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OD 1 LIPCA 2017 USŁUGI POMOCNICZE DO USŁUG FINANSOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH 

OPODATKOWANE VAT  

 

Zwracamy Państwa uwagę, że 1 lipca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, na podstawie 

której przepisy art. 43 ust. 13 oraz ust. 14, regulujące zwolnienie z VAT usług pomocniczych do usług 

finansowych i ubezpieczeniowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37-41 ustawy o VAT, zostały 

uchylone.  

 

Oznacza to, iż od 1 lipca 2017 r. usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych (np. 

usługi likwidacji szkód świadczone przez osoby trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeniowych), 

podlegają co do zasady opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Zwolnienie z VAT może być jednak 

nadal stosowane do tych usług pomocniczych, których nabycie jest niezbędne do realizacji zwolnionych 

z VAT usług ubezpieczeniowych i finansowych.   

 

W celu doprecyzowania rozumienia przepisów ustawy o VAT w tym zakresie, 30 czerwca 2017 r. 

Minister Finansów (dalej: MF) wydał interpretację ogólną (sygn. PT6.8101.5.2017), w której 

jednoznacznie określił jakie usługi pomocnicze związane ze świadczonymi usługami finansowymi mogą 

nadal korzystać ze zwolnienia z VAT, a jakie podlegają opodatkowywaniu podatkiem VAT na zasadach 

ogólnych. 

W interpretacji ogólnej MF wskazał, że tylko czynności składające się na kompleksową obsługę 

realizacji transakcji płatniczej (wypłata lub transfer środków pieniężnych) bez których transakcja ta 

byłaby niemożliwa do wykonania, mogą nadal korzystać ze zwolnienia z VAT. Są to m.in. usługi 

autoryzacji transakcji, przekazywania środków pieniężnych od użytkownika karty płatniczej do 

akceptanta, za pośrednictwem organizacji płatniczej i/lub agenta rozliczeniowego oraz rozliczenia 

transakcji na poszczególnych etapach realizacji transakcji. Ze zwolnienia jednak nie mogą już korzystać 

usługi „o charakterze administracyjnym i technicznym, niestanowiące elementu spełniającego 

szczególne oraz istotne funkcje transferu pieniężnego i jako takie niedoprowadzające do zmiany sytuacji 

finansowej i prawnej stron tej operacji”, za które uznane zostały m.in. usługi sporządzania wszelkiego 

rodzaju raportów – niezwiązanych ściśle z realizacją transakcji oraz usługi szkoleniowe udostępniane 

przez organizacje płatnicze.  

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 
powyższych informacji. 


