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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze, 
Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, rejestracji pojazdu dokonuje się między 

innymi na podstawie wydanego przez właściwy organ zaświadczenia, potwierdzającego uiszczenie podatku 
od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak tego 
obowiązku. 

Z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a także przepisów ustawy VAT wynika, że istnieją dwa 
rodzaje zaświadczeń. Pierwsze z nich potwierdza fakt uiszczenia przez podatnika podatku od wewnątrz-
wspólnotowego nabycia nowego środka transportu, a także innego środka transportu, w przypadku gdy został 
on sprowadzony w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (także jako nowy środek transportu). 

Drugim rodzajem zaświadczenia jest – wydawane na wniosek podatnika – zaświadczenie potwierdzające 
brak obowiązku uiszczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. 

W wykonaniu delegacji ustawowej przewidzianej w art. 105 ust. 6 ustawy o VAT Minister Finansów 
w drodze rozporządzeń z dnia 21 kwietnia 2004 r. określił wzory odpowiednich zaświadczeń (rozporządzenie 
w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów 
i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub braku obowiązku uiszczenia tego 
podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej – DzU nr 84 poz. 786 oraz rozporządzenie w sprawie określenia wzoru 
wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług 
z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – DzU nr 84 poz. 785). 

Łączna analiza przywołanych aktów prawnych wskazuje, iż naczelnicy urzędów skarbowych są obowią-
zani do wydania druku VAT-25, zaświadczeń potwierdzających uiszczenie przez podatnika podatku od towa-
rów i usług oraz zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu z tery-
torium innego państwa członkowskiego nabywanych pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na 
terytorium kraju. 

Naczelnicy niektórych urzędów skarbowych odmawiają wydania wspomnianych zaświadczeń dla pojaz-
dów takich jak ciągniki rolnicze czy przyczepy, ponieważ zdaniem organu podatkowego nie można zaliczyć 
ich do środków transportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. 

Brak korelacji pomiędzy definicją wyrazu „pojazd”, zawartą w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, a de-
finicją wyrażenia „środek transportu” w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, powoduje możli-
wość odmiennej klasyfikacji ciągnika rolniczego czy przyczepy na gruncie wspomnianych ustaw. W świetle 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym ciągnik rolniczy i przyczepa niewątpliwie stanowią pojazdy, a zatem 
zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przez skła-
dającego wniosek o rejestrację w takim przypadku winno być przedłożone jedno z dwóch rodzajów zaświad-
czeń. 

Sytuacja taka występowała już w przeszłości i po licznych interwencjach problem ten został rozwiązany 
rozporządzeniem wykonawczym do ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Opisany problem powrócił w chwili 
nowelizacji w dniu 29 października 2010 r. ustawy o VAT (uchylenie załącznika nr 1 do ustawy). Obecnie 
część urzędów skarbowych wydaje zaświadczenia, druga zaś odmawia, wydając na tę okoliczność stosowne 
postanowienie. Dualizm ten budzi obawy co do prawidłowości stosowania przepisów zarówno po stronie 
pracowników organów podatkowych, jak i po stronie organów właściwych do spraw rejestracji pojazdów. 
Zasadniczy problem mają wnioskodawcy napotykający trudności z uzyskaniem właściwych dokumentów 
oraz z powodu odmowy zarejestrowania nabytego pojazdu. 

Zwracam się z prośbą do Pana Ministra o rozwiązanie tego problemu. 

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Owczarek 




