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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0629/2013, którą złożył Richard Henry Munday (Zjednoczone 
Królestwo), w sprawie podwójnego opodatkowania pojazdów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw w związku z nałożeniem na niego obowiązku 
dwukrotnego uiszczenia podatku VAT za ten sam pojazd zakupiony w jednym państwie UE 
i przywieziony do innego państwa UE. Jego zdaniem taka sytuacja jest sprzeczna z szóstą 
dyrektywą w sprawie VAT, przepisami dotyczącymi wolnego handlu, a także z prawem 
międzynarodowym. Zwraca się o zbadanie tej sprawy i zagwarantowanie mu zwrotu 
pieniędzy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 grudnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Przepisy w zakresie nabycia nowych pojazdów lądowych znajdują się w art. 2 ust. 1 
lit. b) pkt (ii) oraz art. 2 ust. 2 dyrektywy w sprawie VAT1. W przypadku gdy nowy pojazd 
lądowy jest sprzedawany nabywcy, który zamierza przewieźć go do innego państwa 
członkowskiego, podatek VAT będzie należny w państwie członkowskim przeznaczenia 
(„nabycie wewnątrzwspólnotowe”). Odnośna wewnątrzwspólnotowa dostawa takiego pojazdu 
jest zwolniona z VAT w państwie pochodzenia, zgodnie z art. 138 ust. 1 oraz art. 138 ust. 2 

                                               
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.



PE530.009v01-00 2/2 CM\1022454PL.doc

PL

lit. a) i b) dyrektywy w sprawie VAT.

Dany pojazd jest uważany za „nowy” w rozumieniu dyrektywy w sprawie VAT, jeżeli 
dostawa odbywa się w terminie sześciu miesięcy od daty jego pierwszego oddania do użytku 
lub jeżeli pojazd przejechał nie więcej niż 6000 km.

Przepisy unijne wykluczają podwójne opodatkowanie.

W przypadku gdy dealer samochodowy mający siedzibę w Niemczech dokonuje dostawy 
nowego samochodu kempingowego na rzecz osoby, która przewozi go do Zjednoczonego 
Królestwa, VAT jest należny w Zjednoczonym Królestwie.

Z dostępnych informacji wynika, że opisane powyżej zasady są prawidłowo stosowane przez 
obydwa państwa członkowskie (tutaj: Niemcy i Zjednoczone Królestwo).

Jeżeli chodzi o Niemcy, to właściwymi przepisami są §§ 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.

Jeżeli chodzi o Zjednoczone Królestwo, to w sekcji 10 ustawy o podatku dodanym z 1994 r. 
przewiduje się, że VAT jest naliczany w przypadku nabycia w innym państwie członkowskim 
nowych środków transportu.

Wydaje się, że w tym przypadku podwójne opodatkowanie jest spowodowane działaniem lub 
niezachowaniem należytej staranności po stronie kupującego (nieudzielenie właściwych 
informacji dealerowi samochodowemu i nieumieszczenie właściwego zapisu w umowie) lub 
po stronie dealera samochodowego (niezastosowanie się do warunków umowy).

Niewykluczone też, że niemiecki dealer samochodowy, chcąc uniknąć wszelkiego ryzyka, 
zażądał zapłaty kwoty VAT tytułem kaucji. W takim przypadku nabywca odzyska od dealera 
samochodowego kwotę VAT złożoną tytułem kaucji po wykazaniu, że w odpowiedni sposób 
poinformował właściwe organy w Zjednoczonym Królestwie o nowym pojeździe 
przywiezionym na teren Zjednoczonego Królestwa.

Niemieckie przepisy dotyczące VAT umożliwiają w każdym razie wprowadzenie poprawek 
do zawierających błędy deklaracji VAT, a w związku z tym także odzyskanie VAT 
w określonych sytuacjach. Jest to jednak kwestia do rozstrzygnięcia między organami 
krajowymi a podatnikiem, który złożył deklarację i dokonał zapłaty VAT tym organom, 
a więc dealerem samochodowym. W celu poprawienia jakichkolwiek błędów, które 
w odniesieniu do VAT mógł popełnić nabywca lub dealer samochodowy, nabywca musi 
zwrócić się do dealera samochodowego. Tego rodzaju zagadnienia dotyczące stron umowy 
wykraczają poza kwestię właściwego stosowania dyrektywy w sprawie VAT, a przez to poza 
zakres kompetencji Komisji.

Wniosek

Wydaje się, że w przedmiotowej sprawie zarówno Niemcy, jak i Zjednoczone Królestwo nie 
dopuściły się naruszenia przepisów dotyczących podatku VAT.


