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1.  Sprzedaż przez uczelnię biletów wstępu  
na przedstawienie nie korzysta ze zwolnienia 

Sprzedaż biletów wstępu na przedstawienie dyplomowe studentów wyż-
szej szkoły teatralnej, będące częścią procesu dydaktycznego uczelni arty-
stycznej, jest opodatkowana stawką 8%. Takie stanowisko wynika z wyro-
ku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 maja 2014 r. 
(sygn. akt I FSK 946/13), którego fragment przedstawiamy poniżej.

NSA
Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela przytoczonych twierdzeń autora skargi 
kasacyjnej. To, że ustawodawca nie dookreślił w art. 43 ust. 17a ustawy o VAT, na 
czyją rzecz usługa powinna być świadczona, aby zwolnienie mogło zostać zasto-

sowane, nie oznacza automatycznie, że wszelkie usługi dokonywane przez podmioty świad-
czące usługę podstawową na rzecz dowolnego podmiotu będą zwolnione. Istotne jest tu 
bowiem ustalenie, czy usługi te będą pozostawały w ścisłym związku ze świadczonymi usłu-
gami podstawowymi. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że usługą 
podstawową świadczoną przez uczelnie jest kształcenie studentów na kierunkach „aktor-
stwo” i „reżyseria”. Z kolei przygotowane przez studentów przedstawienie dyplomowe jest 
prezentowane na scenach teatralnych uczelni, a publiczność kupuje na spektakle bilety. 
Sprzedaż biletów na przedstawienie dyplomowe jest zatem usługą w zakresie wstępu 
świadczoną na rzecz osób trzecich – widzów. Stanowi ona cel sam w sobie, tj. obejrzenie 
przedstawienia przez widza i z takiej usługi korzystają widzowie, a nie studenci. Tym samym 
nie jest to usługa ściśle związana z usługą kształcenia studentów. Podobnie, co zasługiwało 
na aprobatę, zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny. To nie studenci, lecz osoby trzecie 
kupują bilety na przedstawienie i to właśnie do nich jest „skierowana” usługa. Usługa sprze-
daży biletów jest usługą odrębną od usługi podstawowej, czyli usługi kształcenia studen-
tów, nie jest ona ściśle związana z usługą podstawową i nie jest ona niezbędna dla wykona-
nia usługi podstawowej. Prezentacja spektaklu dyplomowego dla swej ważności (czyli 
uzyskania tytułu magistra sztuki) nie wymaga bowiem przedstawienia umiejętności przed 
audytorium, które wcześniej zakupi bilet na ten spektakl.

W przedmiotowej sprawie nie mogła mieć zastosowania, powołana w skardze kasacyjnej, 
opinia statystyczna z dnia 14 lutego 2012 r., gdyż nie ma ona charakteru wiążącego. W celu do-
stosowania zakresu zwolnień wynikających z polskich przepisów o VAT do przepisów unijnych, 
z dniem 1 stycznia 2011 r. ustawodawca uchylił załącznik nr 4 do ustawy o VAT, który zawierał 
wykaz usług zwolnionych od podatku, określonych przy użyciu symboli statystycznych PKWiU. 
Jednocześnie lista usług zwolnionych z VAT została przeniesiona wprost do art. 43 ust. 1 ustawy 
o VAT już bez odwołań do klasyfikacji statystycznych.

W świetle powyższego stwierdzić należało, że podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut na-
ruszenia prawa materialnego nie zasługiwał na uwzględnienie. W nakreślonym przez skarżącą 
stanie faktycznym, sprzedaż biletów wstępu na przedstawienie dyplomowe studentów wyższej 
szkoły teatralnej, będących częścią procesu dydaktycznego uczelni artystycznej, nie jest zwol-
niona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o VAT.
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Komentarz: Również zdaniem organów podatkowych wstęp na przedstawienia, wystawy 
jest opodatkowany stawką 8% niezależnie od tego, kto świadczy te usługi. Przykładowo ta-
kie stanowisko odnajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Byd-
goszczy z 26 maja 2014 r. (sygn.  ITPP1/443-194/14/KM):

MF
W analizowanej sprawie zakupiony bilet wstępu na Galę, będzie umożliwiać tylko i wy-
łącznie wejście na imprezę artystyczną, w ramach której nastąpi świadczenie usług 
gastronomicznych i rozrywkowych. Zatem sprzedaż opisywanego we wniosku zapro-

szenia, będzie jedną usługą o charakterze złożonym, w którym świadczeniem głównym będzie 
wstęp na galę traktowaną jako wydarzenie kulturalne. Zatem stwierdzić należy, iż sprzedaż 
przedmiotowego zaproszenia będzie opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług, 
zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 182 załącznika nr 3 do ustawy.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywi-
dualnej z 1 lipca 2014 r. (sygn. ILPP2/443-371/14-2/EN), w której czytamy, że: 

MF
(…) sprzedaż biletów wstępu, umożliwiających wejście do budynku i oglądanie wy-
stawy modelarstwa kolejowego przedstawionego na Makiecie, której towarzyszą 
efekty dźwiękowe i wizualne mające na celu uatrakcyjnić pokaz, podlega/będzie 

podlegać opodatkowaniu obniżoną do wysokości 8% stawką podatku (…).

2.  Zwolnienie z VAT usług stanowiących element 
usługi ubezpieczeniowej

Usługi likwidacji szkód świadczone przez ubezpieczyciela, jak i przez 
osoby trzecie na jego zlecenie, podlegają zwolnieniu z VAT. Stanowią 
one element usługi ubezpieczeniowej. Takie stanowisko zajął Naczelny 
Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 maja 2014 r. (sygn. 
akt I FSK 856/13), którego fragment przedstawiany poniżej.

NSA  (…) usługi likwidacji szkód stanowią część usługi ubezpieczeniowej, jako niezbędny, 
specyficzny i istotny element do właściwego jej wykonania, wpisujący się w ciąg czyn-
ności, które – z perspektywy klienta – są postrzegane jako fragment świadczonej przez 

zakład ubezpieczeń usługi ubezpieczeniowej. Słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, że aby 
ubezpieczony mógł otrzymać świadczenie przysługujące mu zgodnie z umową ubezpieczenia 
(odszkodowanie), niezbędne jest ustalenie, czy nastąpiło zdarzenie objęte tą umową, jaki jest 
rozmiar szkody i jaka w związku z tym powinna być wysokość świadczenia. Przeprowadzenie 
procesu likwidacyjnego określonego w art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubez-
pieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.) jest obowiązkiem ubezpieczyciela, stanowiąc 
jedno ze świadczeń, do jakich zobowiązany jest ubezpieczyciel w ramach stosunku ubezpiecze-
nia. Obowiązek ten ubezpieczyciel może przy tym, stosownie do art. 3 ust. 6 tej ustawy, powie-
rzyć innemu podmiotowi. Nie ulega więc wątpliwości, że świadczone przez spółkę usługi kom-
pleksowej likwidacji szkód, które powierza jej zakład ubezpieczeń, a których spodziewa się 
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ubezpieczony (ubezpieczający) w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie z tym zakła-
dem, są właściwe dla usługi ubezpieczeniowej w rozumieniu art. 43 ust. 13 u.p.t.u. Zarzut skargi 
kasacyjnej naruszenia prawa materialnego należy więc uznać za niezasadny.

8.4. Wskazać ponadto trzeba, że art. 43 ust. 13 u.p.t.u., przewidując zwolnienie z VAT dla 
usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej, nie precyzował jego zakresu podmio-
towego. Należy więc uznać, że przepis ten dotyczy usług – opartych na podwykonawstwie 
czy outsourcingu – wykonywanych przez podmioty trzecie na rzecz ubezpieczycieli. Przy-
jęcie bowiem, że wskazany przepis dotyczy jedynie ubezpieczycieli, czyniłoby jego wpro-
wadzenie bezprzedmiotowym i pozostawałoby w sprzeczności z założeniem o racjonalnym 
ustawodawcy.

Komentarz: Stanowisko takie reprezentują obecnie również organy podatkowe. Przykła-
dowo odnajdziemy je w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 20 maja 2014 r. (sygn. IPPP1/443-322/14-2/JL), w której czytamy: 

MF  (…) niektóre z czynności wykonywanych przez Wnioskującego w ramach procesu 
likwidacji szkód, takie jak: wyliczenie wysokości świadczenia na podstawie zebranej 
dokumentacji szkodowej oraz sporządzenie projektu decyzji wypłaty lub odmowy 

wypłaty wraz z uzasadnieniem lub ugody, sprowadzają się w istocie do weryfikacji informacji 
wynikających z ww. dokumentacji dotyczącej zaistniałego zdarzenia objętego ubezpiecze-
niem z zapisami polisy ubezpieczeniowej i podejmowania decyzji merytorycznych w spra-
wach szkodowych porównywalnych z decyzjami samego ubezpieczyciela. Czynności te wy-
magają posiadania pełnego obrazu zobowiązań umownych oraz stosowanych w danej 
umowie standardów ubezpieczeniowych. Na tej podstawie dokonywana jest weryfikacja, czy 
dana szkoda mieści się w zakresie ryzyka objętego polisą i czy ubezpieczyciel będzie zobo-
wiązany do pokrycia szkody i w jakiej wysokości, czy też zachodzą przypadki wyłączające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela. Czynności takie mieszczą się w pojęciu „rozpatrywania 
roszczeń” i wymagają pewnego rodzaju upoważnienia do podejmowania decyzji w imieniu 
ubezpieczyciela oraz dostępu do dokumentacji konkretnej umowy ubezpieczeniowej, nie są 
to czynności czysto techniczne. Powyższe czynności spełniają zatem warunki upoważniają-
ce do zastosowania zwolnienia od podatku wymienionego w art. 43 ust. 13 w zw. 
z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, ponieważ stanowią element usługi ubezpieczeniowej, 
mają odrębny charakter, ale są też niezbędne i właściwe do jej wykonania.

3.  Możliwość ponownego skorzystania  
ze zwolnienia z VAT

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku od towarów 
i usług lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie skorzystać 
z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym 
utracił prawo do zwolnienia lub z tego zwolnienia zrezygnował. Nie ma 
przy tym przeszkód, aby powrót do zwolnienia nastąpił w trakcie roku 
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podatkowego. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie w wyroku z 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 280/13), 
którego fragment prezentujemy poniżej.

NSA
Na tle wykładni art. 113 ust. 11 ustawy o VAT w doktrynie prezentowany jest pogląd, 
że brak jest przeszkód ustawowych, aby powrócić do zwolnienia w trakcie roku 
podatkowego, czyli nie od 1 stycznia, lecz w trakcie już trwającego roku podatko-

wego (Leksykon VAT, J. Zubrzycki, Warszawa 2012 r., str. 1630).
Jak słusznie zauważył Sąd I instancji, w treści interpretacji organ nie przedstawił żadnych 

argumentów, a jedynie uznał, że stanowisko skarżącej co do możliwości powrotu do zwol-
nienia z opodatkowania w trakcie roku podatkowego jest nieprawidłowe. Jedynie w odpo-
wiedzi na skargę organ zaakcentował, że zwolnienie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ma swój 
początek od dnia 1 stycznia danego roku i podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia od 
początku innego miesiąca w tym roku. Rację ma Sąd I instancji, że stanowisko organu nie 
uwzględnia charakteru i treści przepisu art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, który odnosi się do 
szczególnego przypadku podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia lub z niego zre-
zygnowali, pozostawiając poza zakresem oddziaływania inne sytuacje korzystania ze zwol-
nienia (na przykład podatników korzystających ze zwolnienia przez cały okres działalności). 
Ponadto w przepisie tym ustawodawca odwołuje się do zachowania podatnika („podatnik 
może ponownie skorzystać ze zwolnienia”) oraz wyznacza początkowy moment takiego 
możliwego postępowania („nie wcześniej niż”).

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług lub zrezyg-
nował z tego zwolnienia, może na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 
ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym 
utracił prawo do zwolnienia lub z tego zwolnienia zrezygnował. Brak jest przy tym ustawo-
wych przeszkód, aby powrót do zwolnienia nastąpił w trakcie roku podatkowego.

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela stanowiska Ministra Finansów, 
że powrót do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT jest możliwy wyłącznie od po-
czątku roku, czyli w każdym przypadku od 1 stycznia danego roku, gdyż stanowisko to nie 
znajduje ustawowego uzasadnienia.

Komentarz: Stanowiska tego nadal nie popierają ograny podatkowe. Odmienne aniżeli 
wskazane w wyroku NSA stanowisko można spotkać w interpretacji indywidualnej Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-323/14-2/AO):

MF
W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy 
stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie może dokonać wyboru zwolnienia przewidzia-
nego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług od dowolnego mie-

siąca 2014 r. Skorzystanie ze zwolnienia na podstawie tego przepisu możliwe jest wyłącznie 
od początku danego roku podatkowego, tj. od dnia 1 stycznia, pod warunkiem spełnienia 
przez Wnioskodawczynię wszystkich warunków wynikających z obowiązujących w tym za-
kresie przepisów. Wobec wypełnienia przez Wnioskodawczynię przesłanek dotyczących 
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zwolnienia od podatku VAT dokonywanej sprzedaży Wnioskodawczyni w dniu 1 stycz-
nia 2014 r. posiadała formalnie prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa 
w art. 113 ustawy o VAT. W związku z nieskorzystaniem z tego prawa Wnioskodawczyni bę-
dzie mogła wybrać zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT od 1 stycz-
nia 2015 r. W konsekwencji nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że 
może zrezygnować z opodatkowania VAT także w kolejnych miesiącach 2014 r.

4.  Stawka VAT dla usługi instalacji rolet, żaluzji 
wewnętrznych oraz moskitier

Montaż rolet, żaluzji wewnętrznych i zewnętrznych mieści się w pojęciu 
modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do bu-
downictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Funkcja 
jednych i drugich jest taka sama. Tym samym montaż rolet czy żaluzji 
wewnętrznych i zewnętrznych podlega opodatkowaniu stawką prefe-
rencyjną w wysokości 8%. Takie stanowisko wynika z wyroku Naczelne-
go Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 marca 2014 r. (sygn. akt 
I FSK 617/13), którego fragment prezentujemy poniżej.

NSA
Odnosząc poczynione uwagi, zwłaszcza tę ostatnią, do niniejszej sprawy, Minister 
Finansów przy ponownym rozpoznaniu sprawy, powinien rozważyć, czy usługa 
montażu rolet, żaluzji wewnętrznych oraz moskitier stanowi unowocześnienie, 

ulepszenie, udoskonalenie, czy też podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego 
części. W powołanej uchwale o sygn. akt I FPS 2/13 wyjaśniono, w jakim zakresie można 
mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Mini-
ster Finansów powinien zatem przy tym rozważyć, czy usługa montażu ma charakter trwały. 
W sytuacji gdyby, w świetle definicji modernizacji, dane podane we wniosku o wydanie inter-
pretacji były niewystarczające do udzielenia prawidłowej odpowiedzi organ podatkowy we-
zwie podatnika do uzupełnienia stanu faktycznego.

W przypadku uznania, że instalacja rolet, żaluzji, wewnętrznych oraz moskitier po trwa-
łym ich połączeniu z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części 
np. podnosi standard takiego obiektu, wpływa na jego wartość, a tym samym, mieści się 
w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym, to przyjąć należy, że usługi te są objęte 
hipotezą normy wyprowadzonej z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Oznacza to, że do takich czyn-
ności ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku, o której mowa w ust. 2 tego artykułu.

7.6. W zaskarżonej interpretacji Minister Finansów za prawidłowe uznał stanowisko 
wnios kodawcy co do usługi montażu rolet, żaluzji zewnętrznych. Za nieprawidłowe z ko-
lei uznał stanowisko co do usługi montażu rolet, żaluzji wewnętrznych. Organ podatkowy 
pozwalając na stosowanie 8% stawki do montażu żaluzji zewnętrznych, a odmawiając jej 
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do wewnętrznych wykazał się więc niekonsekwencją, gdyż funkcja jednych i drugich jest 
taka sama. W zaskarżonej interpretacji Minister Finansów nie uzasadnił swojej oceny co 
do usługi montażu rolet, żaluzji zewnętrznych. Tym samym, przy ponownym rozpoznaniu 
sprawy, powinien wskazać, z jakich powodów stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie 
było prawidłowe.

Komentarz: Organy podatkowe nie popierają takiego jednoznacznego stanowiska NSA. 
Wprawdzie przyznają prawo do stosowania stawki preferencyjnej w wysokości 8%, ale 
tylko w zakresie montażu rolet czy żaluzji zewnętrznych.  Przykładowo z takim stanowi-
skiem możemy się spotkać w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z 31 marca 2014 r. (sygn. IPTPP1/443-111/14-2/IG). Odmawiają natomiast prawa do stoso-
wania stawki obniżonej w zakresie montażu rolet wewnętrznych. W piśmie Dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi z 10 kwietnia 2014 r. (sygn. IPTPP1/443-33/14-5/MH) czytamy:

MF
W sytuacji świadczenia przez Wnioskodawczynię usług montażu rolet i żaluzji we-
wnętrznych, markiz i moskitier wykonywanych zarówno w budynkach mieszkal-
nych objętych społecznym programem mieszkaniowym, jak i pozostałych budyn-

kach, zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku od towarów i usług.

5. Stawka VAT dla zabudowy meblowej
Czynności polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu elementów za-
budowy meblowej, a  następnie na ich montażu, czyli przymocowaniu 
w sposób trwały do elementów konstrukcyjnych w obiektach budowla-
nych budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, 
stanowią usługę modernizacji opodatkowaną według stawki obniżonej 
w wysokości 8%. Takie stanowisko wynika z wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 10 kwietnia 2014 r. (sygn. akt 
I SA/Ol 191/14), którego fragment prezentujemy poniżej.

WSA
(…) czynności (projektowanie zabudowy, wytwarzanie z zakupionych w tym celu 
materiałów elementów stałej zabudowy kuchennej i szaf wnękowych i jednoczesny 
montaż wraz z meblami sprzętu AGD), Sąd stwierdza, że jeśli czynności te polega-

ją na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów zabudowy w sposób wy-
kazujący istotny, trwały związek z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego, to 
mają one charakter usługi. W świetle bowiem cyt. wyżej uchwały NSA ocena możliwości 
zastosowania obniżonej stawki podatku, a zatem możliwości sklasyfikowania wyżej wymie-
nionych czynności jako modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, została uzależ-
niona od tego, czy w wyniku świadczonych przez stronę usług, nastąpiło konstrukcyjne 
połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu). Ze stawki 
tej nie może natomiast korzystać montaż komponentów meblowych, niezależnie od stopnia 
ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy 
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konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu). Taka czynność nie przynosi bowiem skutku 
w postaci ulepszenia lub unowocześnienia samego obiektu budowlanego lub jego części 
(lokalu mieszkalnego) i, jako taka, nie jest objęta hipotezą art. 41 ust. 12 ustawy.

Rozpoznając niniejszą sprawę, organ interpretujący przyjął odmienną niż NSA wy-
kładnię przepisów dotyczących opodatkowania tego rodzaju czynności. Analizując stan 
prawny obowiązujący od 1 stycznia 2011 r., uznał, że czynności polegające na wykonaniu 
trwałej zabudowy meblowej nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy,  
a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23% stosownie 
do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy. Uzasadniając swe stanowisko w za-
kresie odmowy uznania montażu trwałej zabudowy meblowej za czynność mieszczącą się 
w pojęciu modernizacji, na s. 5 zaskarżonej interpretacji, wskazał na brak związku tej zabu-
dowy z elementami konstrukcyjnymi budynku. Ocena ta, jako zupełnie sprzeczna z przed-
stawionym wyżej stanowiskiem NSA, nie mogła zasługiwać na uwzględnienie. W świetle 
interpretacji wyprowadzonej przez NSA, wykonane na wymiar do konkretnego budynku 
lub lokalu i trwale powiązane z jego elementami konstrukcyjnymi komponenty meblowe nie 
funkcjonują w obrocie tak, jak ma to miejsce w przypadku mebli wolnostojących. Dlatego 
też nie można ich utożsamiać z dostawą towarów w postaci gotowych mebli, które nie mają 
żadnego trwałego związku z obiektem budowlanym lub jego częścią.

Uwzględniając, że decydujące znaczenie dla oceny kwestii spornej ma związek trwałej 
zabudowy meblowej (jaką skarżący, w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego, 
wykonuje) z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (jego części) lub lokalu 
mieszkalnego, Sąd podzielił jej stanowisko, że czynności polegające na zaprojektowaniu, 
wykonaniu elementów zabudowy meblowej i następnie ich montaż w sposób trwały do 
elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych budownictwa objętego społecz-
nym programem mieszkaniowym wymienionych w art. 41 ust. 12a ustawy, stanowią usłu-
gę modernizacji opodatkowaną według stawki podatku określonej w art. 41 ust. 12 w zw. 
z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

Komentarz: Stanowiska tego nie podzielają organy podatkowe, uznając, że sam fakt, 
iż zrobiono meble na wymiar i przytwierdzono je do ścian, nie oznacza, że zabudowa sta-
nowi element konstrukcyjny lokalu. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów 
z 3 marca 2014 r. Stanowisko to powielane jest w interpretacjach indywidualnych, czego 
przykładem jest pismo  Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 czerwca 2014 r. (sygn. 
ITPP1/443-250/14/MS), w którym czytamy:

MF
Zatem w przypadku gdy zamontowana zabudowa kuchenna stanowić będzie stały 
element konstrukcyjny lokalu, możliwe będzie zastosowanie do jej montażu (pole-
gającego bardziej na „zbudowaniu”) stawki preferencyjnej, bowiem montaż kom-

ponentów meblowych następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstruk-
cyjnych obiektu budowlanego (lokalu), w wyniku którego powstanie trwała zabudowa 
spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową.

Natomiast w pozostałych przypadkach opisanych we wniosku, gdy wykonanie zabu-
dowy kuchennej nie będzie stanowić stałego elementu konstrukcyjnego lokalu, a montaż 
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elementów mebli sprowadzi się do prostego połączenia komponentów meblowych ze ścia-
nami, obiektu budowlanego lub jego częściami i nie będą to również zabiegi nadmiernie 
skomplikowane technicznie oraz mające charakter odwracalny i przy prawidłowo wykona-
nym demontażu zabudowy nie dochodzi do konkretnych uszkodzeń konstrukcji budynku/
lokalu, to takich usług, świadczonych przez Wnioskodawcę nie można traktować jako mo-
dernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy. Nie można również uznać za żadną inną 
czynność wskazaną w art. 41 ust. 12 ustawy, nie jest to bowiem w szczególności remont, 
termomodernizacja lub przebudowa.

6.  Stawka VAT dla usług w zakresie wstępu  
na siłownię

Usługi w zakresie wstępu na siłownie są opodatkowane stawką 8%. 
Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 
w wyroku z 29 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 1020/13), którego 
fragment prezentujemy poniżej.

WSA
W świetle poczynionych wyżej rozważań za błędne należy zatem uznać stanowi-
sko Ministra Finansów, zgodnie z którym treść poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy 
o PTU przewiduje zwolnienie wyłącznie w zakresie wstępu, co daje możliwość wej-

ścia i biernego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją. Powyższe definicje słowni-
kowe świadczą, w ocenie Sądu, o nieuzasadnionej – ze względu na ich zakres – zawężającej 
wykładni językowej przyjętej przez organ udzielający interpretacji.

Ponadto, zdaniem Sądu, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wykładni sy-
stemowej wewnętrznej. Wskazać bowiem należy, że usługi ujęte w pozycjach 182, 183, 
184 i 185 załącznika nr 3 do ustawy o PTU ograniczają zastosowanie stawki obniżonej wy-
łącznie do wstępu. Zatem ustawodawca wprowadza preferencje w zakresie stawki za wej-
ście i aktywne korzystanie z danego obiektu, np. wesołego miasteczka, parku rozrywki, 
dyskoteki. Nie sposób zresztą sobie wyobrazić, że wstęp do tych obiektów ma polegać wy-
łącznie na biernym korzystaniu. Natomiast dodatkowe usługi, na przykład gastronomiczne, 
nie korzystają z tej preferencji.

Należy również zaakcentować, że wymienione w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy 
o PTU „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” w istocie nie 
znajdują oparcia w regulacji zawartej w załączniku III Dyrektywy 2006/112/WE umożliwiają-
cej państwu członkowskiemu stosowanie stawki obniżonej dla usług korzystania z obiektów 
sportowych (poz. 14) i w zakresie wstępu na przedstawienia, do teatrów, cyrków, na targi, do 
wesołych miasteczek, parków rozrywki, na koncerty, do muzeów, ogrodów zoologicznych, 
kin, na wystawy oraz podobne imprezy i obiekty kulturalne (poz. 7) oraz wstępu na imprezy 
sportowe (poz. 13). Polska realizując powyższy zapis przewidziała: usługi związane z dzia-
łalnością obiektów sportowych – o symbolu PKWiU 93.11.10.0, wstęp na imprezy sportowe; 
usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie 
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w zakresie wstępu, usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do 
wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Natomiast usługi kul-
turalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu: na widowiska artystyczne, włączając 
przedstawienia cyrkowe, do obiektów kulturalnych, pozostałe usługi związane z rekreacją 
– wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w regulacji unijnej brak jest wyraźnego upoważ-
nienia do stosowania stawki obniżonej dla usług „związanych z rekreacją” (brak jest ta-
kiego określenia), a przy tym ustawodawca krajowy ograniczył unijny zapis „korzystania 
z obiektów sportowych” jedynie do „usług związanych z działalnością obiektów sportowych  
– o symbolu PKWiU 93.11.10.0.” – co, być może, stało się przyczyną powstania wątpliwości 
co do sposobu rozumienia „usług rekreacyjnych”. Jednak nawet gdyby przyjąć, że polski 
ustawodawca dokonał błędnej implementacji, nie ma to znaczenia dla podatnika, który ma 
prawo stosować krajowe przepisy podatkowe. Dokonując wykładni art. 41 ust. 2 ustawy 
o PTU w związku z brzmieniem poz. 186 załącznika nr 3 do tej ustawy należy stwierdzić, że 
nie ma podstaw prawnych, aby zawężać pojęcie wstępu przy pozostałych usługach rekre-
acyjnych, wyłącznie do biernego uczestnictwa, wyłączając z tego zakresu wstęp do klubu 
umożliwiającego podejmowanie różnego rodzaju aktywności rekreacyjnych.

Podobne stanowisko zajął także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wy-
roku z dnia 5 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bd 98/14).

Komentarz: Organy podatkowe nie popierają takiego stanowiska i odmawiają prawa do 
zastosowania stawki obniżonej. Przykładem takiej interpretacji jest pismo Dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy z 20 czerwca 2014 r. (sygn. ITPP1/443-325/14/BS), z którego wy-
nika, że: 

MF
Wnioskodawca pobierając opłaty za wstęp uprawniające do korzystania z całego 
kompleksu rekreacyjnego (siłownia i sauna) świadczy usługę kompleksową, a bilet 
wstępu uprawnia klienta do korzystania ze wszystkich atrakcji i urządzeń znajdują-

cych się w tym obiekcie.  (…) Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że opłaty pobie-
rane przy sprzedaży biletów, karnetów uprawniających do korzystania z udostępnionej 
klientom infrastruktury nie będą uznane za opłaty za wstęp. Wobec tego, że usługi świad-
czone przez Wnioskodawcę nie będą usługami wymienionymi w poz. 186 załącznika nr 3 do 
ustawy o podatku od towarów i usług – co wyklucza zastosowanie preferencyjnej 8% stawki 
podatku – sprzedaż karnetów podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podat-
ku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy.

7.  Stawka VAT w zakresie dostaw opraw 
korekcyjnych do okularów

Dostawa opraw korekcyjnych do okularów zarejestrowanych w rejestrze 
wyrobów medycznych w Polsce lub innym kraju UE albo posiadających 
znak CE jako wyroby medyczne podlega opodatkowaniu stawką VAT 
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8%. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny  w War-
szawie w wyroku z 13 stycznia 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 1910/13), 
którego fragment prezentujemy poniżej.

WSA
Krytycznie należy się odnieść do argumentacji organów podatkowych, że hipote-
tyczna możliwość wykorzystania oprawek korekcyjnych do okularów na inne cele 
niż stricte medyczne pozbawia dostawcę towaru możliwości skorzystania z prefe-

rencyjnej stawki podatkowej. Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej 
jest spełnienie wymogów przewidzianych dla wyrobu lub wyposażenia medycznego okre-
ślonych w u.w.m. (w tym rejestracyjnych), a nie okoliczność, że ktoś może wykorzystać 
oprawy okularowe niezgodnie z przeznaczeniem. Skoro z preferencyjnej stawki podatku 
VAT, korzysta nie tylko wyrób medyczny wpisany do stosownego rejestru, ale również wypo-
sażenie medyczne, to bez znaczenia pozostają okoliczności podnoszone przez organ w za-
skarżonej interpretacji.

Zauważenia również wymaga, iż w rozpatrywanej sprawie ustawodawca dokonując zmian 
wprowadzanych ustawą z dnia 29 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1476) 
zmieniającą m.in. ustawy o VAT, w uzasadnieniu projektu rządowego podkreślił, że zmiany 
od 1 stycznia 2011 r. nie mają wpływu na zmianę stawek VAT. A zatem skoro wolą ustawo-
dawcy było pozostawienie stawek preferencyjnych bez zmian, to niezauważenie tego przez 
organ interpretujący naruszało zasady wykładni funkcjonalnej – historycznej.

Z tych względów należało przyjąć, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grud-
nia 2013 r. dostawa opraw korekcyjnych do okularów zarejestrowanych w rejestrze wyrobów 
medycznych w Polsce lub innym kraju UE lub posiadających znak CE jako wyroby medycz-
ne lub wyposażenie wyrobów medycznych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT oraz 
załącznika nr 3 poz. 105 do ustawy w związku z art. 132 u.w.m. opodatkowana została niższą 
stawką VAT w wysokości 8% (por. wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1715/12).

Komentarz: Stanowisko to obecnie znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatko-
wych wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo odnajdziemy je w interpretacji 
indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lipca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-
-103/13/14-7/S/DG), w której czytamy:

MF
W świetle powołanych wyżej przepisów należy wskazać, że obniżoną stawkę po-
datku VAT w wysokości 8% stosuje się na podstawie art. 41 ust. 2 w związku 
z art. 146a pkt 2 oraz poz. 105 zał. nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, do 

dostawy okularów korekcyjnych uznawanych za wyroby medyczne w rozumieniu ww. usta-
wy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W rozpatrywanej sprawie przedmiotem dostawy będą same oprawy korekcyjne do 
okularów, do których optycy montują soczewki. Oprawy te zgodnie z powołanymi wyżej 
przepisami ustawy o wyrobach medycznych są uznane za wyroby medyczne. Zatem dosta-
wa opraw okularowych zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych w Polsce lub 
innym kraju UE lub posiadających znak CE jako wyroby medyczne lub wyposażenie wyro-
bów medycznych dokonywana zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność 
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gospodarczą jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie ko-
rzystała z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie 
z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 105 zał. nr 3 do ustawy.

8. Stawka VAT dla pieczywa i ciastek
Jeżeli pieczywo ma termin przechowywania i przydatności do spożycia 
dłuższy niż 14 dni, a ciastka ponad 45 dni, to należy je opodatkować wyż-
szą stawką VAT. Oznacza to, że dla pieczywa będzie to więc 8% zamiast 
5%, a dla ciastek 23% zamiast 8%. Takie stanowisko wynika z wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 14 maja 2014 r. 
(sygn. akt I SA/Kr 438/14), którego fragment przedstawiamy poniżej. 

WSA orzekł, że skoro produkty spółki nie spełniają norm ustawowych, to nie mogą być 
opodatkowane niższymi stawkami VAT. Wyjaśnił, że dłuższy okres przechowywania i przy-
datności do spożycia ma wpływ na decyzję konsumenta. Obecnie przywiązuje się dużą 
wagę do właściwego, prozdrowotnego doboru produktów spożywczych. Sąd dodał, że pol-
skie przepisy, uzależniające niższą stawkę VAT od spełnienia dodatkowych norm przecho-
wywania i przydatności do spożycia, są zgodne z przepisami unijnymi.

WSA
Punktem wyjścia dla dokonania w powyższym przedmiocie oceny stać się muszą 
przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna 

dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 5a tej usta-
wy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione 
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfiko-
wane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub 
przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z kolei stosownie do brzmienia art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, 
z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Nato-
miast zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grud-
nia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, 
art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie nie-
których czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. I tak zgodnie 
z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, 
stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, przy czym, w myśl art. 146a 
pkt 2 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeże-
niem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Pod pozycją 31 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono 
– jako opodatkowane stawką 8% – grupę 10.71.11.0 „Pieczywo świeże”, natomiast pod pozy-
cją 32 grupę ex 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże”, których data minimalnej 
trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku 
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oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatno-
ści do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 2a 
ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wy-
nosi 5%. W poz. 23 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono ex 10.71.11.0 „Pieczywo świeże, 
którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie prze-
kracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami 
wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

Komentarz: Stanowisko w zakresie opodatkowania ciastek i pieczywa jest niejednolite. 
Nawet wśród sądów administracyjnych nie zostało wypracowane jednolite stanowisko w tej 
kwestii. Można się bowiem spotkać z wyrokami korzystnymi dla podatników, które przyzna-
ją prawo do stosowania obniżonej stawki VAT dla ciastek oraz pieczywa o dłuższej dacie 
trwałości lub przydatności do spożycia. Takie  stanowisko zajął m.in. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie w wyroku z 16 lipca 2014 r. (sygn. akt III Sa/Wa 3222/13), a także 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 23 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 
130/14), w którym możemy przeczytać: 

WSA
(…) w przypadku, gdy zachodzi niezgodność pomiędzy przepisami unijnymi oraz 
przepisami krajowymi, a w toku wykładni przepisu krajowego nie można wywieść 
wniosku zgodnego z treścią i celem przepisu unijnego, należy bezpośrednio zasto-

sować przepisy unijne, pomijając przepisy prawa krajowego. Taka sytuacja ma miejsce w ni-
niejszej sprawie. Zgodnie z treścią unijnych przepisów warunkiem zastosowania stawek obni-
żonych w odniesieniu do produktów spożywczych jest wyłącznie umiejscowienie ich w kodzie 
nomenklatury scalonej, bez wprowadzania dodatkowych kryteriów. Zatem ustawodawca pol-
ski, określając warunki zastosowania stawki obniżonej dla przedmiotowych towarów był zwią-
zany treścią art. 98 ust. 1 do 3 i Załącznika III Dyrektywy 112, niezależnie od ich daty minimalnej 
trwałości lub przydatności do spożycia. Z powyższych powodów dla rozstrzygnięcia kwestii 
opodatkowania VAT dostaw krajowych obejmujących wskazane towary konieczne jest bezpo-
średnie oparcie się na unijnym porządku prawnym z pominięciem warunku 14 dni przydatno-
ści do spożycia. Z tych też względów należało uznać zarzuty skargi za zasadne.

Stanowisko niekorzystne dla podatników, zaprezentowane przez WSA w Krakowie w wy-
roku z 14 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 438/14), popierają także organy podatkowe. Taki 
pogląd zaprezentował przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywi-
dualnej z 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-851/13-2/JN), w której czytamy: 

MF  Reasumując, Wnioskodawca nie może/nie będzie mógł stosować obniżonej stawki 
VAT 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy do dostawy towarów z grupowania 
PKWiU 10.71.12 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”, w przypadku gdy data ich mi-

nimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 14 dni (w okresie od 1 stycz-
nia 2011 r. do 31 marca 2011 r.) lub 45 dni (w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r.). Wnioskodawca nie 
może/nie będzie mógł również stosować obniżonej 5% stawki VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2a usta-
wy, do dostawy towarów z grupowania PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże” w przypadku, gdy 
data ich minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 14 dni.
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9.  Opodatkowanie VAT kwoty zapłaty otrzymanej 
z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy 
najmu

Kwota, którą najemca wypłaca wynajmującemu z tytułu przedwczes-
nego rozwiązania umowy najmu, nie jest odszkodowaniem. Stano-
wi wynagrodzenie za świadczoną usługę, a w związku z tym podlega 
opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla usługi najmu. Takie 
stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 
z 7 lutego 2014 r. (sygn.  akt I FSK 1664/12), którego fragment prezen-
tujemy poniżej:

NSA
(…) kara umowna, stanowiąca surogat odszkodowania za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie zobowiązania, musi wiązać się z powstałą szkodą, a samo odstąpie-
nie od umowy obowiązku zapłaty odszkodowania, choćby w postaci kary umownej, 

nie rodzi. Podobnie – już na tle okoliczności niniejszej sprawy – można stwierdzić, że sam 
fakt wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie daje podstaw do twier-
dzenia o wystąpieniu szkody. Zaś określenie, że jest to odszkodowanie „w związku z przed-
terminowym rozwiązaniem umowy” także szkody tej nie określa. Nadmienić również można, 
że to, iż umowa najmu sama w sobie nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, nie ozna-
cza jeszcze, że strony umowy nie mogą później dokonać – w ramach swobody kontraktowej 
– modyfikacji łączącego je stosunku prawnego, poprzez np. zawarcie porozumienia umowę 
najmu rozwiązującego. Wobec powyższego już z tego powodu należało uwzględnić skargę 
kasacyjną, gdyż słusznie organ wskazał, że w stanie faktycznym opisanym we wniosku, kiedy 
to dochodzi do porozumienia stron co do wcześniejszego rozwiązania umowy najmu i wypła-
ty uzgodnionej przez strony kwoty pieniężnej, nie wykazano, że wypłata ta stanowi odszko-
dowanie niepodlegające VAT.

4.2. Przy rozpatrywaniu zagadnienia przedstawionego przez spółkę we wniosku o wyda-
nie interpretacji ważkie znaczenie ma także wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 grud-
nia 1993 r. w sprawie C-63/92 Lubbock Fine & Co. Pomimo że w sprawie tej występuje sytuacja 
o tyle odmienna, że kwotę pieniężną wypłaca wynajmujący na rzecz najemcy, stwierdzenia 
Trybunału zawarte we wskazanym wyroku mają znaczenie także dla niniejszej sprawy.

Jak wynika z tego orzeczenia, wypłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy 
najmu za porozumieniem stron płyną z tego samego źródła, jakim jest łączący stronę 
stosunek prawny, czyli właśnie umowa najmu. Są to rozliczenia związane z tą umową 
i jeżeli najem podlega opodatkowaniu VAT, to i te wypłaty także. Jeśli zaś najem, jak 
w rozpoznawanej przez Trybunał sprawie, jest zwolniony, to i wypłacone kwoty korzysta-
ją z tego zwolnienia.

(…) To, iż w rozpoznawanej sprawie najemca wypłaca kwotę pieniężną wynajmującemu 
z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy, nie zmienia sensu i konsekwencji płynących 
z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, iż wypłata ta wywodzi się z tego samego źródła, 
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którym jest umowa najmu. Oznacza to, że – wbrew stanowisku Sądu pierwszej instancji 
– nie mamy w sprawie do czynienia z odszkodowaniem, które należy rozumieć w oderwaniu 
od samego najmu, jako czynności niewątpliwie objętej zakresem art. 5 ust. 1 u.p.t.u.

Komentarz: Stanowisko takie reprezentują także organy podatkowe. Pogląd taki wyraził 
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 marca 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-924/13-2/
ALN), w której czytamy: 

MF  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca na podstawie zawartego porozumienia 
dotyczącego wcześniejszego rozwiązania umowy najmu otrzyma określoną kwotę 
pieniężną w zamian za zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Co istot-

ne, w przedmiotowej sprawie rozwiązanie umowy poprzez zawarcie przez strony porozu-
mienia doprowadzi do wygaśnięcia wiążącego strony stosunku prawnego, nie będzie nato-
miast rezultatem jednostronnego niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się 
przez stronę z ciążących na niej obowiązków. (…) Wynagrodzenie nie będzie więc zadość-
uczynieniem, lecz będzie stanowiło formę wynagrodzenia za działania Wnioskodawcy (wy-
rażenie zgody na odstąpienie od umowy). W analizowanym przypadku będzie istniał bezpo-
średni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem. Zatem 
zgodę na zaniechanie określonej czynności (najmu lokalu), za którą będzie wypłacone od-
szkodowanie przez najmującego, należy traktować jako odpłatne świadczenie usług na 
rzecz najemcy w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

10.  Warunki decydujące o prawie zastosowania 
stawki 0% do WDT

Aby podatnik mógł zastosować stawkę 0% do WDT, musi udowodnić, 
że spełnił warunki ustawowe, tj. głównie w zakresie wywozu towarów 
do innego państwa członkowskiego. Ustawodawca określił wykaz do-
wodów, które potwierdzają ten fakt. Ich brak nie pozbawia dostawcy 
prawa do stawki 0%. Podatnik może bowiem przedstawić inne dowody 
niż wymienione w ustawie, które potwierdzą wywóz towaru i dostarcze-
nie go do odbiorcy w innym kraju UE. Takie stanowisko wynika z wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 kwietnia 2014 r. 
(sygn. akt I FSK 658/13), którego fragment prezentujemy poniżej.

NSA
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że dowody, o których mowa 
w art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, nie mają charakteru bezwzględnie obligatoryjnych, 
lecz jedynie dowodów względnie obowiązkowych, co oznacza, że podatnik powi-

nien co do zasady nimi dysponować, lecz w przypadku ich braku lub braku pewnych danych 
na dokumentach wymaganych tymi przepisami – co czyni je niepełnowartościowymi dowo-
dami w zakresie wykazania dowodzonej okoliczności – może ona zostać udowodniona rów-
nież innymi dowodami, określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy.
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Sąd wskazał przy tym, że „z orzeczeń ETS: z 27 września 2007 r. w sprawie C-409/04 Tele-
os plc i in. przeciwko Commissioners of Customs & Excise oraz w sprawie C-146/05 Albert 
Collée przeciwko Finanzamt Limburg an der Lahn, a także pośrednio w sprawie C-184/05 Twoh 
International BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën – wynikają następujące konklu-
zje co do stosowania unormowanego w art. 138 dyrektywy 2006/112/WE zwolnienia od po-
datku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w Polsce 0%), w kontekście określonych 
w art. 131 i art. 273 tej dyrektywy obowiązków, które państwa członkowskie mogą uznać za 
niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku i unikania oszustw podatkowych 
z tytułu WDT:

– Zwolnienie od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej (w Polsce stawki 0%) znajduje 
zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało 
przeniesione na nabywcę i gdy dostawca ustali, że towar ten został wysłany lub przetrans-
portowany do innego państwa członkowskiego oraz że w wyniku wysyłki lub transportu 
fizycznie opuścił terytorium państwa członkowskiego dostawy.

(…) – Jeżeli fakt dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej jest bezsporny, zasada neu-
tralności podatkowej wymaga, by zwolnienie od podatku VAT zostało przyznane w razie speł-
nienia przesłanek merytorycznych, nawet jeśli podatnik pominął pewne wymogi formalne. 
Inaczej byłoby jedynie w przypadku, gdyby naruszenie tych wymogów formalnych uniemożli-
wiło przedstawienie przekonywającego dowodu spełnienia przesłanek merytorycznych.

Powyższe wnioski wskazują, że celem sformułowania określonych przez państwo człon-
kowskie wymogów formalnych dla skorzystania ze zwolnienia WDT od podatku, jest udowod-
nienie przez podatnika, że spełnił on warunki merytoryczne WDT, głównie w zakresie wywozu 
towarów do innego państwa członkowskiego, lecz ich niespełnienie w całości, gdy okolicz-
ność ta zostanie jednak wykazana innymi dowodami, nie może uniemożliwiać stosowania te-
goż zwolnienia (w Polsce stawki 0%). Przepisy te bowiem należy stosować z uwzględnieniem 
zasady proporcjonalności, tak aby nie podważały neutralności VAT, co należy mieć na uwadze 
przy prowspólnotowej wykładni ustanowionych w tym zakresie przepisów krajowych.

Komentarz: Stanowisko NSA znajduje obecnie potwierdzenie również w licznych inter-
pretacjach organów podatkowych. Przykładowo można tutaj wskazać interpretację  Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 stycznia 2014 r. (sygn. ILPP4/443-465/13-6/ISN), w której 
czytamy: 

MF  Reasumując, w opisanym zdarzeniu przyszłym – gdy towar wywożony będzie 
przez dostawcę lub nabywcę przy użyciu własnego środka transportu – w przy-
padku trudności z uzyskaniem dowodów „podstawowych” Wnioskodawca będzie 

miał prawo zastosowania do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku 
w wysokości 0%, ponieważ posiadać będzie specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, 
przesłane w formie e-maila zwrotnego lub formie PDF na bezpieczny adres poczty elektro-
nicznej „potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów” oraz korespondencję 
handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie.

oprac. Magdalena Miklewska – ekspert w zakresie VAT, autorka licznych publikacji


