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Funkcjonujący w Unii Europejskiej podatek od wartości dodanej (VAT, ang. Value 
Added Tax) ma charakter terytorialny1. Oznacza to, że opodatkowaniu w danym pań-
stwie członkowskim Unii podlegają te dostawy towarów i usługi, których miejscem do-
konania dla celów podatkowych jest terytorium tego właśnie państwa, bez względu na 
to, czy czynność wykonuje podmiot powiązany z tym państwem czy obcy (zagraniczny). 
Normy regulujące miejsce dokonania transakcji podlegających opodatkowaniu zostały 
objęte daleko posuniętą harmonizacją. 

Miejsce (dokonania) transakcji podlegających opodatkowaniu, określane też, jako 
miejsce świadczenia lub miejsce powstania obowiązku podatkowego, jest wyłącznie ka-
tegorią konwencjonalną2. Należy je wyraźnie odróżnić od miejsca rzeczywistego wyko-
nania czynności, które jest kategorią faktyczną. Zależnie od podjętej przez prawodaw-
cę decyzji, który łącznik terytorialny stosować do danego rodzaju transakcji, miejsce 
świadczenia będzie tożsame z miejscem rzeczywistego wykonania albo nie. 

Ze względu na postępującą globalizację i dematerializację gospodarki, rozwój trans-
portu i technologii telekomunikacyjnych oraz informatycznych, a także preferowane 
przez prawodawców łączniki terytorialne, dostawy towarów i usługi mogą i w prakty-
ce coraz częściej podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym dostawca towaru albo 
usługi nie jest obecny, ani stale, ani nawet przejściowo: nie posiada tam siedziby, stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania ani zwy-
kłego miejsca pobytu, nie posiada tam nieruchomości, towarów ani wyposażenia, oraz 
nie wykonuje tam czynności faktycznych składających się na daną usługę. 

Jeśli dostawa towarów albo usługa jest wykonywana przez zagranicznego dostawcę, 
tj. takiego dostawcę, który nie posiada w danym państwie siedziby działalności gospo-
darczej (ang. business establishment) ani innych stałych placówek związanych z prowa-

1 Zob. art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu po-
datku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa 2006/112, dyrektywa VAT), 
zgodnie z którym „[o]podatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje: a) odpłatna dostawa towarów 
na terytorium państwa członkowskiego [podkr. – M.S.] […], b) odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów na terytorium państwa członkowskiego [podkreślenie – M.S.] […], c) odpłatne świadczenie usług 
na terytorium państwa członkowskiego [podkr. – M.S.] […], d) import towarów”.

2 Zob. wyr. WSA w Olsztynie z 4.2.2010 r., I SA/Ol 805/09, Legalis.
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dzoną działalnością gospodarczą (ang. fixed establishment), to albo zapłaty (rozliczenia3) 
podatku wymaga się od dostawcy, który wówczas jest zobowiązany do zarejestrowania 
się w państwie opodatkowania, albo za podmiot zobowiązany do zapłaty (rozliczenia) 
podatku uznaje się nabywcę związanego z państwem opodatkowania. W tym drugim 
przypadku mamy do czynienia z mechanizmem odwrotnego obciążenia (ang. rever-
se charge mechanism), jako szczególnym mechanizmem poboru (rozliczania) podatku 
(ang. collection mechanism). Jest to „odwrotne” obciążenie, gdyż w jego ramach obo-
wiązek zapłaty (rozliczenia) podatku obciąża nabywcę towarów lub usług, choć w VAT 
zasadą jest, iż obowiązek ten ciąży na dostawcy towarów lub usługodawcy (zob. art. 193 
dyrektywy 2006/112). W przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia dochodzi, za-
tem do „odwrócenia” zasady rozliczania podatku. Niekiedy mechanizm ten jest nazy-
wany inaczej4, ale to „odwrotne obciążenie” jest określeniem języka prawnego (zob. 
art. 226 pkt 11a dyrektywy 2006/1125) i z tych względów będzie konsekwentnie używa-
ne w tej publikacji. 

3 Chodzi raczej o rozliczenie VAT należnego od transakcji, tzn. jego uwzględnienie w rozliczeniu za 
dany okres podatkowy, niż o jego zapłatę organowi podatkowemu. W podatku od wartości dodanej obo-
wiązującym w Unii Europejskiej, zapłacie organowi podatkowemu podlega nadwyżka podatku należnego 
nad naliczonym w danym okresie rozliczeniowym, zatem to czy nabywca będzie musiał dokonać zapłaty 
podatku będzie zależało od relacji między podatkiem należnym a naliczonym, która wystąpi u niego w da-
nym okresie, a nie bezpośrednio od tego, czy dokonał nabycia objętego mechanizmem odwrotnego ob-
ciążenia. Zob. art. 1 ust. 2 dyrektywy 2006/112, zgodnie z którym „[…] VAT, obliczony od ceny towaru 
lub usługi według stawki, która ma zastosowanie do takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej 
transakcji, po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów […]”.  

4 Określenie reverse charge mechanism jest czasem tłumaczone na język polski, jako „odwrotne opo-
datkowanie”, „odwrócone opodatkowanie”, „odwrócone obciążenie”, „odwrócony VAT” czy „samonali-
czanie podatku” lub „samonaliczanie VAT”, przy czym te dwa ostatnie tłumaczenia są jednocześnie nawią-
zaniem do angielskiego określenia self-accounting for VAT. 

5 Zgodnie z tym przepisem, faktura wystawiona do celów VAT w przypadku, gdy nabywca lub usłu-
gobiorca są zobowiązani do zapłaty VAT powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”. Właśnie takie 
sformułowanie odnajdziemy w autentycznej polskiej wersji dyrektywy VAT. Jest to prawidłowe tłumacze-
nie angielskiego sformułowania reverse charge. Według słownika wyraz „reverse” oznacza, bowiem „od-
wrotny”, a „charge” – m.in. „ciężar”, „obciążenie” (PWN-Oxford, Wielki Słownik PWN-Oxford, Warszawa 
2007, wersja elektroniczna). Określenie „odwrotne obciążenie” odnajdziemy również w tytule dyrektywy 
Rady 2010/23/UE z 16.3.2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu po-
datku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotne-
go obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa (Dz.Urz. UE L Nr 72, s. 1) 
oraz w tytule dyrektywy Rady 2013/43/UE z 22.7.2013 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania 
mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na 
oszustwa (Dz.Urz. UE L Nr 201, s. 4) i motywie 1 preambuły tej dyrektywy, w którym jest mowa o „me-
chanizmie odwrotnego obciążenia” jako przesunięciu obowiązku zapłaty VAT na osobę, na rzecz której 
dokonywana jest dostawa towarów lub świadczona jest usługa.
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Funkcja odwrotnego obciążenia, jako mechanizmu poboru VAT od transakcji trans-
granicznych, jest dwojaka6. Po pierwsze jest to mechanizm upraszczający – eliminujący 
konieczność rejestracji i rozliczania podatku w obcym dla dostawcy państwie, na które-
go terytorium ma miejsce dostawa towarów czy świadczenie usług. Po drugie, stosując 
odwrotne obciążenie, państwo miejsca świadczenia nakłada obowiązek rozliczenia po-
datku na nabywcę objętego swoją jurysdykcją egzekucyjną7: przynajmniej zarejestrowa-
nego na potrzeby VAT w państwie miejsca świadczenia8, a optymalnie – posiadającego 
w tym państwie stałą fizyczną obecność w postaci siedziby, stałego miejsca prowadze-
nia działalności, ewentualnie stałego miejsca zamieszkania czy zwykłego miejsca po-
bytu9. Zwiększa to szanse na uzyskanie świadczenia podatkowego w porównaniu z sy-
tuacją, gdyby zapłaty dochodzić od zagranicznego dostawcy. Ponieważ pobór podatku 
od konsumentów generalnie jest nieefektywny i nieskuteczny – obarczony wysokimi 
kosztami i wysokim ryzykiem braku dobrowolnej zapłaty, co powoduje, że dla opodat-
kowania konsumpcji powszechnie przyjęto przecież konstrukcję podatków pośrednich, 
odwrotne obciążenie, co do zasady, znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji B2B 
(ang. Business to Business, przedsiębiorca dla przedsiębiorcy, a w warunkach wspólnego 
systemu VAT UE – podatnik dla podatnika10), a nie do transakcji B2C (ang. Business to 
Consumer, przedsiębiorca dla konsumenta, a w systemie VAT UE – podatnik dla osoby 
niebędącej podatnikiem)11. 

W systemie VAT UE analizowanym całościowo odwrotne obciążenie jest wyjątkiem 
od zasady, jednakże w zakresie transgranicznych usług B2B stanowi zasadę. Zgodnie 

 6 Odwrotne obciążenie może też być stosowane, jako mechanizm zapobiegający oszustwom VAT 
w transakcjach krajowych, szczególnie tych powiązanych z transakcjami transgranicznymi. Na ten temat 
zob. pkt 2.4.2.4.

 7 W. Hellerstein, Jurisdiction to Tax Income and Consumption in the New Economy: a Theoretical and 
Comparative Perspective, Scholarly Works, Paper 124, Georgia Law Review 2003, Nr 1, s. 51. 

 8 Organy podatkowe państwa świadczenia posiadają wiedzę o działalności takiego zarejestrowanego 
do celów VAT podmiotu i kontrolując obowiązkowe dla tej działalności sprawozdania i ewidencje, poten-
cjalnie mogą wykryć przypadki nabycia.

 9 Stała fizyczna obecność w państwie świadczenia w jednej z tych form, co do zasady, oznacza też 
posiadanie w tym państwie substratu majątkowego, z którego można egzekwować należność podatkową.

10 Na temat rozróżnienia usług B2B i B2C zob. art. 43 i art. 9–13 dyrektywy 2006/112, art. 17–19 roz-
porządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z 15.3.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze 
do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 
Nr 77, s. 1, dalej: rozporządzenie 282/2011) oraz pkt 3.1.2.2.2 i 3.1.2.2.3. W uproszczeniu, usługami B2B 
będą usługi świadczone na rzecz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębior-
ców) oraz osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale zidentyfikowanych (zarejestro-
wanych) lub zobowiązanych do identyfikacji do celów VAT. 

11 Na temat przeszkód w stosowaniu odwrotnego obciążenia do transakcji B2C i (odosobnionych) 
przypadków, gdy mimo wszystko transakcje B2C objęto tym mechanizmem, zob. szerzej rozdz. 2 pkt 4.3 
teza 3. Zob. też W. Hellerstein, Jurisdiction to Tax, s. 23–24; T. Ecker, A VAT/GST Model Convention, Am-
sterdam 2013, s. 144–145, 266–267.
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z art. 193 dyrektywy 2006/112 „każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowa-
niu dostawy towarów lub świadczenia usług obowiązany jest do zapłaty VAT, z wyjąt-
kiem sytuacji, gdy do zapłaty VAT zobowiązana jest inna osoba w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 194–199b i art. 202”. Z art. 194 ust. 1 dyrektywy 2006/112 wynika, że 
w przypadku gdy podlegające opodatkowaniu świadczenie usług jest dokonywane przez 
podatnika nieposiadającego w państwie członkowskim, w którym VAT jest należny, sie-
dziby (tj. niemającego tam siedziby działalności gospodarczej12, ani stałego miejsca pro-
wadzenia działalności gospodarczej13 uczestniczącego w danej transakcji świadczenia 
usług)14 państwo członkowskie może postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT 
jest usługobiorca. W takich przypadkach stosowanie mechanizmu odwrotnego obcią-
żenia jest pozostawione uznaniu państw członkowskich – jest rozwiązaniem opcjonal-
nym (fakultatywnym), dopuszczonym, a nienarzuconym przez dyrektywę. Na podstawie 
art. 196 dyrektywy 2006/112 mechanizm odwrotnego obciążenia jest jednak obligato-
ryjny w przypadku świadczonych przez podatnika nieposiadającego siedziby usług B2B 
objętych zasadą ogólną określania miejsca świadczenia15, uregulowaną w art. 44 dyrek-
tywy. Zgodnie z tą zasadą miejscem świadczenia usług B2B jest państwo usługobiorcy 

12 „Siedziba działalności gospodarczej” jest terminem języka prawnego, zdefiniowanym w art. 10 
rozporządzenia 282/2011. Jest to „miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przed-
siębiorstwa” (art. 10 ust. 1). Definicja zawarta w art. 10 rozporządzenia 282/2011 została wprowadzona na 
potrzeby stosowania art. 44 i 45 dyrektywy 2006/112 (co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w treści 
art. 10 ust. 1 rozporządzenia 282/2011), ale zarówno wykładnia systemowa wewnętrzna, jak i wykładnia 
celowościowa i funkcjonalna wskazują na zasadność posługiwania się tą definicją w szerszym zakresie. 
Szerzej na ten temat w rozdziale trzecim.

13 „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” jest terminem języka prawnego, zdefiniowa-
nym w art. 11 rozporządzenia 282/2011. W odniesieniu do usługodawcy jest to „dowolne miejsce – inne niż 
miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia, 
które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personal-
nego i technicznego, by umożliwić mu świadczenie usług, które wykonuje” (art. 11 ust. 2). 

14 W art. 194 (i art. 196) dyrektywy 2006/112 mowa jest o „podatniku niemającym siedziby” 
(ang. a non-established taxpayer) w państwie opodatkowania, a nie o „podatniku niemającym siedziby 
działalności gospodarczej”. Analiza art. 192a dyrektywy 2006/112 wskazuje, że „podatnik niemający sie-
dziby” to taki, który nie posiada w państwie opodatkowania „siedziby działalności gospodarczej” (zdefi-
niowanej w art. 10  rozporządzenia 282/2011) ani „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” 
(zdefiniowanego w art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2006/112) uczestniczącego w danej transakcji świadczenia 
usług. Innymi słowy „siedziba”, o której mowa w art. 194 (i art. 196) dyrektywy to „siedziba działalności 
gospodarczej” lub uczestniczące w danej transakcji świadczenia usług „stałe miejsce prowadzenia działal-
ności gospodarczej”. Nie można utożsamiać „siedziby” z art. 194 (i art. 196) dyrektywy z „miejscem sie-
dziby osoby prawnej niebędącej podatnikiem” zdefiniowanym w art. 13a rozporządzenia 282/2011. Szerzej 
na ten temat w rozdziale trzecim.

15 W dyrektywie 2006/112 dokonano wyraźnego rozróżnienia na „przepisy ogólne” (art. 44–45) oraz 
„przepisy szczególne” (art. 46–59a) dotyczące miejsca świadczenia usług, można więc wyróżnić regulacje 
(zasady) ogólne (po jednej dla usług B2B i usług B2C) i regulacje (zasady) szczególne określania miej-
sca świadczenia.   
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– miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej lub 
stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej16 (jeśli usługa jest świadczona dla 
tego stałego miejsca), a w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca prowadzenia 
działalności – stałe miejsce zamieszkania17 lub zwykłe miejsce pobytu18. Zasady szcze-
gólne określania miejsca świadczenia dla transakcji B2B obowiązują w przypadku usług 
związanych z nieruchomościami, usług restauracyjnych i cateringowych, usług krótko-
terminowego wynajmu środków transportu, usług przewozu osób, usług wstępu na im-
prezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podob-
ne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu 
na te imprezy, usług biur podróży opodatkowanych według procedury marży. W przy-
padku usług objętych regulacją szczególną miejsca świadczenia, odwrotne obciążenie 
pozostaje rozwiązaniem opcjonalnym, a państwa członkowskie, na podstawie art. 194 
ust. 2 dyrektywy 2006/112, określają szczegółowe warunki jego zastosowania19.

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany w Unii Europejskiej do usług tran-
sgranicznych nie doczekał się dotąd kompleksowej analizy w literaturze polskiej ani 
anglojęzycznej20. Jest to zaskakujące, zważywszy, że, jak już wskazano, odwrotne ob-

16 „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” usługobiorcy to „dowolne miejsce – inne niż 
miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika […] – które charakteryzuje się wystarczającą stało-
ścią oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór 
i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej” (art. 11 ust. 1 rozporządzenia 282/2011).

17 „Stałe miejsce zamieszkania” jest terminem języka prawnego, zdefiniowanym w art. 12 rozporzą-
dzenia 282/2011. Jest to „adres figurujący w krajowej ewidencji ludności lub innym podobnym rejestrze 
lub adres wskazany przez tę osobę odpowiednim organom podatkowym, chyba że istnieją dowody wska-
zujące na to, że ten adres nie odzwierciedla rzeczywistości”.

18 „Zwykłe miejsce pobytu” jest terminem języka prawnego, zdefiniowanym w art. 13 rozporządzenia 
282/2011. Jest to „miejsce, w którym ta osoba fizyczna zazwyczaj mieszka ze względu na powiązania osobi-
ste i zawodowe. W przypadku, gdy powiązania zawodowe istnieją w państwie innym niż państwo, w którym 
istnieją powiązania osobiste – lub gdy nie istnieją powiązania zawodowe – zwykłe miejsce pobytu określają 
powiązania osobiste wykazujące ścisłe związki danej osoby fizycznej z miejscem, w którym zamieszkuje”.

19 Odwrotne obciążenie może też zostać wprowadzone ze względu na szczególną podatność transak-
cji na oszustwa – na podstawie art. 199, 199a, 199b i 395 dyrektywy 2006/112.

20 Analizę taką przeprowadzano natomiast w odniesieniu do systemu opodatkowania wewnątrzu-
nijnych transakcji towarowych (zob. m.in. M. Wystrychowski, Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 
Kraków 2005; R. Lipniewicz, Docelowy system VAT w Unii Europejskiej: Harmonizacja opodatkowania 
transakcji wewnątrzwspólnotowych, Warszawa 2010; P. Salera, Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT. 
Analiza praktyczna, Warszawa 2012). Na polskim rynku wydawniczym dostępne jest opracowanie mono-
graficzne dotyczące odwrotnego obciążenia, ale ma ono charakter zasadniczo praktyczny (zob. M. Muraw-
ski, D. Roszkowski, Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych, 
Warszawa 2015). Dostępne artykuły czy rozdziały poświęcone odwrotnemu obciążeniu nie stanowią opra-
cowań kompleksowych, koncentrują się na odwrotnym obciążeniu jako środkowi zapobiegania oszustwom 
w VAT (zob. m.in. M. Tumpel, A Hybrid VAT System in the European Union, Tax Analyst 2007, Nr 7, s. 165 
i n.; M. Tumpel, G. Wurm, Extension of Reverse-Charge: A Solution to Combat VAT Fraud, w: T. Ecker, 
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ciążenie jest obecnie zasadą w transgranicznych usługach B2B, a katalog usług nim nie-
objętych jest wąski i do tego, ze względu na opcję przewidzianą w art. 194 dyrektywy 
2006/112, zróżnicowany w poszczególnych państwach UE21. Odwrotne obciążenie, jako 
mechanizm uzupełniający regulację miejsca powstania obowiązku podatkowego bezpo-
średnio wdrażającą zasadę przeznaczenia22, silnie oddziałuje na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, który jest przecież jednym z podstawowych celów Unii i którego urze-
czywistnieniu ma służyć harmonizacja VAT. Zgodnie z motywem 4 preambuły dyrekty-
wy 2006/112, „realizacja celu zakładającego ustanowienie rynku wewnętrznego zakłada 
zastosowanie w państwach członkowskich ustawodawstw dotyczących podatków obro-
towych, które nie zakłócają warunków konkurencji ani nie utrudniają swobodnego prze-
pływu towarów i usług”. Wspólna regulacja miejsca świadczenia, a także uzupełniający 
ją mechanizm odwrotnego obciążenia, należą do środków mających w założeniu eli-

M. Lang, I. Lejeune (red.), The Future of Indirect Taxation: Recent Trends in VAT and GST Systems around 
the World, Alphen aan den Rijn 2012, s. 587 i n.; P. Gut, Model odwróconej płatności (reverse charge) jako 
element konstrukcji podatku VAT ograniczający uszczuplenia w podatku VAT, Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, Nr 306, s. 132 i n.; R. Janicki, „Reverse charge” – sposobem 
na oszustów podatkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia 2008, Nr 11, s. 107 i n.), na pewnych specyficznych obszarach zastosowania odwrotnego 
obciążenia (zob. m.in. M. Lamensch, Are „reverse charging” and the „one-stop-scheme” efficient ways to 
collect VAT on digital supplies?, World Journal of VAT/GST Law 2012, Nr 1, s. 1 i n.), na pewnych aspek-
tach odwrotnego obciążenia (zob. np. A. Bartosiewicz, Podmiot obciążony podatkiem w ramach mechani-
zmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) – uwagi na tle konstrukcji prawnej podatku, Kwartalnik Prawa 
Podatkowego 2012, Nr 2, s. 31 i n.), czy mają charakter zasadniczo praktyczny (zob. m.in. Z. Modzelewski, 
Nabywca usług podatnikiem VAT, Przegląd Podatkowy 2010, Nr 2, dodatek; J. Góralska, Mechanizm od-
wrotnego obciążenia podatkiem VAT w praktyce jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2014, Nr 68, s. 67 i n.). Istnieją też publikacje 
książkowe dotyczące importu usług w polskim systemie podatkowym, a zatem mechanizmu odwrotnego 
obciążenia z perspektywy usługobiorcy, ale są to opracowania o charakterze praktycznym, a nie naukowym 
(zob. m.in. H. Kozłowska, Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT, Warszawa 2011; 
P. Małecki, H. Lubińska, Import usług w polskim systemie podatkowym, Warszawa 2007).

21 Na zróżnicowanie zakresu zastosowania odwrotnego obciążenia w poszczególnych państwach 
wpływa również możliwość wprowadzenia tego mechanizmu na podstawie art. 199, 199a, 199b i 395 dy-
rektywy 2006/112.

22 Rozliczanie podatku od transgranicznego świadczenia usług w państwie usługobiorcy a nie usługo-
dawcy jest podstawowym sposobem realizacji zasady państwa przeznaczenia, która odpowiada konsump-
cyjnemu charakterowi VAT i sprzyja neutralności konkurencyjnej VAT. Usługa transgraniczna opuszcza 
państwo pochodzenia wolna od ciężaru podatku: jest uznawana za niepodlegającą opodatkowaniu w pań-
stwie pochodzenia, a usługodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przez dostawców. 
Podatek jest pobierany w państwie przeznaczenia – według stawek i zwolnień obowiązujących w tym pań-
stwie. W przypadku usług B2B opodatkowanie w państwie odbiorcy oznacza przybliżenie miejsca opodat-
kowania do miejsca ostatecznej konsumpcji. Jak wskazuje R. Millar, rolą regulacji miejsca opodatkowania 
transakcji typu B2B jest umożliwienie transgranicznego przepływu ciężaru podatku w stronę konsumenta 
ostatecznego [R. Millar, Echoes of Source and Residence in VAT Jurisdictional Rules, https://www.ssrn.
com/en/ (dostęp: 6.9.2009 r.), s. 16].
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minować czynniki zakłócające swobodę przepływu czy warunki konkurencji: zjawisko 
podwójnego opodatkowania, zjawisko podwójnego niezamierzonego nieopodatkowania, 
wpływ różnic w poziomie obciążeń podatkowych w poszczególnych państwach na decy-
zje lokacyjne przedsiębiorców i decyzje zakupowe przedsiębiorców i konsumentów oraz 
zwiększony poziom obciążeń administracyjnych i ryzyka związany z podejmowaniem 
działalności transgranicznej w Unii w porównaniu z działalnością na rynku krajowym23. 

Celem pracy jest zbadanie, czy odwrotne obciążenie, w takim kształcie, jak zosta-
ło uregulowane w prawie unijnym i wdrożone w państwach członkowskich, jako me-
chanizm obligatoryjny i fakultatywny stosowany w opodatkowaniu usług transgranicz-
nych wewnątrz Unii, sprzyja urzeczywistnieniu rynku wewnętrznego i spełnia inne 
wymogi, jakie można stawiać instytucjom wspólnego systemu VAT UE. Te „inne” wy-
mogi określono w oparciu o: zasady wspólnego systemu VAT UE, postulaty najnow-
szych dokumentów programowych dotyczących przyszłości VAT w Unii Europejskiej, 
tj. Komunikatu Komisji z 6.12.2011 r. w sprawie przyszłości podatku VAT. W stronę 
prostszego, solidniejszego i bardziej wydajnego systemu podatku VAT (dalej: Komu-
nikat 2011/851)24 i Komunikatu Komisji dotyczącego planu działania w sprawie VAT. 
W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje (dalej: Komunikat 
2016/148)25, wytyczne w zakresie opodatkowania konsumpcji opracowane przez Orga-
nizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Coopera-
tion and Development – OECD)26, szczególnie zaś ich część dotyczącą „ogólnie przyję-

23 Już w 1965 r. w Memorandum Wyjaśniającym do Projektu drugiej dyrektywy Komisja Europejska 
wskazała, że konstruując wspólną regulację miejsca świadczenia usług należy mieć na celu: 1) uniknięcie 
przypadków podwójnego opodatkowania i nieopodatkowania, 2) zagwarantowanie neutralności konkuren-
cyjnej opodatkowania VAT, 3) poszanowanie charakteru VAT jako podatku konsumpcyjnego, 4) uczynienie 
definicji miejsca opodatkowania możliwą do zastosowania bez nieuzasadnionych trudności technicznych 
(zob. KE, Explanatory Memorandum to the Proposal for a second Council directive for the harmonization 
among Member States of turnover tax legislation, concerning the form and the methods of application of 
the common system of taxation on value added, Bruksela, 14.4.1965 r.).

24 KE, Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego z 6.12.2011 r. w sprawie przyszłości podatku VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i bar-
dziej wydajnego systemu podatku VAT, KOM(2011)851 wersja ostateczna, Bruksela, 6.12.2011 r. 

25 KE, Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT: W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas 
na decyzje, KOM(2016)148 wersja ostateczna, Bruksela, 7.4.2016 r.

26 Postulaty dotyczące sposobu opodatkowania konsumpcji transgranicznej można odnaleźć w wielu 
dokumentach OECD, począwszy od dokumentu Electronic Commerce: Ottawa Taxation Framework Con-
ditions, Ottawa, październik 1998 r., przez Guidelines on Consumption Taxation of Cross-Border Services 
and Intangible Property in the Context of E-commerce, Paryż 2001, po dokumenty wchodzące w skład dłu-
gookresowego projektu OECD International VAT/GST Guidelines (Międzynarodowe Wytyczne w sprawie 
VAT/PTU [tłum. własne – M.S.]),  realizowanego od 2006 r. Na temat założeń tego projektu zob. OECD 
to work on clarifying VAT/GST application in cross-border trade, Paryż, 2006. W ramach Międzynarodo-
wych Wytycznych w sprawie VAT/PTU Komitet OECD ds. Podatkowych przyjął następujące dokumen-
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tych zasad polityki podatkowej mających zastosowanie do VAT”27, a także współczesne 
zasady podatkowe wywodzące się od myśli podatkowej A. Smitha28. 

W pracy poddano analizie mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany do usług, 
pozostawiając poza zakresem rozważań transakcje towarowe29. Jak już wskazano, me-
chanizm odwrotnego obciążenia znajduje zastosowanie do usług typu B2B, zatem po-

ty częściowe: International VAT/GST Guidelines [Basic Princples, Taxation of Services in Specific Sec-
tors – Electronic Commerce], Paryż 2006, International VAT/GST Guidelines. Guidelines on Neutrality, 
Paryż, czerwiec 2011 r., International VAT/GST Guidelines [Core Features of Value Added Taxes,  Neu-
trality of Value Added Taxes in the Context of Cross-Border Trade, Determining the Place of Taxation for 
Cross-Border Supplies of Services and Intangibles: B2B], Paryż, 2014 (dokument przyjęty przez Komitet 
OECD ds. Podatkowych 29.1.2014 r. i zatwierdzony podczas II Globalnego Forum OECD w sprawie VAT 
(ang. II OECD Global Forum on VAT) w Tokio 18.4.2014 r.) oraz dokument końcowy: International VAT/
GST Guidelines, Paryż, 6.11.2015 r. (dokument przyjęty przez Komitet OECD ds. Podatkowych 7.7.2015 r. 
i zatwierdzony przez przedstawicieli 104 państw podczas III Globalnego Forum OECD w sprawie VAT 
(ang. III OECD Global Forum on VAT) w Paryżu 6.11.2015 r.; http://www.oecd.org/tax/international-vat-
gst-guidelines-9789264271401-en.htm (dostęp: 1.8.2017 r.); dalej: Wytyczne OECD, Wytyczne VAT, Wy-
tyczne). W 2016 r. OECD wydało zalecenie dla państw członkowskich w sprawie stosowania tych Wy-
tycznych z 2015 r., i zaprosiło do ich stosowania wszystkie zainteresowane państwa spoza OECD (Rada 
OECD, Recommendation of the Council on the Application of Value Added Tax/Goods and Services Tax 
to the International Trade in Services and Intangibles,  C(2016)120, 27.9.2016 r., http://webnet.oecd.org/
OECDACTS/Instruments/ListByTypeView.aspx (dostęp: 1.8.2017 r.); zob. też OECD, OECD Global Fo-
rum on VAT on 12-14 April 2017: Tax experts gather at the OECD to discuss solutions for common chal-
lenges in the design and operation of VAT systems, http://www.oecd.org/tax/consumption/tax-experts-gather
-at-the-oecd-to-discuss-solutions-for-common-challenges-in-the-design-and-operation-of-vat-systems.htm 
(dostęp: 1.8.2017 r.).

27 Wytyczne OECD, pkt 1.16.
28 Zob. A. Smith, The Wealth of Nations, Londyn 1904, księga V, rozdział II, § 24–29, http://www.

econlib.org/library/Smith/smWNCover.html (dostęp: 22.1.2012 r.); pierwsze wydanie 1776 r.
29 Dla wewnątrzunijnego obrotu towarowego typu B2B (obejmującego przemieszczenie towaru z te-

rytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, co do zasady 
następujące wskutek dostawy towarów) prawodawca unijny stworzył odrębną kategorię czynności opodat-
kowanej – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w państwie przeznaczenia (zob. art. 2 ust. 1 
lit. b i art. 20 dyrektywy 2006/112), któremu w państwie pochodzenia towaru odpowiada wewnątrzwspól-
notowa dostawa towarów (WDT) objęta zwolnieniem z prawem do odliczenia podatku naliczonego (zob. 
art. 138 i art. 169 lit. b dyrektywy 2006/112). WNT jest niewątpliwie przykładem zastosowania odwrotnego 
obciążenia, mechanizm ten jest już jednak włączony (wbudowany) w samą konstrukcję WNT, jako szcze-
gólnej czynności opodatkowanej, w ramach której nabywca towaru ma obowiązek zapłaty (rozliczenia) 
podatku od nabycia (zob. art. 200 dyrektywy 2006/112). Fakultatywny mechanizm odwrotnego obciążenia 
występuje w wewnątrzunijnym obrocie towarowym B2B także w postaci „nieskonsumowanej” – w odnie-
sieniu do dostaw towarów nieobjętych systemem wewnątrzwspólnotowej dostawy i odpowiadającego jej 
wewnątrzwspólnotowego nabycia. Dotyczy to m.in. dostawy towarów nieprzemieszczanych między pań-
stwami członkowskimi (dostawy nieruchomości, dostawy innych towarów znajdujących się w momencie 
dostawy na terytorium państwa członkowskiego obcego dla dostawcy i nieprzemieszczanych wskutek do-
stawy), dostawy towarów montowanych i instalowanych w państwie obcym dla dostawcy, a także dostawy 
gazu i energii między państwami członkowskimi w systemach przesyłowych.

http://www.oecd.org/tax/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
http://www.oecd.org/tax/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ListByTypeView.aspx
http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ListByTypeView.aspx
http://www.oecd.org/tax/consumption/tax-experts-gather-at-the-oecd-to-discuss-solutions-for-common-challenges-in-the-design-and-operation-of-vat-systems.htm
http://www.oecd.org/tax/consumption/tax-experts-gather-at-the-oecd-to-discuss-solutions-for-common-challenges-in-the-design-and-operation-of-vat-systems.htm
http://www.econlib.org/library/Smith/smWNCover.html
http://www.econlib.org/library/Smith/smWNCover.html
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minięto usługi typu B2C. Przedmiotem badań jest zastosowanie odwrotnego obciążenia 
w opodatkowaniu usług wewnątrzunijnych rozumianych, jako usługi, których miejsce 
świadczenia jest zlokalizowane w innym państwie członkowskim UE niż państwo człon-
kowskie usługodawcy. Przez „inne państwo członkowskie” należy rozumieć państwo 
członkowskie, w którym usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej 
ani uczestniczącego w świadczeniu danych usług stałego miejsca prowadzenia działal-
ności, a w przypadku usługodawcy w ogóle nie posiadającego siedziby działalności go-
spodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia – państwo, w którym usługodawca nie 
posiada stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu. W rozprawie okreś-
lenie „usługi wewnątrzunijne” jest więc używane nie tylko w odniesieniu do wykazywa-
nych w informacjach podsumowujących usług objętych zasadą ogólną określania miej-
sca świadczenia i obligatoryjnym odwrotnym obciążeniem30, w odniesieniu do których 
stosuje się określenie „wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług”31. Choć czasem nazy-
wa się je „usługami wewnątrzwspólnotowymi”, nie znajduje to umocowania w aktach 
prawa unijnego. Określenia: „usługi wewnątrzwspólnotowe” i „usługi wewnątrzunijne” 
nie występują w dyrektywie 2006/112, w rozporządzeniu 282/2011, w żadnym innym 
akcie prawa unijnego, ani w ustawie z 11.3.2014 r. o podatku od towarów i usług (dalej: 
VATU)32, nie są więc terminami języka prawnego.

W tym miejscu warto też podkreślić, że odwrotnego obciążenia stosowanego do 
usług transgranicznych wewnątrz Unii nie można analizować w oderwaniu od regula-
cji miejsca świadczenia usług, nie tylko dlatego, że jest on uzupełnieniem, mechani-
zmem towarzyszącym regulacji miejsca świadczenia, lecz również dlatego, że zakres 
zastosowania zasady ogólnej określania miejsca świadczenia usług B2B bezpośrednio 

30 Zob. art. 262 lit. c i art. 264 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112.
31 Określenie „wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług” zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. h  

rozporządzenia Rady (UE) Nr 904/2010 z 7.10.2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwal-
czania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L Nr 268, 
s. 1), jako oznaczające (na potrzeby tego rozporządzenia) „każde świadczenie usług, które musi zostać 
zadeklarowane w informacji podsumowującej przewidzianej w art. 262 dyrektywy 2006/112/WE”, czyli 
jako usługi objęte zasadą ogólną określania miejsca świadczenia i obligatoryjnym odwrotnym obciążeniem. 
Określenie to pojawia się również we wzorze informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólno-
towych transakacjach (formularz VAT-UE) i wzorze korekty informacji podsumowującej (formularz VAT
-UEK), stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27.12.2016 r. w spra-
wie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz.U. z  2016 r. 
poz. 2268). Na marginesie należy zaznaczyć, że od 1.12.2009 r., czyli od wejścia w życie Traktatu z Lizbony 
z 13.12.2007 r. zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
(Dz.Urz. UE C Nr 306, s. 1; dalej: Traktat z Lizbony), należy raczej mówić o „wewnątrzunijnym świadcze-
niu usług”, a także o „wewnątrzunijnej dostawie towarów” i „wewnątrzunijnym nabyciu towarów”. Trak-
tat z Lizbony zniósł istniejący dotąd podział na prawo wspólnotowe i prawo unijne. W pracy określenie 
„unijny”, „prawo unijne” czy „prawo Unii Europejskiej” będą używane zarówno w odniesieniu do okresu 
przed, jak i począwszy od 1.12.2009 r.

32 T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221.
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kształtuje zakres obligatoryjnego zastosowania odwrotnego obciążenia. Odwrotne ob-
ciążenie i miejsce świadczenia należą do szerszej kategorii zagadnień transgranicznych 
(ang. cross-border issues)33 w opodatkowaniu usług, którym zostaną poświęcone istotne 
fragmenty rozprawy. 

Monografia zawiera wstęp, 4 rozdziały i zakończenie. Jej strukturę podporządkowa-
no celowi pracy, którego realizacja wymaga też udzielenia odpowiedzi na następujące 
pytania szczegółowe:
 1) jakim wymogom powinny odpowiadać instytucje wspólnego systemu VAT UE, 

w tym w szczególności odwrotne obciążenie?
 2) jaka jest rola mechanizmu odwrotnego obciążenia w opodatkowaniu usług transgra-

nicznych, w tym w szczególności usług wewnątrzunijnych, oraz, jak mechanizm ten 
powinien być ukształtowany, by odpowiadał stawianym mu wymogom?

 3) jaki jest zakres zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku usług 
wewnątrzunijnych i jak zaawansowana jest jego harmonizacja?

 4) jakie są obowiązki i ryzyka obciążające usługodawcę i usługobiorcę w przypad-
ku zastosowania odwrotnego obciążenia do usług wewnątrzunijnych i jaką rolę 
pełnią te podmioty w systemie VAT UE i systemach podatkowych państw człon-
kowskich?
W rozdziale pierwszym określono wymagania, jakim powinny odpowiadać instytu-

cje wspólnego systemu VAT UE, a szczególnie mechanizm odwrotnego obciążenia sto-
sowany do usług wewnątrzunijnych. Jak już wskazano, wymogi te zostały określone 
przez nawiązanie do zasad rynku wewnętrznego, którego utworzenie i sprawne funkcjo-
nowanie jest przesłanką harmonizacji VAT, a także podstawowych zasad wspólnego sys-
temu VAT UE, mających w założeniu odzwierciedlać   charakter prawny i ekonomiczny 
VAT. Katalog wymogów uzupełniono w oparciu o sformułowane przez Komisję założe-
nia „lepszego” systemu VAT, Wytyczne OECD dotyczące opodatkowania konsumpcji 
oraz zasady podatkowe wywodzące się od A. Smitha. 

33 Niekiedy zagadnienia te są też określane mianem „międzyjurysdykcyjnych” (ang. inter-jurisdictio-
nal) (zob. V. Thuronyi, W. Cui, A. Schenk, Value Added Tax. A Comparative Approach, Cambridge 2015, 
s. 188, 487 i n.; R. de la Feria, The EU VAT System and the Internal Market, Amsterdam 2009, s. 103 i n.; 
L. Ebril, M. Keen, J.P. Bodin, V. Summers, The Modern VAT, Waszyngton 2001, s. 176 i n.; W. Hellerstein, 
M. Keen, Interjurisdictional Issues in the Design of a VAT, Tax Law Review 2010, Nr 2, s. 359 i n.; M. Sęk, 
Funkcje zharmonizowanej regulacji miejsca powstania obowiązaku podatkowego we wspólnym systemie 
podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, Nr 3, s. 9, 14, 26). 
R. de la Feria pisze o „regulacjach (ustaleniach) międzyjurysdykcyjnych” (ang. inter-jurisdictional arran-
gements) jako „przepisach i procedurach stosowanych do transakcji, które dotyczą dwóch lub więcej ju-
rysdykcji” i zalicza do nich regulacje dotyczące m.in. miejsca świadczenia, rejestracji w państwie opodat-
kowania, fakturowania, składania deklaracji i informacji podsumowujących, zapłaty podatku, zwrotu VAT 
dla podmiotów zagranicznych, współpracy administracyjnej (w szczególności wymiany informacji) (zob. 
R. de la Feria, The EU VAT, s. 103–126).
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W rozdziale drugim zostały przedstawione podstawowe zagadnienia z zakresu opo-
datkowania usług transgranicznych we wspólnym systemie VAT. Stanowiło to niezbęd-
ne tło dla wyjaśnienia roli mechanizmu odwrotnego obciążenia w opodatkowaniu usług 
transgranicznych, a szczególnie usług wewnątrzunijnych. Zaprezentowano również 
ewolucję regulacji miejsca świadczenia usług we wspólnym systemie VAT, model doce-
lowy i przejściowy wspólnego systemu VAT wraz z nowym, ulepszonym modelem tego 
systemu bądącym obecnie przedmiotem prac Komisji Europejskiej, a także przeanalizo-
wano rolę odwrotnego obciążenia w poszczególnych modelach. Rozważono także, jakie 
nieprawidłowości i oszustwa podatkowe odwrotne obciążenie eliminuje, a jakich wystą-
pieniu sprzyja. Na tym tle wskazano również, jak mechanizm odwrotnego obciążenia 
powinien być ukształtowany, by najlepiej odpowiadał stawianym mu wymogom. 

W rozdziale trzecim szczegółowo zbadano zakres zastosowania mechanizmu od-
wrotnego obciążenia w opodatkowaniu usług wewnątrzunijnych – w świetle obecnie 
obowiązujących przepisów unijnych i państw członkowskich, dokonując rozróżnienia 
na odwrotne obciążenie stosowane ze względu na zagraniczny status usługodawcy albo 
szczególną podatność transakcji na oszustwa oraz odwrotne obciążenie stosowane, jako 
mechanizm obligatoryjny albo fakultatywny. Analiza ta była konieczna do ustalenia, czy 
zakres zastosowania tego mechanizmu został wyznaczony prawidłowo oraz, jak zaawan-
sowana jest jego harmonizacja w Unii.

Kolejny – ostatni – rozdział poświęcono zbadaniu pozycji prawnej usługodawcy 
i usługobiorcy w przypadku usług wewnątrzunijnych objętych mechanizmem odwrot-
nego obciążenia. Przenalizowano ich obowiązki, prawa i odpowiedzialność, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ryzyka poniesienia odpowiedzialności podatkowej w związ-
ku z oszustwem popełnionym przez kontrahenta lub innego rodzaju nieprawidłowością 
w rozliczeniach podatkowych kontrahenta. W rozdziale czwartym przedstawiono też 
zagadnienie wymiany między państwami członkowskimi informacji o usługach we-
wnątrzunijnych, jako zagadnienie bezpośrednio związane obowiązkami rejestracyjnymi 
i informacyjnymi stron transakcji.

Przeprowadzona analiza posłużyła do wskazania w podsumowaniu pracy najważ-
niejszych wad i zalet obecnej regulacji mechanizmu odwrotnego obciążenia w świetle 
przyjętego kryterium oceny, tj. zgodności z wymogami stawianymi odwrotnemu obcią-
żeniu, jako instytucji wspólnego systemu VAT UE. Na tej podstawie przedstawiono po-
stulaty de lege ferenda pod adresem unijnego prawodawcy.

Dla realizacji założonych celów przeprowadzono analizę aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, aktów prawa państw członkowskich, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (dalej: Trybunał, TSUE)34, opinii rzeczników generalnych, wytycz-

34 Od 1.12.2009 r., czyli od wejścia w życie Traktatu z Lizbony, dawny Trybunał Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich, potocznie nazywany Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS), nosi na-
zwę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W pracy będzie używana wyłącznie nazwa Trybunał 
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nych Komitetu ds. VAT35 oraz innych dokumentów instytucji Unii Europejskiej (Komi-
sji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego) i ich ciał dorad-
czych36, w tym w szczególności komunikatów, raportów, stanowisk, a także opracowań 
przygotowanych na ich zlecenie. Uwzględniono także dokumenty opracowane przez 
OECD oraz przeprowadzono analizę poglądów doktryny. 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarówno w odniesieniu do orzeczeń zapadłych przed, jak i począw-
szy od 1.12.2009 r. 

35 Komitet ds. VAT to ciało doradcze, funkcjonujące na podstawie art. 398 dyrektywy 2006/112. 
W jego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Komitet nie ma kom-
petencji prawodawczych. Analizuje kwestie dotyczące stosowania wspólnego systemu VAT podniesione 
przez Komisję lub państwa członkowskie. Może wydawać wytyczne, które jednak nie są wiążące, nie sta-
nowią oficjalnej wykładni prawa unijnego i nie są uważane za wyraz stanowiska Komisji. 

36 Oprócz Komitetu ds. VAT, warto wymienić Grupę Ekspertów ds. Podatku VAT (GEV) i Grupę ds. 
Przyszłości Podatku VAT (GPV). GEV została powołana na mocy decyzji Komisji Europejskiej Nr 2012/C 
188/02 z 26.6.2012 r. ustanawiającej grupę ekspertów ds. podatku VAT  (Dz.Urz. UE C Nr 188, s. 2). Do 
zadań grupy należy: 1) doradzanie Komisji przy przygotowywaniu aktów ustawodawczych i innych inicja-
tyw politycznych w dziedzinie podatku VAT; 2) przekazywanie szczegółowych informacji na temat prak-
tycznego wdrażania aktów ustawodawczych i innych inicjatyw politycznych UE w dziedzinie podatku VAT. 
W jej skład wchodzą osoby posiadające wymaganą wiedzę fachową w dziedzinie VAT oraz przedstawiciele 
organizacji reprezentujących w szczególności przedsiębiorców, konsumentów lub praktyków podatkowych. 
GPV jest nieformalną, stałą grupą ekspercką powołaną przez Komisję Europejską, jako forum umożliwa-
jące konsultacje z ekspertami z admistracji podatkowych państw członkowskich na temat podejmowanych 
przez Komisję inicjatyw na etapie przedlegislacyjnym. 


