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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0202/2013, którą złożył E. J. (Niemcy), w sprawie podwójnego 
opodatkowania podatkiem dochodowym przy zakupie nowego samochodu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mieszka w Niemczech i tam zakupił samochód. Pojazd był 
wykorzystywany głównie w Austrii. W owym czasie składający petycję nie wiedział, że 
powinien zarejestrować samochód w Austrii, nawet jeśli głównym miejscem jego 
zamieszkania są Niemcy. Obecnie musi uiścić podatek dochodowy w Austrii. Niemieckie 
organy skarbowe nie są skłonne dokonać zwrotu podatku dochodowego uiszczonego w 
Niemczech. Według informacji, którą uzyskał, taki zwrot podatku nie jest możliwy, jeżeli 
istnieje podejrzenie nadużycia finansowego. Składający petycję nie uważa jednak, że istnieje 
takie podejrzenie: chodziło raczej o zaniedbanie lub błąd. Zastanawia się on, czy w tym 
przypadku możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Przepisy dotyczące nabycia nowego pojazdu silnikowego można znaleźć w art. 2 ust. 1 
lit. b) pkt (ii) oraz art. 2 ust. 2 dyrektywy VAT1. W przypadku dokonania zakupu nowego 
samochodu lub motocyklu, który zostaje sprowadzony do innego państwa członkowskiego, 

                                               
1

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej, Dz.U. L 347 z 11.12.2006.
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podatek VAT płacony jest w miejscu docelowym (tzw. nabycie wewnątrzwspólnotowe). 
Odnośna wewnątrzwspólnotowa dostawa pojazdu jest zwolniona z podatku VAT w państwie 
pochodzenia, zgodnie z art. 138 ust. 1 oraz art. 138 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy VAT. 

W rozumieniu przywołanej dyrektywy VAT pojazd jest nowy, jeżeli jego dostawa ma miejsce 
w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego oddania do użytku lub gdy pojazd przejechał 
nie więcej niż 6 000 km.

Przepisy unijne wykluczają podwójne opodatkowanie.

W sytuacji gdy pojazd jest dostarczany, w terminie do 6 miesięcy od daty pierwszego oddania 
do użytku lub zanim przejedzie 6 000 km, przez podatnika z siedzibą w Niemczech osobie 
sprowadzającej pojazd do innego państwa członkowskiego, Austrii, podatek VAT co do 
zasady jest należny w tym państwie członkowskim.

Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że powyższe zasady są stosowane 
prawidłowo przez obydwa zainteresowane państwa członkowskie (Niemcy i Austrię). 

W przypadku Niemiec odnośne przepisy można znaleźć w §§ 1b (3), 4 N° 1(b) oraz 6a (1) 
ustawy o VAT (Umsatzsteuersetz). Zgodnie z tymi przepisami dostawa nowego pojazdu jest 
zwolniona z VAT w przypadku, gdy zostaje on sprowadzony do innego państwa 
członkowskiego. Ponadto § 25a (7) N°1(b) ustawy o VAT stanowi, że wewnątrzwspólnotowe 
dostawy nowych samochodów nie podlegają opodatkowaniu w oparciu o procedurę marży.

W przypadku Austrii odnośnymi przepisami są art. 1 ust. 7, 8 i 9 załącznika (Rynek 
wewnętrzny) do ustawy o VAT [Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz], które 
stanowią, iż nabycie z innego państwa członkowskiego nowego środka transportu podlega 
opodatkowaniu w Austrii. 

Wygląda na to, że zaistniałe problemy są spowodowane działaniem lub niezachowaniem 
należytej staranności leżącym po stronie kupującego (nieudzielenie właściwych informacji 
dealerowi samochodowemu i nieuwzględnienie właściwego zapisu w umowie) lub po stronie 
sprzedającego (niezastosowanie się do zapisów zawartych w umowie). 

Możliwe, że niemieccy dealerzy samochodowi żądają kwoty podatku VAT jako depozytu w 
celu uniknięcia ryzyka. Po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji rejestracyjnej wydanej w 
innym państwie członkowskim, która jest dostarczona przez kupującego i stanowi dowód 
sprowadzenia pojazdu do innego państwa członkowskiego, dealer samochodowy zwraca 
klientowi kwotę podatku VAT.

Ponadto niemieckie przepisy o podatku VAT przewidują możliwość dokonania, w pewnych 
okolicznościach, korekty błędnej deklaracji VAT i odzyskanie VAT. 

Stanowi to jednakże sprawę pomiędzy organami krajowymi a stroną, która złożyła deklarację 
i dokonała zapłaty podatku VAT tym organom, a więc dealerem samochodowym. Aby 
naprawić wszelkie błędy popełnione przez strony w związku z podatkiem VAT, kupujący 
musiałby się zatem zwrócić do sprzedawcy. 

Zagadnienie dotyczy stron umowy i wykracza poza kwestię właściwego stosowania 
dyrektywy VAT, a przez to – poza zakres kompetencji Komisji.

Wnioski

W przedmiotowej sprawie nie ma przesłanek naruszenia przez Niemcy przepisów 
dotyczących podatku VAT. 
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