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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie przeglądu punktowego w trybie pilnym przyjętego przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst przeglądu dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Zwrot podatku VAT w ramach wydatków w obszarze 
polityki spójności nastręcza wiele problemów – zwracają 
uwagę unijni kontrolerzy  
Zwrot podatku od wartości dodanej (VAT), stanowiący istotny element kosztów w ramach 
wydatków w obszarze polityki spójności, często skutkuje błędami i nie zawsze zapewnia optymalne 
wykorzystanie środków unijnych – wskazano w przeglądzie punktowym opublikowanym przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Kontrolerzy są zdania, że w okresie po 2020 r. podmiotom 
publicznym nie powinno się już zwracać kwot podatku VAT związanych z wydatkami w obszarze 
polityki spójności.  

Wydatkowanie środków unijnych w obszarze polityki spójności często obejmuje dotacje na zakup 
towarów lub usług. Podatek VAT od takich zakupów może stanowić do jednej piątej całkowitych 
kosztów projektu. Podatek ten co do zasady kwalifikuje się do unijnego współfinansowania wyłącznie 
w przypadku, gdy nie podlega odzyskaniu na mocy przepisów krajowych.  

Po przeprowadzeniu analizy danych zgromadzonych w ciągu wielu lat kontrolerzy doszli do wniosku, 
że zwrot kwot podatku VAT jest nie tylko źródłem częstych błędów, ale może również prowadzić do 
nieoptymalnego wykorzystania środków unijnych. Dotyczy to w szczególności podmiotów publicznych 
korzystających ze wsparcia unijnego, np. organów władz centralnych, regionalnych i lokalnych.  

Kontrolerzy zwracają uwagę na liczne przypadki nieoptymalnego wykorzystania środków unijnych. 
Przykładowo, ministerstwo państwa członkowskiego może realizować projekt infrastrukturalny i 
ubiegać się o zwrot podatku VAT jako wydatku kwalifikującego się do finansowania z UE. Niemniej za 
pośrednictwem systemu poboru podatków do budżetu państwa członkowskiego trafią jednocześnie 
wpływy z tytułu VAT związane z tym projektem. Zwrócona kwota będzie zatem przekraczała wydatki 
faktycznie poniesione przez państwo członkowskie. 

– Kwoty zwracane z budżetu UE na rzecz państwa członkowskiego mogą wręcz przewyższyć 
rzeczywiste koszty danego projektu – stwierdził Tony Murphy, członek Europejskiego Trybunału 
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Obrachunkowego odpowiedzialny za ten przegląd. – Ma to szczególnie istotne znaczenie w dużych 
projektach infrastrukturalnych o wysokiej stopie współfinansowania. 

W przedstawionym wniosku dotyczącym przepisów polityki spójności na okres po 2020 r. Komisja 
Europejska proponuje, by podatek VAT – niezależnie od tego, czy podlega odzyskaniu, czy nie – był 
zwracany w przypadku projektów o kosztach mniejszych niż 5 mln euro. Na podstawie dokonanego 
przeglądu kontrolerzy podtrzymują wcześniej przedstawione stanowisko, że podatku VAT nie należy 
zwracać podmiotom publicznym, i w konsekwencji sugerują przeformułowanie proponowanych 
przepisów. 

 

Informacje dla redaktorów 

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest podatkiem pośrednim od konsumpcji towarów i usług i 
podlega przepisom ustanawianym na szczeblu krajowym. Standardowe stawki VAT w UE wynoszą od 
17% w Luksemburgu do 27% na Węgrzech. Aby zagwarantować pewien stopień harmonizacji w Unii, 
na mocy dyrektywy z 2006 r. w sprawie VAT wprowadzono wspólny system VAT, który państwa 
członkowskie uwzględniają w przepisach krajowych. Zarejestrowane podmioty gospodarcze pobierają 
podatek VAT od sprzedaży i przekazują pobrane kwoty do krajowego organu podatkowego. Mogą one 
następnie ubiegać się o odzyskanie kwoty podatku VAT, który został pobrany z tytułu dokonanych 
przez nich zakupów towarów i usług. Po zakończeniu całego procesu do budżetu państwa trafia łączna 
kwota podatku VAT zawarta w cenie końcowej. Konsumenci końcowi nie są uprawnieni do odzyskania 
podatku VAT i w konsekwencji ponoszą jego pełny koszt.  

Przeglądy punktowe w trybie pilnym służą do przedstawienia i uporządkowania faktów dotyczących 
bardzo szczegółowego zagadnienia lub problemu. Publikacje te nie są sprawozdaniami z kontroli. 

Niniejszy przegląd uzupełnia uwagi dotyczące VAT przedstawione w sprawozdaniach rocznych 
Trybunału oraz stanowisko wyrażone w opinii Trybunału nr 6/2018 w sprawie wniosku Komisji 
dotyczącego przyszłego traktowania podatku VAT w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów. 
Przegląd jest dostępny na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w języku angielskim. 
Pozostałe wersje językowe zostaną opublikowane wkrótce. 
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