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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracamy się do Pana w sprawie rozstrzygnięcia kwestii zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od to-

warów i usług (VAT) stowarzyszeń muzycznych, które w ramach swojej działalności statutowej wykonują na 
rzecz innych podmiotów, na podstawie umowy, czynności polegające na zapewnieniu oprawy muzycznej 
ślubów i pogrzebów. Czy w takim wypadku stowarzyszenie muzyczne jako organizacja pozarządowa, z uwa-
gi na fakt prowadzenia działalności kulturalnej nienastawionej na zysk, powinno korzystać w myśl przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia z VAT? 

Przedstawiany problem dotyczy przede wszystkim stanów faktycznych rozstrzyganych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DzU 2011 nr 177 
poz. 1054 ze zm.), a szczególnie art. 43 ust. 1 pkt 33 wymienionej ustawy. Na podstawie wskazanego przepi-
su zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez: podmioty prawa publicznego lub inne podmio-
ty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru 
instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury 
w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ści-
śle z tymi usługami związaną; indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub 
udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują jednak pojęcia „usługi kulturalne”. Jego sens 
należy więc ustalić, posługując się dostępnymi sposobami dokonywania wykładni. W prawie podatkowym 
pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zgodnie z jej zasadami, odnosząc się do znaczenia poję-
cia „usługi kulturalne”, możemy stwierdzić, iż pod tą definicją kryją się usługi dotyczące kultury, w zakresie 
kultury itd. W przypadku, gdy wykładnia językowa nie daje nam odpowiedzi, należy sięgnąć do wykładni 
systemowej oraz funkcjonalnej. W tym celu należy korzystać z ustaw, które dosłownie lub pośrednio odnoszą 
się do działalności prowadzonej w sferze kulturalnej, na przykład ustawy z dnia 25 października 1991 r. o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.). W myśl art. 1 
ust. 1 działalność kulturalna w rozumieniu wymienionej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i o-
chronie kultury, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie 
stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. 

W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na przepis art. 132 ust. 1 lit. n dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L nr 347 
str. 1 ze zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają z podatku świadczenie niektórych usług 
kulturalnych, a także dostawę towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne 
instytucje kulturalne uznane przez dane państwo. 

W naszej opinii, w celu rozstrzygnięcia kwestii zwolnienia usług kulturalnych z VAT należy zwrócić 
uwagę na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Przepis ten wskazuje, że zwal-
nia się od podatku VAT usługi w zakresie kultury oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związanych. 
Poza tym, aby skorzystać ze zwolnienia, podmioty muszą wykonywać usługi wskazane w tym przepisie. Dla-
tego należy odwołać się w tym miejscu do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (DzU z 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), zgodnie z którym przedmiotem prawa autorskie-
go jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Ponadto z przepisu art. 85 wskazanej 
ustawy wynika, iż każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną nie-
zależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, a także że artystycznymi wykonaniami w ro-
zumieniu ust. 1 są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokali-
stów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. 

Gdyby przyjąć, iż podejmowana przez stowarzyszenie muzyczne działalność w zakresie wykonań arty-



stycznych utworów prezentowanych podczas ceremonii ma charakter twórczy, można stwierdzić, iż takie 
stowarzyszenie jest współtwórcą dzieła w postaci opraw muzycznych, a co za tym idzie, zwolnienie takich 
stowarzyszeń z podatku VAT mogłoby nastąpić w wyniku uznania stowarzyszenia muzycznego za indywidu-
alnego twórcę w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania. 
1. Czy Panu Ministrowi znana jest praktyka organów podatkowych polegająca na uznawaniu takich sto-

warzyszeń muzycznych za instytucje o charakterze kulturalnym – choć niebędących formalnie instytucjami 
kultury – i umożliwianiu im korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług? 

2. Czy stowarzyszenia muzyczne, których jednym z celów statutowych jest rozwój i upowszechnianie kul-
tury muzycznej, mogą liczyć na zwolnienie z podatku od towarów i usług? 

3. Czy ewentualnie przewiduje się pewne zmiany legislacyjne, które ułatwiłyby wskazanym stowarzysze-
niom wykonywanie usług bez konieczności opłacania podatku od towarów i usług? 

Będziemy zobowiązani za szczegółową analizę przedstawionej sprawy. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




