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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego oraz do minister finansów Teresy Czerwińskiej 

Pragnę zwrócić uwagę na problem polskich muzeów oraz instytucji kultury, dotyczący niejednolitej inter-

pretacji przepisów o podatku VAT, polegających na konieczności stosowania prewspółczynnika w zakresie 

odliczania podatku VAT w przypadku bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez muzea i instytucje kultu-

ry, nawet tych, w trakcie których prowadzona jest sprzedaż opodatkowana. Stanowisko to stoi w sprzeczności 

z interpretacjami wydawanymi przed reformą administracji skarbowej. Przedstawiciele instytucji kultury 

zwracają uwagę, że ten poważny problem, który ze względu na konsekwencje finansowe może spowodować 

ograniczenia oferty oraz konieczność zwiększenia dotacji dla podmiotów, aby zapewnić im możliwość stałe-

go funkcjonowania. 

Instytucje kultury podkreślają, iż organizowane nieodpłatne wydarzenia wpływają pozytywnie na prowa-

dzoną przez nie działalność, zwiększając zainteresowanie ofertą muzealną w dni odpłatne, jak również gene-

rują obrót opodatkowany podczas trwania wydarzeń nieodpłatnych. W związku z tym stoją na stanowisku, iż 

nieuzasadnione jest stosowanie prewspółczynnika w przypadku takich wydarzeń. 

Muzea wskazują, iż indywidualne interpretacje wydawane na przestrzeni lat 2006–2007 są rozbieżne i nie 

pomagają im w przyjęciu odpowiednich strategii prowadzenia działalności, a stosowanie prewspółczynnika – 

zgodnie z nowymi wytycznymi Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej – jest dla nich skrajnie nieko-

rzystne. Aktualne stanowisko jest odmienne od stanowiska prezentowanego przez organy skarbowe przed 

reformą administracji skarbowej. Problem mogą rozwiązać jedynie zmiany w ustawodawstwie bądź interpre-

tacja ogólna wydawana przez ministra finansów. 

W roku 100-lecia odzyskania przez nasze państwo niepodległości niezwykle ważne jest to, aby muzea i 

inne instytucje kultury aktywnie włączały się w obchody tej rocznicy. Stan niepewności dotyczący niejedno-

litej interpretacji przepisów prawa, konieczność pozyskiwania wykwalifikowanej pomocy podatkowej i 

prawnej powoduje, iż w ważnym dla naszego narodu roku wiele inicjatyw podejmowanych przez te instytu-

cje, szczególnie tych bezpłatnych organizowanych z myślą o naszych obywatelach oraz odwiedzających na-

sze państwo turystach, może się nie odbyć. 

Władze państwowe powinny dbać o rozwój kulturalny, pamięć historyczną oraz promocję własnego pań-

stwa, dlatego ważne jest, aby interpretacja skomplikowanej materii prawnej nie wpływała negatywnie i nie 

ograniczała możliwości działania muzeów oraz instytucji kultury. Niepewność co do stosowania przepisów 

prawa nie służy budowaniu świadomości historycznej naszych obywateli i prowadzi do ograniczenia oferty 

instytucji kultury. 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie i podjęcie działań zmierzających do zmian 

ustawodawczych bądź kończących się wydaniem interpretacji ogólnej przez ministra finansów, które rozwią-

załyby problemy działalności muzeów i instytucji kultury. 
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