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VAT w drogowym transporcie towarowym (cz. 1)
Czy nowe zasady opodatkowania
podatkiem VAT us∏ug drogowego
transportu towarowego w wewnàtrzunijnych strefach nadgranicznych
sprzyjajà rozwojowi us∏ug kabota˝owych oraz nieuczciwej konkurencji?
1 maja 2004 r. Polska przystàpi∏a
do struktur Unii Europejskiej. Praktyczne „znikni´cie” kolejek samochodów ci´˝arowych oczekujàcych
na odpraw´ granicznà na przejÊciach granicznych prowadzàcych
do Czech czy Niemiec sta∏o si´ symbolem korzyÊci, jakie niesie ze sobà
integracja odbywajàca si´ na naszym kontynencie. JednoczeÊnie dostosowano prawodawstwo do wymagaƒ Unii Europejskiej, przy czym
niektóre z ustaw stworzono od podstaw. W szczególnoÊci nale˝y tu wymieniç ustaw´ o podatku od towarów i us∏ug (VAT)1, która wesz∏a
w ˝ycie z dniem przystàpienia naszego kraju do struktur unijnych.
Nowe warunki wykonywania
i opodatkowania us∏ug transportu
odkry∏y przed przedsi´biorcami
bran˝y transportowej nowe perspektywy rozwoju. Zatem z pewnym zaskoczeniem przyj´to pojawiajàce si´ sygna∏y o zagro˝eniu, jakim dla rodzimych przedsi´biorstw
transportowych w strefach nadgranicznych stanowi nieuczciwa konkurencja ze strony przewoêników
z paƒstw sàsiednich. Praktyka nieuczciwej konkurencji wià˝e si´,
zdaniem przewoêników, z niedoskona∏oÊcià systemu opodatkowania podatkiem VAT us∏ug transportowych, wykonywanych na terenie
naszego kraju przez przewoêników
z krajów sàsiednich. Przewidziana
w ustawie o podatku od towarów
i us∏ug mo˝liwoÊç opodatkowania
us∏ug transportowych, zarówno
1

przez nabywc´ i wykonujàcego
us∏ug´, prowadzi w praktyce do nie
wykazywania wykonanych us∏ug
w rozliczeniach podatkowych,
przez wspomnianych przewoêników z krajów sàsiednich, ani na terenie naszego kraju, ani na terenie
kraju pochodzenia przewoênika,
przy zachowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji prowadzi to do oferowania
przez tych˝e przewoêników us∏ug
po cenach zani˝onych, z uwagi na
brak ich faktycznego opodatkowania. Zaproponowane regulacje w zakresie opodatkowania podatkiem
od towarów i us∏ug transportu towarów w wewnàtrzunijnych strefach nadgranicznych, zdaniem rodzimych przewoêników, otwar∏y
drog´ do nieuczciwej konkurencji.

Opodatkowanie podatkiem VAT
us∏ug drogowego transportu
towarowego
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug,
oprócz szeregu nowych dla polskich
podatników konstrukcji, wprowadzi∏a fundamentalnà zmian´ rozwiàzaƒ w zakresie transakcji transgranicznych, zarówno wewnàtrzwspólnotowych, jak i z krajami spoza
Unii Europejskiej, powielajàc rozwiàzania przyj´te w VI Dyrektywie.
Wprowadzenie w VI Dyrektywie
wspólnych zasad opodatkowania
us∏ug, z jednej strony pozwala na
unikni´cie podwójnego opodatkowania jednej us∏ugi, z drugiej zaÊ
umo˝liwia unikni´cie przypadku,
gdy dana us∏uga nie by∏aby opodatkowana w ogóle. Zasady te zosta∏y
wprowadzone do polskiego systemu podatku VAT poprzez okreÊle-
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nie w art. 27 i 28 nowej ustawy
o VAT miejsca Êwiadczenia us∏ug.
OkreÊlenie miejsca Êwiadczenia
przy Êwiadczeniu us∏ug wskazuje
bowiem wprost na miejsce opodatkowania tych us∏ug. Miejsce opodatkowania przy Êwiadczeniu us∏ug
– tak˝e podobnie jak miejsce Êwiadczenia przy pozosta∏ych transakcjach – dotyczy jednak wy∏àcznie
transakcji zagranicznych, mi´dzynarodowych, nie dotyczy natomiast
transakcji krajowych. Przy czym
okreÊlenie miejsca opodatkowania
ma zastosowanie zarówno w zakresie transakcji wewnàtrzwspólnotowych (us∏ugodawca i us∏ugobiorca
sà podatnikami z ró˝nych krajów
cz∏onkowskich Unii Europejskiej),
jak i w zakresie transakcji pomi´dzy
podatnikami z ró˝nych krajów
cz∏onkowskich Unii Europejskiej
z krajami trzecimi, czyli spoza Unii
Europejskiej.
Zdefiniowanie miejsca Êwiadczenia us∏ugi ma na celu wskazanie,
w którym kraju powstaje obowiàzek podatkowy w zwiàzku z jej wykonaniem i który kraj jest w∏aÊciwy
do poboru (rozliczenia) podatku.
Przy czym regulacje wskazujàce
miejsce powstania obowiàzku podatkowego dajà tak˝e (jeÊli nie
wprost, to poÊrednio) odpowiedê
na pytanie, który z podmiotów –
us∏ugodawca czy us∏ugobiorca
i konsekwentnie, w jakim kraju –
jest zobowiàzany do rozliczenia podatku z tytu∏u dokonania okreÊlonej
transakcji. Co do zasady bowiem,
dana czynnoÊç powinna byç opodatkowana w jednym i tylko w jednym miejscu.
Wspólny system opodatkowania
us∏ug w ramach Wspólnoty ma zagwarantowaç unikni´cie przypadków braku opodatkowania podat-
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kiem VAT bàdê podwójnego opodatkowania tym podatkiem danej transakcji, jak i tak˝e ma na celu zapewnienie realizacji podstawowej zasady
podatku VAT – opodatkowania
w miejscu konsumpcji, a co za tym
idzie, zasilenie bud˝etu kraju, w którym nastàpi∏a konsumpcja. Nie nale˝y tak˝e zapominaç, ˝e jasne okreÊlenie dla wszystkich us∏ug, jakie
miejsce uznawane jest za miejsce ich
Êwiadczenia, pe∏ni rol´ stabilizatora
wspólnego systemu podatkowego.

Miejsce Êwiadczenia us∏ug
– zasada ogólna
Zasadà ogólnà, zdefiniowanà
w art. 27 ust. 1 „nowej” ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us∏ug, jest uznanie za
miejsce Êwiadczenia us∏ug miejsca,
gdzie Êwiadczàcy us∏ug´ posiada
siedzib´, a w przypadku posiadania
sta∏ego miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci, z którego Êwiadczy us∏ugi
– miejsce, gdzie Êwiadczàcy us∏ug´
posiada sta∏e miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci; w przypadku braku takiej siedziby lub sta∏ego miejsca
prowadzenia dzia∏alnoÊci, miejscem
Êwiadczenia us∏ug jest miejsce sta∏ego zamieszkania. Przyjmujàc powy˝szà zasad´ okazywa∏oby si´, ˝e
ka˝da us∏uga wykonywana przez
podatnika posiadajàcego siedzib´
bàdê sta∏e miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci na terytorium Polski,
opodatkowana by∏aby w Polsce. Jednak oprócz tej normy ogólnej,
w dalszych ust´pach tego artyku∏u
zosta∏ sformu∏owany szereg regulacji szczególnych, które nie podlegajà regule generalnej. Zatem w celu
ustalenia miejsca powstania obowiàzku podatkowego danej us∏ugi,
nale˝y w pierwszej kolejnoÊci
sprawdziç, czy nie podlega ona regulacjom szczególnym i dopiero
w sytuacji braku mo˝liwoÊci powiàzania jej z tymi regulacjami, b´dzie
mia∏a zastosowanie zasada ogólna,
tj. miejsce Êwiadczenia us∏ugi zostanie ustalone w oparciu o siedzib´ (sta∏e miejsce prowadzenia dzia-

∏alnoÊci) us∏ugodawcy.
Zasada ogólna w ustawie o VAT
jest tak skonstruowana, ˝e w pierwszej kolejnoÊci nale˝y ustalaç miejsce Êwiadczenia us∏ugi w oparciu
o siedzib´ us∏ugodawcy, w przypadku gdy brak siedziby, to pod uwag´
brane jest sta∏e miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci, a dopiero w ostatecznoÊci przepis wià˝e miejsce
Êwiadczenia us∏ugi z miejscem zamieszkania Êwiadczeniodawcy.
Us∏ugi transportowe nale˝à do
jednego z wielu wyjàtków od ogólnej zasady okreÊlenia miejsca powstania obowiàzku podatkowego.
W tym przypadku miejscem Êwiadczenia jest miejsce, w którym odbywa si´ transport, z uwzgl´dnieniem
przebytych odleg∏oÊci. Regulacja ta
ma zastosowanie zarówno do przypadków wykonywania us∏ug transportowych pomi´dzy Polskà a krajami cz∏onkowskimi, jak i pomi´dzy
Polskà a krajem trzecim (nieb´dàcym terytorium Wspólnoty). Poniewa˝ bardzo cz´sto siedziba us∏ugodawcy nie jest powiàzana ani z miejscem rozpocz´cia czy zakoƒczenia
transportu, ani z miejscem siedziby
odbiorcy us∏ugi, stosowanie w tym
przypadku zasady ogólnej prowadzi∏oby do tego, ˝e firmy transportowe rejestrowa∏yby swoje siedziby
w krajach nieobj´tych wspólnym
systemem VAT, co pozwala∏oby im
uniknàç opodatkowania. Przepis ten
dotyczy transportu towarów oraz
osób. Jeszcze inny mechanizm przewidziano dla wewnàtrzwspólnotowego transportu towarów.

Wewnàtrzwspólnotowe us∏ugi
transportu towarów
Wewnàtrzwspólnotowy transport
towarów zosta∏ zdefiniowany w art.
28 ust. 1 jako transport, który rozpoczyna si´ i koƒczy w dwóch ró˝nych paƒstwach cz∏onkowskich. Nie
ma przy tym znaczenia, czy przebiega on przez inne kraje cz∏onkowskie, czy te˝ kraje trzecie. Przyk∏adowo, je˝eli transport dokonywany
jest przez Ukrain´ i Bia∏oruÊ, b´dzie

on wewnàtrzwspólnotowym transportem towarów, je˝eli rozpoczà∏
si´ w Polsce, a zakoƒczy∏ na Litwie.
Regulacja ta dotyczy tylko transportu towarów i nie ma zastosowania
do transportu osób. Na zasadzie
wyjàtku, za wewnàtrzwspólnotowà
us∏ug´ transportu towarów uwa˝a
si´ równie˝ us∏ug´ transportu, którego rozpocz´cie i zakoƒczenie ma
miejsce na terytorium jednego paƒstwa cz∏onkowskiego, o ile jest ona
bezpoÊrednio zwiàzana z wewnàtrzwspólnotowà us∏ugà transportu towarów. Przez takie us∏ugi
mo˝na rozumieç przyk∏adowo us∏ugi przewo˝enia towarów do miejsca
ich formowania w przesy∏ki zbiorowe i dalszego transportowania do
innego paƒstwa cz∏onkowskiego.
Przyj´to zatem tutaj zasad´, ˝e
us∏ugi te sà Êwiadczone tylko w jednym kraju – podlegajà wi´c opodatkowaniu w jednym kraju cz∏onkowskim, a nie na zasadzie przebytych
odleg∏oÊci. Co do zasady, opodatkowanie wewnàtrzwspólnotowej us∏ugi
transportu towarów ma miejsce,
gdzie transport towarów si´ rozpoczyna. Jednak istnieje mo˝liwoÊç
przeniesienia na nabywc´ us∏ugi obowiàzku opodatkowania tej czynnoÊci.
Ma to miejsce wtedy, gdy nabywca
poda dla tej czynnoÊci Êwiadczàcemu
wewnàtrzwspólnotowà us∏ug´ transportu towarów numer, pod którym
jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoÊci dodanej na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, innym ni˝ terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego rozpocz´cia
transportu – wówczas miejscem opodatkowania b´dzie terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, które wyda∏o
nabywcy ten numer. W takiej sytuacji
podatek b´dzie rozliczany przez nabywc´ us∏ugi jako import us∏ug.
Identyczna zasada ma zastosowanie do us∏ug pomocniczych do wewnàtrzwspólnotowego transportu
towarów, takich jak za∏adunek, roz∏adunek, prze∏adunek i podobne
czynnoÊci, które co do zasady sà
opodatkowane w miejscu ich faktycznego wykonania.
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