WYROK TSUE WS. OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT USŁUG LIKWIDACJI SZKÓD
Zwracamy Państwa uwagę na przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej:
TSUE) wydany 17 marca 2016 r. w polskiej sprawie na zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny
pytanie prejudycjalne (sygn. akt. C-40/15). Pytanie prejudycjalne dotyczyło tego czy przepis art. 135
ust. 1 lit a Dyrektywy VAT pozwala na zastosowanie zwolnienia z VAT usług likwidacji szkód
świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz zakładów ubezpieczeń. Implementacją
powyższego przepisu do polskiego porządku prawnego jest przepis art. 43 ust. 1 pkt 37 i ust. 13
ustawy o VAT.
Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która świadczyła usługi likwidacji szkód na rzecz jednego z
ubezpieczycieli. Do zakresu czynności wykonywanych przez ta spółkę należały m.in. czynności
administracyjno - techniczne takie jak przyjmowanie zgłoszeń szkód, prowadzenie rejestru szkód,
ustalenie przyczyn i rozmiaru szkód itp. Minister Finansów rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji
indywidualnej w tej sprawie uznał, że usługi te nie należą do kategorii usług pomocniczych do usług
ubezpieczeniowych, dlatego nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT. W procesie zaskarżenia
tej interpretacji ostatecznie sprawa trafiła do TSUE, który uznał, że art. 135 ust. 1 lit. a) Dyrektywy VAT
należy interpretować w ten sposób, że usługi likwidacji szkód, świadczone przez podmiot trzeci
w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie wchodzą w zakres zwolnienia przewidzianego w tym
przepisie. W świetle powyższego wyroku, usługi likwidacji szkód, zlecane przez zakłady ubezpieczeń
podmiotom trzecim podlegają opodatkowaniu VAT podstawową stawką VAT. Dla polskich podatników
VAT oznacza to, iż przepisy ustawy o VAT stanowiące implementację powyższego przepisu
Dyrektywy należy interpretować w ten sam sposób. Tego typu usługi powinny zatem podlegać
opodatkowaniu wg stawki VAT równej 23%.
Warto podkreślić, iż zgodnie z aktualną linią orzeczniczą polskich sądów administracyjnych usługi
likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeń mogą podlegać zwolnieniu z
opodatkowania VAT.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Budynek Delta IVp.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

T +48 61 643 45 50
F +48 61 643 45 51
office@wtssaja.pl
www.wtssaja.pl

Prezes Zarządu:
Magdalena Saja

NIP: 778-141-77-66
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000206176
Kapitał zakładowy: 200.000 PLN

powyższych informacji.
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