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opinia o zgodnośct g prauvem Unii Europeisk|ego nqdowego ptolektu ustąwy o unianie
ustc,w o podmku od towarÓw i ushlg orat ustnily - orffiacJa wdatkplwa (druk nr 7575)
utętego w sprowozdoniu Komisji FimnsÓw Pubtianyc[t (druk nr $8n wyralona
na podstawle art 13 ust. 3 plrt 3 ustarry r dn|a 4 wEreśn ja 1Sts7 r. o drtalach administracji
nądowej (Dt u. z 2oo7 f. Nr 65, pol. 417 z pÓźn' zm.} w ewtązku z arL, 42 ust. ą
I art. s4 ust. t Regu|aminu $ejmu przez ministra wlaśc|wego do spraw crłonkostrlrra
Rzeczypospol itei Polsklef w U ni i Eu ropeiski ei

Szsnowno Pdni Pnewod niczqco,

W zwiqzku z przed|ożonyrn sprawozdaniem Komisji FinansÓw Publicznych o nqdowm
pratekcte ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarcw i usfug'prcr ustdwy - Ordynacja
podotkowa pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię:

l. .ProJektowany art. ftl ust. 1 pkt 16, ust. 12 oraz ust. 12a, a także projektow?ny an, 1o8
ust. 3 untawy o podatku od toworÓw i usług (dalej; ustawa VAT) przewidują
wprc'wadzenie zwolnienia z opodatkowanla podatkiem VAT dostaw. pr'pduktÓw
spożyrczych na rzecz organizacji pożytku pub|icznego W przypadku, gdy są one
przekaz}rwane na ce|e dz|ałalności charytatywnej prowadzonej przez takie orginizacje.
Na|eży zauwaźyĘ ze dyrekĘwa 2006/71z/WE Rady z dnid 28 listopada 2006 t. ry
sprawie wspÓlnego systemu podatku od wąrtości dodanej (dalej: dyrektywa
zaoqfi2lwE) ustanawia zasadę, zgodnie z ktÓrą opodatkowaniu podatkiem VAT
pod|ega każde odptatne świadczenle ustug pnlef podatnika ne terytorlum pa stwa
czfonkowskiego. Zasada ta u|ega ograniczeniu jedynie na podstawie przepisÓw
dyrekttnnny zw6/LL2/wE statuuJących zamknlęty katalog zwo|nierl. To z kolei oznaczą,
że pa stwa cztonkowskle nie mają swobody w zakresie decYdowania, jakim dostawom



il.

towarćw i świadczeniu uslug przyznaĆ zwotnienie z opodatkowanla podatkiern VAT' Jako
że kata|og zwolnie pnewidz|any w dyrektywle 2006 |LILrwE (w szczegÓ|nośc| art. 132)
nie odnosi ęię do dostaw produktÓw spożywceych na rzecz or6anizacji poeytku
pub|icznego należy stwierdzić, fe dostawy takie powinny podlegać opodatkowanlu
podatkiem VAT, a ich zwolnienie z podatku VAT jest ntezgodne z prawem Unii
Europejskiej.

Projektowany art. 1 ust. 7 ustctw z dnia 7 grudnld 2072 r. o zmlanie ustawy o podotku
od towqrÓw i usług orąz niekÓrych innych ustqw ujęĘ w art. 5 projektu reguluje kwestię
powstania obowiązku podatkowego W przypadku, sdy podatnik nle wystawił faktury lub
wystawit fakturę z opÓźnieniem. Ztodnie z projektowaną ernianą, w takirn przypadku
obowiqzek podatkowy powstałby w momenc|e uptyłruu terminÓW wY'stawienia faktury
|ub też, w przypadku gdytaki terrnin nie zosta| okreś|onY,W momencie upłyuru terminu
płatnoścl' Na|eży wskazaą Źe dyrekty'va 2ffi6|t],2/we w art. 63, uEtanawia zasadę
ogÓ|ną, zgodnie z ktorą zdarzenie powodujące powstanle obowiązku podatkowego rna
miejsce, a VAT staje s|ę wyrnaga|ny w momencie dostarczenia towaru tub urykonania
ustugi. Na podstawie art. 66 dyrekĘwy zw6|L72lwE pa stwa cz|onkowskie maja. po
prawda rnoż|iwość usta|enia innego momentu powstania obow|azku podatkowego W
odniesieniu do okreś|onych transakcji |ub kategorii podatnikÓw, niemniej jednak
moż|lwość ta nie nfeograniczona i sprowadza się do wyboru jednego z następujących
terminÓw: a) nie pÓźniej niż z datą u4ystawienia faktury b) nie pÓźniej niż w momencie
otrzyrrania zap}aty |ub c) jeże|i faktura nle zosta|a wystawiona |ub zostłla wystaw|ona z
opÓźnleniem, w okreś|onym terminle nie pÓźniej n|ż z upłyrern terminu rqystawienia
faktury ustaloneBo przez par/istwa członkowsk|e |ub, jeżeli parisnvo czlonkowskie n|e
usta|iło takiego term|nu, w okreś|onym terminie od daty zaistn|enia. zdarzenia
powodującego powstanle obowiqzku podatkowego. z potlvyźszego wynika, ie w
przypadku, w ktÓryrn doszło do wlystawienla faktury z opilźnleniem ldb tez w przypadku,
w ktÓrym wca|e nie wysltawiono faktury, art. 66 |it c) dyrektyulrry zoffitJ.1-zy'rur nie
zezwala na wprowadzenie momentu powstania obowiązku podatkowegg takiego jak
mornent uptn,tłu terminu płatności. Tym samym projektowane rozwiązanie, w części
odnoszącej się do powstania obowiązku podatkowego z chwilą upłwvu terminu
platności, na|eży uznać za niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana ustawa zakłada zmianę załqcznika nr 11 do ustawy VAT; zawierajągego
wykaz towarÓw, w odniesleniu do ktÓrych podatnikiem podatku VAT jest.ich nabyrr.ca
(stosowanie .tzw. 

mechanizmu odwrotnego obciążenia). W porycji 26 . | 27 tegg
załącznika pnewidziano, źe mechanlzm odwrotnego obciążenia będzie miał
zastosowanie do dostaw ptaskown|kÓw, prętÓw, ksztattownikow i wa|cÓwki.z miedzi i.jej
stopÓw, jak rÓwnież do dostaw drutfiw z miedzl l jej stopÓw. Należy zauważyĘ Że
zgodnie z art. 199 ust. 1 |it. d) dyreĘwy 2oo6|7L2rwE, pa stwa cztonkowskie mogą .
stosować meghanizm odwrotnego obciążen|a międry innyrni do dostaw towarÓw i
świadczenia usług wyrnienlonych w za|ączniku V| dyrektytuy. Analiza tego.zaĘcznika
wskazuje. że mechanizrn odwrotnego obciążenia n|e może być stosgwane w stosunku dq
dostaw towarÓw będacYch produktami gotowymi, a jedynie do dostaw odpadÓw,
złomu, c:Y też, pÓ|produkÓw że|aznych i nieże|aznych. Mając na uwadze, że towary
wymienione w pozycji 26 i 27 proJekowenego załącznika stanow|ą w mojej ocenie
gotowe produt<rV nieże|azne, Hore nie będą podlegać dalszej obrÓbce, stosowanie do

i lt.



dostaw takich towarÓw mechanizmu odwrotnego obciążenia na|eży uznać za niezgodne
z prawem Unii Europejskiej.

z zastrŹeźenlern powyż*1ch rrwag, proiekt ustau'y test zgodny z prawem Unii Europe|skiej.
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