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opinia o zgodności z prawem Unil Europejskiej rządowego projektu U!."tawy O zmiani~ 
ustawy o podotku dd towarów l usług oraz nlelct6rych innych ustaw (druk nr 805} ujętego 
w sprowozdaniu Komisji Finansów Publicznych {druk nr 863} wyrażona na podstawie art. 
13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. ·z 
2007 r. Nr 65, poz. 437 z pófn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. t Regulaminu 
Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskicj w Unii 
Europejskiej · 

.Szarwwou Puni Pr/ewodnicząc:u, 

w t:wi.::jLkU z przedłdionyrn sprawozdaniem Komisji finansów Publicznych o uądowym 
pru{ek.c:ie u.stawy o zmianie u.slawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw pozwalcHn ~obie wyralić poniższą opinię. 

l. Projck:Lowany tJrl. l9a ust. S pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa 
VAT) określa moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do dostt1w 
cnerr,ii elektrycz:nej, cieplnej, chłodniczej oraz gazu przewodowego, jak równici w 
odniesieniu do świadczenia usług wskazanych w tym przepisie. Zgodnie z propozycji)_, 
w przypadku takich transakcji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia 

I<Jictury, nic później jednak niż z upływem terminu płatności. Artykuł 63 dyrektywy 
2006/112/WC Rudy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wąrLu~c:i dodanej {dalej: dyrektywa 2006/112/WE} ustanawia zasadę ogólną, 
;eodnie 7. którą ld<uwnic powodujące powstanie obowiązku pqdatkowego ma micjSt':C!, 
a VAT stuje sic;: wymagalny w momenCie dostarczenia towąru lub wykonania u::;ługi. 

Nicmniej jc·dni.'lk na pod~~tawie <ut. GG dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie 

--



Cf'lnf!go) lub od wyk<:uania podatku należnego w deklaracji podatkowej należy uznać za 
oiclt::utłnc: 1. prawem Unii Europejskiej. 

IV. ProjC'klowany art. 106d ust. l ustawy VAT reguluje kwestię wystawiania faktur przez 

nJbywcę .towarów lub ustug w imieniu i na rzecz podatnika. Zgodnie z tym przepisem 

fJktury takie mogą być wystawiane jedynie w odniesieniu do określonych w Lyrn 

przypndku transakcji, a ponadto możliwość iCh wystawiania jest uzależniona od 

istnienia wcteśniejs7ej umowy między podatnikiem i nabywcą, w której określono 
procedurę z.iiltwicrdzania poszczególnych faktur przeż podatnika dokonującego 

'->Pf ~:NJ.1iy. Należy ;cauwc:tżyć, źe zgodnie z art. 224 dyrektywy 2.006/112/WE nabywca 
powinien rnil'ć prt~wo wystawiania faktur w odniesieniu do wszystkich dostaw 

towarów lub świadczenia usług dokonywanych na jego rzecz przez podatnika, a nie 
jedynie lr.Jnsilkcji wskazanych w projektowanym przepisie. Tym samym projcklow;:my 
puL•pis jPst zbyt wąski w stosunku do przepisu dyrektywy 2006/112/WE. PomnJto zo 

nicLeodnc 7 prawem Unii Europejskiej należy uznać wprowadzenie warunku, zgod1'11C t 

klóryrn procedura ;r:atwictdzania poszczególnych faktur powinna być uregulowmlil w 
umowie 7.awartcj rni~dty nabywcą a podatnikiem. Z art. 224 dyrektywy 2006/112/WE 
wynika bowiem jedynil! obowiązek istnienia takiej procedury, nie jest natumiJst 

wskazana lonn<.~, w jakiej toka procedura powinna :wstać uregulowana. 

V. Projektowany urL 113 ust. l ustawy VAT wprowadza zwolnienie z opodatkowania 
pod<Jlkiern VAT sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość 

sprwtJa/y ntc przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. ,, 
Powy7S7c zwolnienie jest wprowadzone na podstawie art. 287 dyrektywy 

"1..006/112/WE. Zgodnie z tym przepisem, Polska może przyznać~ zwolnienie 
podatnikom, których obrót nie przekroczył 10.000 EUR. _Nieninh~j jednak na podstawie 

dccwji Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do 
stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w 
sprawie wspu/negu '>Y~temu podatku od wartości dodanej {2009/790/WE), Polska 

LO!>I:Liło upowuł:nionn do zwolnienia z podatku VAT podatników, których roczny obrót 

nie prlckratz<l równowilrtości 30.000 EUR w walucle krajowej zgodnie z kursem 
wyrni<~nY w dniu jej przystąpienia. Należy zauważyć~ że Polska zostaia upoważnionJ do 

••losowania powyżs..;:cBo odstępstwa do dnia 31 grudnia 201Z r. Powyższe oznacza, że 

poC7ąwszy od dni<J l ~lycmia Z013 r. (zgodnie z projektowanym art. 13 wspomniany 

art. 113 ust. l uslowy VAT ma wejść w życie właśnie w tym dniu} Polska nie moze 
slosowuć zwolnienia w odniesieniu do podatników, których obrót przekroczył 10.000 
EUI{. Bez znaczenia jest ·tu również fakt, ie · Polska wystąpiła z wnioskiem o 
prtC'dłu7enie upoważnienia do stosowania wspomnianego odstępstwa du dnhl 

::n grudnia :;>015 roku. Do dnia dzisiejszego Rada nie wydała bowiem decy7ji 

upowai:niaj<Jcej Polskę do przedłużenia stosowania wspomnianego odstępstwa. 

VI. Artykuł 13 projektu reguluje kwestie wejścia w życie ustawy. Zasadniczym terminem 

wcj5cia w .lycic U!.ili:lwy jest dzień 1 stycznia 2013 r. Niemniej jednak w odniesieniu do 
nieklórych ~~ ll'pbów, ustawodawca przewidział dłuższe vacatio legis, wskazując jaku 
dóeri ich wc•jŚC.:It.i w życie dzień 1 stycznia 2014 r. Powyższe dotyczy między innymi 

f.lllL'pi~uw regulujących kwe:,;lię fakturowania, a więc przepisów, które rnają żopewnić. 

ilnpiC'mcntację dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipcq 2010 r. zm;eniajqccj 



rn<Jji.,l mu.diwoU ustalenia innego momentu powstania obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do ok:re~lonych transakcji lub kategorii podatników. Możliwość ta nie Jest 
jednak nicor.ronioona i sprowodza się do wyboru jednego z następujijcych terminów: 

1) niL' póinicj niż z datą wystawienia faktury,· 2) nie później nrż w momencie 

olr.t:yrnanii.ILOpłZ~ty lub 3) jeżcli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona 

L. opóźnieniem, w określonym terminie nie póiniej niż z upływem terminu wystawienia 
faktury U!.lJiorl(•go przez państwa członkowskie lub; jeżeli państwo członkowskie nic 

usl<:~lito takiego terminu, w określonym terminie od daty zaistnienia zdarzenia 

powodującego powstewie obowląt.ku podatkowego. W związku z tym, że art. 66 

dyrektywy 2006/112/WE nie przewiduje wprost możliwości uznania za moment 

powstcmia o!Jowil.lzku podatkowego chwili wystawienia faktury, przy jednoczesnym 

wsk<u;:miu r,-ranicmego terminu, którym jest upływ terminu płatności, zmiana . 

proponuw.:tnJ w projektowanym art. 19a ust, 5 pkt 4 ustawy VAT budzi wątpliwości co 

uo z~odności 7. prawem Unii Europejskiej. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że 

moi.liwo~ć uregulowani<l obowiązku podatkowego we wskażany powyżeJ sposób jest 

obecnie p!7edmiolcrn postępowania prejudycjalnego w polskiej sprawie C-169/1.2 TNT 
Wor/dwide Cxprc::-;s. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości zapadły w tej sprawie pozwoli 

n<J jednozmieLile wskazanie, czy przyjęcie zaproponowanego rozwiązania jest 
dopus?C7<llnf! na gruncie dyrektywy 2006/112/WE. 

11. ProjC'ktow;my art. 21 ust. 6 ustawy VAT określa przypadki, w których moment 

powst.:tniJ obowiązku podatkowego u tak zwanych małych podatników nie powstaje 

ą>;odni<: 7. metodą kasową. Z analizy przepisu wynika, że metoda kasowa nie bęu.dc 

n1iatu t:astosowłlnia między innymi do wewnątrzwspólnotowej dostawy tow-c1rów: 
Metoda ta majdzic natomiast zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów oraz importu towarów. Należy zauważyć, że w odniesieniu do tych 
tmnsokcji dyrektywa 20UG/112/WE (w art. 69 - art. 71) przewiduje spe(.yficzny 
moment powstania obowiązku podatkowego, którym w żadnym wypadku nie jest 

moment otrzymania zapłaty przez podatnika. Tym samym brak wyłączenia wskazanych · 

powy7ej tran:.;akcji ze stosowania metody kasowej należy uznać za niezgodny z prawem 

Unii Luropejskiej. 

IIL Projf!ktowany art. 86 ust. lOb ustawy VAT określa moment powstania prc:~wa do 

odliczenia podatku VAT naliczonego. W przypadkach wskazanych w ust. l oraz ust. 2 

lit. a) tego przepisu rnornent powstania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego 

7.ostał uzależniony od olr lyrnania faktury lub dokurnentu celnego. Z kolei w przypadku 

wskaL<.lllyrn w ust. 2 lit. b) oraz ust. 3 warunkiem powstania prawa do odliczeniu jest 

uwzr,l~dnicnie kwoty podatku należnego w składnej przez podatnika deklaracji 

podatkow<~j. Zgodnie z art. 167 dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia powstaje 

w rnornem.:ic, ~dy pod<~tck1 który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Oznacza to, 

L.c prawo do odliczenia powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego po 

stronie do:;tawcy lu!J usługodowcy. Otrzymanie faktury oraz wykazanie podatku 
nak•L.ncgo w deklur c:n:;_ii podatkowej stanowią natomiast nie tyle warunek powstania 

prctW<J tlo odfkzcniu1 co w;Jrunek skorzystania z tego prawa~ na co wskazuje tre~ć 

a n. l/~ dyrektywy 2006/112/WE. Tym samym uzafeznienie momentu powstani t.~ 

prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od otrzymania faktury (dokurncnlu 



dyrektywę 1006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
w udrtir>.sieniu dCl puepi'.>ÓW dotyczących fakturowania. Biorąc pod uwagę fakt, że 
tNmin implerncnlilCji wspomnianej dyrektywy upływa w dniu 31 grudnia 2012 r., 

ustanowienic te>rminu wcj~da w życie ustawy (w zakresie odnoszącym się do kwestii 
fakturowania) rm dzicr11. stycznia 2014 r. nie zapewni jej prawidłowej implemcnlacji. 

Z .Z<lstrzeźeniem powyiszych uwag, projekt ustawy jest :z:godny z prawem Unii Europejskiej. 

Z powoioniem 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ,..1.._ 

----------------~S=~=·e~ro~w~~=o~=do~mwru==~~A~l~l=is~roLp~ad~a~2_0=12_r_. ____________ eep 
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