz rezerwacji oraz płatności dokonanych w związku z przed-

miotowymi usługami nie stanowi dokumentu dowodzącego o wykonanych 
usługach i poniesionych wydatkach na nabycie towarów i usług dla bezpośred-
niej korzyści turysty. Jednakże zauważyć należy, iż w okolicznościach niniejszej 
sprawy Wnioskodawca wskazał, że obok zestawienia wskazującego na zamówio-
ne usługi hotelowe i usługi im towarzyszące, zawierającego wykaz rezerwacji 
i płatności dokonanych w związku ze świadczeniem przedmiotowych usług po-
siada dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (dokonane przelewy i wy-
ciągi bankowe). W związku z powyższym, pomimo iż samo zestawienie nie stano-
wi podstawy do ujęcia przy ustaleniu opodatkowania na szczególnych zasadach, 
to Wnioskodawca ma prawo ustalić marżę, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy 
o VAT na podstawie posiadanych dokumentów (potwierdzeń dokonanych przele-
wów i wyciągów bankowych), które potwierdzają fakt nabycia towarów i usług dla 
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bezpośredniej korzyści turysty oraz wysokość wydatków poniesionych z tego 
tytułu. 

Przy ustalaniu marży nie są uwzględniane towary i usługi nabywane od podmio-
tów niebędących podatnikami VAT. W praktyce powstają jednak problemy z od-
różnieniem podatników zwolnionych z VAT od niepodatników. Jest to spowodo-
wane trudnościami interpretacyjnymi dotyczącymi treści art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy 
o VAT. Świadczący usługę turystyki powinien zidentyfikować status kontrahenta, 
od którego nabywa usługi, na podstawie dokumentu (rachunku) wystawionego 
w związku z nabywanym świadczeniem. Jeśli kontrahent wystawi fakturę lub ra-
chunek, możemy go uznać za podatnika. Należy pamiętać, że za fakturę mogą 
być uznane też inne dokumenty, np. bilety czy paragony za przejazd autostradą. 
Koszt usługi nabytej na umowę cywilnoprawną nie pomniejsza marży. Potwier-
dzają to organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 8 października 2012 r. (nr ILPP2/443-679/12-4/MN) czytamy:

MF
Reasumując, do ustalenia wysokości marży dla danej imprezy tury-
stycznej należy brać pod uwagę wszystkie wydatki związane z organi-
zacją imprezy, nabyte od innych podatników i udokumentowane także 

za pomocą innych dowodów księgowych. Natomiast, nabywane usługi zawiera-
ne na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą być uznane za usługi naby-
wane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, gdyż zlecenio-
biorcy nie działają w tym przypadku w charakterze podatnika podatku VAT. Tym 
samym nie można ich uwzględnić przy ustalaniu podstawy opodatkowania we-
dług szczególnej procedury rozliczania podatku od towarów i usług, dotyczącej 
opodatkowania usług turystyki.

PrzykłAd
Biuro podróży sprzedało wycieczkę do Bawarii za 60 000 zł na rzecz firmy. 
Wartość usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty to 46 000 zł. 
Kwota marży wyniesie 14 000 zł, natomiast VAT – 2617,89 zł (14 000 x 
x 23/123).

V krok 
Ustalamy podstawę opodatkowania w systemie mieszanym 

Gdy podatnik wykonuje we własnym zakresie wszystkie usługi wchodzące  
w skład usługi turystyki, podstawą opodatkowania jest cała kwota, którą płaci 
nabywca, pomniejszona o należny VAT. 
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Jeżeli przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług nabywanych 
od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ra-
mach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, wówczas odrębnie ustala się 
podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług 
nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu okre-
ślenia podstawy opodatkowania usług własnych stosuje się zasadę ogólną, tj. 
podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży po-
mniejszona o należny VAT.

PrzykłAd
Firma turystyczna zorganizowała wycieczkę za 1000 zł od osoby. Wartość brut-
to towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty wynosi 750 zł 
brutto. W skład tej ceny wchodzi wartość brutto organizowanego we własnym 
zakresie transportu, tj. kwota 100 zł. 
W tym przypadku rozliczenie wygląda w następujący sposób:
n  dla części opodatkowanej od marży – kwota marży wynosi 250 zł (1000 zł – 

– 750 zł). Zastosowanie metody „w stu” do tej kwoty skutkuje otrzymaniem 
podstawy opodatkowania netto w wysokości 203,25 zł oraz należnego po-
datku w wysokości 46,75 zł. Wynika to z następującego działania: 250 zł x 
100 : 123 = = 203,25 zł; 250 zł – 203,25 zł = VAT 46,75 zł;

n  dla części opodatkowanej na zasadach ogólnych – podstawa opodatkowa-
nia wynosi 81,30 zł (100 x 100/123), VAT 18,70 zł.

VI krok 
Rozliczamy VAT należny 

Podatnicy świadczący usługi turystyki muszą spełnić dodatkowe obowiązki 
w porównaniu z innymi podatnikami.

1. dokumentowanie usługi turystyki 
Podatnik świadczący usługi turystyki nie wykazuje w wystawionych przez sie-

bie fakturach kwot podatku. Faktury dokumentujące usługi turystyki od 1 stycz-
nia br. są oznaczane jako „faktura”, zamiast poprzedniego „faktura VAT marża”, 
oraz dodatkowo zawierają  informację „procedura marży dla biur podróży”. Fak-
tury te nie zawierają:
QQQ ceny jednostkowej netto, 
QQQ kwot rabatów, 
QQQ wartości sprzedaży netto, 
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QQQ stawki ani kwoty VAT,
QQQ kwoty marży. 
Wykazuje się w nich natomiast 

całą kwotę należności od nabywcy 
(nie musi być podana słownie).

Wzór faktury opodatkowanej od marży

…………….., dnia …………….. r.

Sprzedawca: Nabywca:
……………………………..... …………………………….....
……………………………..... …………………………….....
NIP: ……………………….. NIP: ………………………..

Faktura nr ……….
(procedura marży dla biur podróży)

Lp. Nazwa usługi Zakres usługi Ilość (liczba) Kwota należności

1.

Do zapłaty: 

Jeśli nabywcą usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności, nie 
mamy obowiązku wystawiania faktury.

Kolejnym problemem jest dokumentowanie usług turystycznych, gdy 
usługa jest  opodatkowana w systemie mieszanym (od marży i na zasadach 
ogólnych). W tym przypadku również wystawiamy fakturę według zasad prze-
widzianych dla faktur z oznaczeniem „procedura marży dla biur podróży”. 
W rubryce „Kwota należności” w jednej pozycji należy wykazać sumę, którą 
płaci nabywca. Do celów rozliczeń podatnik musi stosować dodatkowe roz-
wiązania ewidencyjne, umożliwiające pełne rozliczenie deklaracji dla podatku 
od towarów i usług (patrz pkt 5).

Przepisy nie przewidują specjalnych terminów wystawiania faktury. Musi być 
wystawiona najpóźniej siódmego dnia od dnia wykonania usługi.

2. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej
Przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomo-

cą kas fiskalnych świadczenia usług turystyki. Oczywiście obowiązek ten dotyczy 
świadczenia tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 

UWAGA!
Faktura dokumentująca usługę turystyki 
opodatkowanej od marży nie zawiera kwo-
ty marży. 
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gospodarczej. W konsekwencji zarówno usługi turystyki opodatkowane na za-
sadach ogólnych, jak i usługi turystyki opodatkowane według procedury marży 
świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej powinny być, co do zasady, ewidencjonowane za pomocą kas fiskalnych, 
gdy podatnik nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia, np. ze względu na wy-
sokość obrotu.

Od 1 kwietnia br. przepisy przewidują wprost zasady ewidencjonowania 
usług opodatkowanych od marży. Należy przyporządkować dowolną wolną 
literę, z wyjątkiem litery „A”, wartości 0% (tzw. zero techniczne). Przyporząd-
kowanie odpowiedniej litery tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant 
w książce kasy (§ 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). 
Nie ewidencjonujemy tylko kwoty marży, lecz tak jak w przypadku faktur kwo-
tę należną od klienta. 

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych powsta-
je z chwilą powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji usługi tury-
styki opodatkowane marżą powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej 
z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usłu-
gi (patrz pkt 4).

3. Ewidencjonowanie zaliczek
W odniesieniu do usług turystyki ustawodawca przewidział szczególny mo-

ment powstania obowiązku podatkowego, dlatego wpłata zaliczki na poczet 
przyszłej sprzedaży usługi nie  powoduje powstania obowiązku podatkowe-
go. W praktyce powstaje jednak problem z dokumentowaniem. Gdy usługi tu-
rystyczne są sprzedawane turystom, powszechną praktyką jest zapłata przed 
wykonaniem usługi. Ewidencjonowanie na kasie w momencie powstania obo-
wiązku podatkowego u podatników powoduje wiele problemów, gdyż rodzi obo-
wiązek przekazania paragonu. 

Do końca marca br. przepisy nie mówiły nic o ewidencjonowaniu zaliczek na 
kasie rejestrującej. Obecnie według § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas re-
jestrujących otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należ-
ności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania. Inaczej niż 
w przypadku określenia zasad wystawiania faktur zaliczkowych ustawodawca 
nie wskazał, że ewidencjonujemy tylko zaliczki, od których powstaje obowiązek 
podatkowy. Sugeruje to, że możemy ewidencjonować na kasie zaliczkę w mo-
mencie jej otrzymania, niezależnie od tego, kiedy powstanie obowiązek. Uprości-
łoby to podatnikom życie. Trudno jednak ustalić, jakie stanowisko w tej sprawie 
będą zajmować organy podatkowe. Przed zmianą przepisów organy podatkowe 
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stosowały przez analogię regulację przewidzianą dla faktur (jeśli nie powstawał 
obowiązek podatkowy, zaliczka nie była ewidencjonowana na kasie). Uznawały, 
że przyjęcie zaliczki można ewentualnie udokumentować innym dokumentem 
księgowym. Nawet gdy przyjmiemy, że możemy ewidencjonować zaliczki w chwi-
li ich otrzymania, to rozliczamy sprzedaną usługę i VAT dopiero w rozliczeniu za 
okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy.  

4. Ustalanie obowiązku podatkowego
Dla usługi turystyki obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia 

marży, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi (§ 3 ust. 1 ww. 
rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). Pamiętajmy, że 
na wystawienie faktury mamy siedem dni liczone od dnia wykonania usługi. 
Jak już zostało powiedziane, otrzymanie zaliczki nie spowoduje powstania 
obowiązku podatkowego.

5. Prowadzenie ewidencji
Podatnicy świadczący usługi turystyczne opodatkowane od marży mają 

obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży z uwzględnieniem kwot wy-
datkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpo-
średniej korzyści turysty oraz muszą posiadać dokumenty, z których wy-
nikają te kwoty. Jeśli podatnik świadczy usługi opodatkowane w systemie 
mieszanym (od marży i na zasadach ogólnych), to ma obowiązek wykaza-
nia w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada 
na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, 
a jaka na usługi własne.

W ewidencji dokonujemy zapisów w rozliczeniu za okres, kiedy powstał obo-
wiązek podatkowy. 

Wzór ewidencji usług turystycznych

Nazwa podatnika ……………………………………….
………………………………………
……………………………………...

Adres podatnika
……………………………………...
NIP ......................................
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Ewidencja zakupów i sprzedaży za ………………………………………………………….

Zakupy

Lp. Dla bezpośredniej korzyści turysty Od których VAT podlega odliczeniu

Data i nu-
mer  faktury 
lub innego 
dokumentu

Cena naby-
cia towarów 

i usług świad-
czonych na 
terytorium 

wspólnoty UE 

Cena naby-
cia towarów 

i usług świad-
czonych poza 
terytorium UE

Numer 
faktury

Data 
wpływu

Wart. 
brutto

Wart. 
netto VAT

1 2 3 4 5 6 7 8

Sprzedaż

Nazwa 
usługi

opodatkowana od marży opodatkowana na zasadach ogólnych

Nr faktury 
lub innego 
dokumentu

Data Kwota  
należności 

Nr faktury 
lub innego 
dokumentu 

Data Wart. netto VAT

9 10 11 12 13 14 15

Marża

Marża Marża brutto 23% Marża netto VAT Marża brutto/netto 
– 0%

16 17 18 19 20

6. Stawki VAT na usługi turystyczne 
Usługi turystyki są opodatkowane według stawki podstawowej 23%. Wyjąt-

kiem są usługi turystyki, w przypadku których  usługi nabywane od innych po-
datników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii 
Europejskiej. W takiej sytuacji usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podat-
ku w wysokości 0%. Jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośred-
niej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak 
i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wyso-
kości 0% tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Unii 
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Europejskiej (art. 119 ust. 7 i 8 ustawy o VAT). Warunkiem zastosowania stawki 0% 
jest posiadanie przez podatnika dokumentów potwierdzających świadczenie 
tych usług poza terytorium Unii Europejskiej. Ustawodawca nie określa, jakie to 
mają być dokumenty, więc należy uznać, że mogą być dowolne. 

Od początku obowiązywania tych regulacji istniały wątpliwości, czy możemy 
stosować obniżone stawki VAT do usług własnych, gdy usługa turystyki jest opo-
datkowana w systemie mieszanym, np. usługa transportu, hotelowa. Obecnie 
zarówno sądy, jak i organy podatkowe jednomyślnie uznają, że takiej możliwości 
nie ma. Do całej usługi należy zastosować stawkę 23%. Jak czytamy w wyroku 
NSA z 27 czerwca 2008 r. (sygn. akt I FSK 741/07):

NSA
Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 
poz. 535 ze zm.) również w przypadku gdy w jej ramach świadczone są 

„usługi własne”, o których mowa w art. 119 ust. 5 u.p.t.u., na podstawie 
art. 41 ust. 1 u.p.t.u. podlega – jako jedna usługa o charakterze kompleksowym 
– opodatkowaniu stawką 22% [obecnie 23% – przyp. red.], za wyjątkiem przypad-
ków gdy jest świadczona poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium Wspólno-
ty i poza nim.

7. Podatek naliczony od zakupów
Podatnikom rozliczającym się od marży nie przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług na-
bytych dla bezpośredniej korzyści turysty. Oznacza to, że od pozostałych zaku-
pów odliczą VAT na zasadach ogólnych. Jakie to są pozostałe zakupy? Będą to 
m.in.:
QQQ zakupy związane z prowadzoną działalnością, np. faktury za najem, leasing, 

opłaty za telefony,
QQQ zakupy związane z wykonywaniem usług we własnym zakresie, np. zakup 

paliwa do autokaru, gdy podatnik świadczy usługę transportu we własnym 
zakresie.
Wydatki na zakupy towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty w kwo-

tach brutto są uwzględniane przy ustalaniu marży.

8. Marża ujemna
Jeżeli usługa jest sprzedawana z dużym rabatem, kwota marży może być 

ujemna. Między organami podatkowymi a podatnikami trwa spór, czy można wy-
kazywać marżę ujemną, a tym samym ujemny VAT, który de facto obniżyłby na-
leżny VAT z tytułu innych czynności. Zdaniem organów podatkowych nie można, 
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gdyż podstawa opodatkowania wynosi wtedy 0. Obecnie również sądy zaczęły 
zmieniać zdanie, uznając, że w takiej sytuacji VAT wyniesie 0 (patrz wyrok NSA 
z 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 885/11):

NSA
Definicja treściowa podatku, uregulowana w art. 6 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), od 
której podatek VAT nie stanowi odstępstwa, stwierdza bowiem, że po-

datkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świad-
czenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, 
wynikające z ustawy podatkowej. Podatek, stanowiący zatem efekt operacji ma-
tematycznej, uwzględniającej podstawę opodatkowania (marżę ujemną) oraz 
właściwą stawkę podatkową, mimo że stanowi w konsekwencji wartość ujemną, 
to w myśl reguł prawa podatkowego nie jest możliwy do zaakceptowania. War-
tość taką można by bowiem utożsamiać ze świadczeniem pieniężnym w ramach 
którego beneficjentem jest podatnik, a zobowiązanym np. Skarb Państwa. Przed-
stawiona definicja podatku nie przewiduje jednak takiej możliwości. W przypadku 
opisanym przez wnioskodawcę, wobec powstania ujemnej podstawy opodatko-
wania, podatek do zapłaty wyniesie 0 zł. 
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