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PODATKI POŚREDNIE

Do podatków pośrednich zalicza się podatek od wartości dodanej (VAT)
i podatki akcyzowe od alkoholu, tytoniu i energii. Wspólny system podatku
VAT zasadniczo obejmuje towary i usługi nabywane i sprzedawane do celów
użytkowych i konsumpcyjnych w UE. Podatkom akcyzowym podlega sprzedaż lub
użytkowanie pewnych wyrobów. Działania legislacyjne UE zmierzają do koordynacji
i ujednolicenia przepisów dotyczących podatku VAT oraz do harmonizacji akcyz
od alkoholu, tytoniu i energii, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku
wewnętrznego.

1. PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT)

A. Podstawa prawna
Art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
B. Rozwój
Harmonizacja podatku VAT przebiegała w kilku etapach i miała na celu zapewnienie
przejrzystości handlu na terytorium Unii. W 1970 r. podjęto decyzję o finansowaniu
budżetu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z zasobów własnych Wspólnot. Zasoby
te miały pochodzić m.in. z wpłat opartych na pewnym odsetku VAT, naliczanych przez
zastosowanie jednolitej stawki podatkowej do jednakowej podstawy opodatkowania.
Przyjęta w 2007 r. dyrektywa w sprawie podatku VAT (2006/112/WE) łączy wszystkie
wprowadzone zmiany w jeden akt prawny.
W 1985 r. Komisja opublikowała białą księgę w sprawie rynku wewnętrznego
(COM(1985)0310), której część III dotyczyła usunięcia barier podatkowych. Potrzeba
działania w dziedzinie podatku VAT wynikała z „zasady opodatkowania w miejscu
przeznaczenia”.
C. Osiągnięcia
1. System podatku VAT
a. System przejściowy
W 1987 r. Komisja zaproponowała przejście na „zasadę opodatkowania w miejscu
pochodzenia”, zgodnie z którą transakcje zawierane między państwami członkowskimi
obejmują podatek pobrany już w kraju pochodzenia, który można następnie
odliczyć jako podatek naliczony. Komisja zaproponowała ponadto utworzenie systemu
rozliczeniowego w celu przesunięcia podatku VAT pobranego w kraju pochodzenia do
kraju konsumpcji. Propozycje te były jednak nie do przyjęcia dla państw członkowskich.
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Przedstawiły one rozwiązanie alternatywne oparte na zasadzie opodatkowania w kraju
przeznaczenia w przypadku transakcji z udziałem zarejestrowanych płatników VAT.
Stało się to podstawą systemu przejściowego, który wszedł w życie w 1993 r.
(dyrektywy 91/680/EWG i 92/111/EWG).
b. Realistyczna strategia udoskonalenia obowiązującego systemu
Od 2000 r. Komisja kontynuowała działania mające na celu udoskonalenie
obowiązujących wówczas przepisów przejściowych. Głównym aktem prawnym UE
w dziedzinie podatku VAT stała się dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej (2006/112/WE). Później, w 2008 r., przyjęto dyrektywy 2008/8/WE
i 2008/9/WE. Odtąd podatek VAT od usług świadczonych między przedsiębiorstwami
miał być pobierany w kraju świadczenia usług.
W 2005 r. stworzono fundament bardziej jednolitego stosowania przepisów UE
(rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011). Wszystkie państwa członkowskie
miały odtąd możliwość stosowania specjalnych zasad upraszczających pobieranie
podatku VAT. System ten został usprawniony wraz z przyjęciem rozporządzenia (WE)
nr 37/2009 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości
dodanej mającego na celu zwalczanie uchylania się od opodatkowania w przypadku
transakcji wewnątrzwspólnotowych.
2. Stawki podatku VAT
Dyrektywa 92/77/EWG przewidywała minimalną stawkę podstawową w wysokości
15 %, która miała być weryfikowana co dwa lata. Później Rada przedłużyła okres
obowiązywania minimalnej podstawowej stawki VAT do końca 2017 r. Ponadto państwa
członkowskie mogły stosować do niektórych towarów i usług jedną lub dwie stawki
obniżone wynoszące co najmniej 5 %. Państwa członkowskie mogły także dalej
stosować stawki niższe od stawki minimalnej (w tym stawkę zerową) w przypadku
towarów i usług dostępnych przed dniem 1 stycznia 1991 r. W 2009 r. została przyjęta
dyrektywa 2009/47/WE dotycząca obniżonych stawek podatku VAT w przypadku
niektórych lokalnych usług pracochłonnych.
3. Ostatnie zmiany
W 2010 r. Komisja opublikowała zieloną księgę w sprawie przyszłości podatku VAT
(COM(2010)0695). Miała ona na celu rozpoczęcie debaty nad systemem podatku VAT.
W 2012 r. Komisja powołała grupę ekspertów ds. podatku VAT (Komitet ds. VAT), która
regularnie publikuje wytyczne.
W dniu 7 kwietnia 2016 r. Komisja przedstawiła plan działania na rzecz modernizacji
unijnego systemu podatku od wartości dodanej. Określa on zasady, które regulowałyby
przyszły wspólny europejski system podatku VAT, krótkoterminowe środki na rzecz
walki z oszustwami związanymi z VAT, plany przeglądu obniżonych stawek podatku
VAT oraz propozycje uproszczenia przepisów dotyczących podatku VAT, a także
zapowiada pakiet dotyczący podatku VAT obejmujący środki mające na celu
ułatwienie działania MŚP. Centralnym punktem planu jest proponowane przejście
na stosowanie zasady kraju przeznaczenia w przypadku dostarczania towarów za
granicę. W myśl tej zasady eksporter musiałby odprowadzić podatek VAT w państwie,
w którym dostarczono towar. Na początku powinno to dotyczyć tylko dostaw między
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przedsiębiorstwami. Plan działania przewiduje też dwa możliwe sposoby przyznania
państwom członkowskim większej swobody we wprowadzaniu obniżonych stawek
podatkowych.
Począwszy od 2017 r. Komisja przedstawiła zgodnie z planem działania
szereg wniosków ustawodawczych. W czerwcu 2018 r. Rada przyjęła dyrektywę
ustanawiającą stałą minimalną podstawową stawkę VAT w wysokości 15 %. W
grudniu 2018 r. Rada przyjęła akty ustawodawcze dotyczące: (i) „prowizorycznych
rozwiązań” z zamiarem poprawy funkcjonowania obecnego systemu VAT do czasu
wejścia w życie nowego systemu, (ii) stawek VAT na e-publikacje i (iii) wzmocnienia
transgranicznej współpracy administracyjnej w zakresie VAT. Nad kilkoma innymi
wnioskami Komisji nadal trwają dyskusje w Radzie. W listopadzie 2019 r. Rada przyjęła
nowe środki w celu unowocześnienia przepisów dotyczących VAT w odniesieniu do
handlu elektronicznego.
D. Rola Parlamentu Europejskiego
Zgodnie z przepisami Unii w dziedzinie podatku VAT rola PE ogranicza się do
procedury konsultacji. W 2014 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wniosku
Komisji dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie standardowej deklaracji
VAT, który to wniosek został później wycofany. W dniu 24 listopada 2016 r. Parlament
przyjął rezolucję w sprawie planu działania Komisji, w której z zadowoleniem przyjął
zamiar zaproponowania ostatecznego systemu VAT i dodatkowych środków na
rzecz zwalczania nadużyć finansowych. W marcu 2019 r. Parlament przyjął na
podstawie prac Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od
Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) sprawozdanie, w którym poruszono
szereg kwestii związanych z podatkiem VAT.

2. PODATEK AKCYZOWY OD ALKOHOLU, TYTONIU I ENERGII

A. Podstawa prawna
Art. 113 TFUE, a w dziedzinie opodatkowania energii również art. 192 TFUE na
potrzeby realizacji celów określonych w art. 191 TFUE.
B. Cele
Stawki i struktury podatku akcyzowego różnią się w poszczególnych państwach
członkowskich, co ma wpływ na konkurencję. Znaczne różnice w wysokości stawek
podatkowych nakładanych na dany produkt mogą być przyczyną przepływu towarów
powodowanego względami podatkowymi, a także utraty dochodów lub nadużyć. Od
początku lat 70. XX w. podejmowano próby ujednolicenia zarówno struktur, jak i stawek
podatkowych; dotychczasowe postępy są jednak niewielkie.
C. Osiągnięcia
1. Ogólne przepisy
Dyrektywa 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego
ustanawia ogólny system w odniesieniu do towarów objętych podatkiem akcyzowym
w celu zapewnienia ich swobodnego przepływu, a tym samym sprawnego działania
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rynku wewnętrznego UE. W maju 2018 r. Komisja zaproponowała przekształcenie
tej dyrektywy. W listopadzie 2019 r. Rada przyjęła zmianę rozporządzenia (UE)
nr 389/2012 dotyczącą nadzoru nad przemieszczeniem wyrobów akcyzowych po
dopuszczeniu do konsumpcji w jednym z państw członkowskich.
2. Alkohol
W przypadku alkoholu podstawowym problemem dotyczącym opodatkowania jest
to, w jakim stopniu dany wyrób jest konkurencją dla innych wyrobów. Komisja
(COM(79)0261) oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa 170/78,
zob. Orz. 1985) tradycyjnie stoją na stanowisku, że wszystkie napoje alkoholowe są
mniej lub bardziej zamienne i dlatego są dla siebie konkurencją. Dyrektywę 92/83/
EWG określającą rodzaje produktów objętych podatkiem akcyzowym oraz metodę ich
opodatkowania przyjęto dopiero w 1992 r. Następnie przyjęto kolejną ważną dyrektywę
– 92/84/EWG. Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 92/84/EWG (zbliżenie stawek
podatku akcyzowego od alkoholu i napojów alkoholowych) został wycofany w marcu
2015 r., ponieważ Rada nie zdołała osiągnąć porozumienia w tej sprawie.
W ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisja
przeprowadziła ocenę dyrektywy 92/83/EWG, po czym w maju 2018 r. wystąpiła
z wnioskiem zmiany tej dyrektywy. W listopadzie 2019 r. Rada porozumiała się co do
wniosku.
3. Wyroby tytoniowe
Podstawową strukturę podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych zebrano
w formie dyrektywy skonsolidowanej (2011/64/UE). Wbrew pierwotnym propozycjom
Komisji określono w niej jedynie stawki minimalne. Opodatkowaniu podlegają różne
kategorie wyrobów tytoniowych. Podatki od papierosów muszą obejmować stawkę
proporcjonalną („ad valorem”) oraz specyficzny podatek akcyzowy. Pozostałe produkty
tytoniowe są obłożone podatkiem akcyzowym typu ad valorem, specyficznym lub tak
zwanym mieszanym podatkiem akcyzowym.
Podobnie jak w przypadku podatków akcyzowych od alkoholu ocena REFIT ukazała
okazję do przeglądu odnośnej dyrektywy w sprawie produktów tytoniowych. Rada
wezwała Komisję do przeprowadzenia prac przygotowawczych w celu ewentualnego
opracowania wniosku ustawodawczego. W styczniu 2018 r. w wyniku przeprowadzonej
oceny Komisja postanowiła, że nie przedstawi wniosku w sprawie przeglądu lub zmiany
dyrektywy 2011/64/UE z powodu braku danych.
4. Wyroby energetyczne (oleje mineralne, gaz, prąd, energia ze źródeł
alternatywnych, paliwo lotnicze)
Podstawową strukturę podatku akcyzowego od olejów mineralnych we Wspólnocie
ustalono w 1992 r. Podobnie jak w przypadku wyrobów alkoholowych i tytoniowych
również tutaj ustalono – wbrew pierwotnym planom przewidującym całkowitą
harmonizację – jedynie stawki minimalne. Wnioski Komisji z 1997 r. zostały przyjęte
w znacznie zmienionym kształcie (dyrektywa 2003/96/WE, odstępstwa w dyrektywach
2004/74/WE i 2004/75/WE).
Opublikowany przez Komisję w 2000 r. komunikat dotyczący opodatkowania paliwa
lotniczego (COM(2000)0110) doprowadził jedynie do tego, że w dyrektywie 2003/96/

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

WE przewidziano obowiązkowe zwolnienie z opodatkowania dla dostaw produktów
energetycznych stosowanych jako paliwo w żegludze powietrznej innej niż prywatne
loty niekomercyjne. W ten sposób po raz pierwszy ustanowiono przepisy, na
mocy których państwa członkowskie mogą nakładać podatki na paliwo lotnicze
wykorzystywane do lotów krajowych oraz – w drodze umów dwustronnych – na paliwo
wykorzystywane do lotów wewnątrz Wspólnoty.
W 2001 r. zaproponowano środki mające na celu propagowanie wykorzystywania
biopaliw (w tym również możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku
akcyzowego), które zostały przyjęte w 2003 r. w formie dyrektywy 2003/30/WE.
5. VAT od innych paliw
W 2002 r. przedstawiono wniosek dotyczący obłożenia gazu ziemnego i energii
elektrycznej podatkiem od wartości dodanej, zgodnie z którym miejscem
opodatkowania w przypadku przedsiębiorstw ma być miejsce siedziby nabywcy.
W przypadku konsumentów końcowych byłoby to miejsce zużycia energii. Wniosek ten
został przyjęty (dyrektywa 2003/92/WE).
6. Najnowsze inicjatywy
Najnowszą inicjatywą Komisji był wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie
opodatkowania energii (COM(2011)0169), który miał unowocześnić przepisy
dotyczące opodatkowania produktów energetycznych. W ten sposób państwa
członkowskie mogłyby zrestrukturyzować wszystkie systemy opodatkowania w taki
sposób, by dzięki przeniesieniu ciężaru opodatkowania z pracy na zużycie przyczynić
się do przyspieszenia wzrostu i poprawy poziomu zatrudnienia. Wniosek ten został
wycofany w marcu 2015 r.
D. Rola Parlamentu Europejskiego
1. Opodatkowanie wyrobów alkoholowych i tytoniowych
W rezolucji z 2002 r. w sprawie polityki podatkowej UE Parlament nie zgodził się
z polityką Komisji co do podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych i napojów
alkoholowych, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię wyrównania w górę. Choć w 2009 r.
Parlament opowiedział się za stopniowym podniesieniem podatku od papierosów
i innych produktów tytoniowych, to jednak nie w wysokości zaproponowanej przez
Komisję.
2. Opodatkowanie olejów mineralnych i energii
W rezolucji z 2002 r. w sprawie polityki podatkowej Parlament stwierdził, że „należy
rozszerzyć zakres stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”, zwłaszcza w sektorze
produktów energetycznych”. W październiku 2002 r. Parlament wydał przychylną
opinię na temat wniosków dotyczących biopaliw i przyjął mające je ulepszyć poprawki.
W 2012 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy
w sprawie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, który to
wniosek został później wycofany.

Jost Angerer
08/2022
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