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Nowelizacja przepisów o podatku VAT
ograniczaj¹ca zakres zwolnienia
z tego podatku – niektóre skutki
dla podmiotów dzia³aj¹cych na rynku
ubezpieczeñ
Przedmiotem artyku³u jest omówienie nowelizacji przepisów o podatku od towarów i us³ug (VAT)
ograniczaj¹cej zakres zwolnienia z tego podatku przewidzianego dla us³ug zwi¹zanych z ubezpieczeniami. W wyniku tej nowelizacji, z dniem 1 lipca 2017 r. wykreœlone zostaje zwolnienie, aktualnie dostêpne w ramach polskiej ustawy o VAT, dla œwiadczenia us³ugi stanowi¹cej element us³ugi
ubezpieczeniowej, który sam stanowi odrêbn¹ ca³oœæ i jest w³aœciwy oraz niezbêdny do œwiadczenia us³ugi ubezpieczeniowej.
W artykule omówiono pokrótce genezê i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji, przedstawione
przez legislatora, który powo³uje siê na nieprawid³ow¹ implementacjê do krajowego porz¹dku prawnego przepisów unijnych, skutkuj¹c¹ nadmiernym rozszerzeniem zakresu zwolnienia. Jako zaœ
bezpoœredni¹ przyczynê uchwalenia przedmiotowej nowelizacji wskazuje siê wyrok Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-40/15, w którym Trybuna³ zwróci³ uwagê
na brak analogii pomiêdzy transakcjami ubezpieczeniowych i us³ugami finansowymi oraz niespójnoœæ polskich przepisów ustawy o VAT z przepisami dyrektywy 2006/112/WE.
W artykule wskazano na wybrane konsekwencje ekonomiczne i rynkowe opodatkowania czêœci
czynnoœci ubezpieczeniowych oraz podkreœlono koniecznoœæ ekonomicznego uzasadnienia ewentualnych modyfikacji schematów wspó³pracy na rynku ubezpieczeniowym.
S³owa kluczowe: podatek VAT, zwolnienie z VAT, outsourcing ubezpieczeniowy, czynnoœci pomocnicze.

1. Wprowadzenie
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r.1 nowelizuje szereg przepisów z zakresu
2
ustawy o VAT . Niniejszy artyku³ dotyczy jednej z zaplanowanych zmian, która
wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2017 r.: mowa tu o ograniczeniu zakresu zwolnienia z podatku VAT dostêpnego dla us³ug zwi¹zanych z ubezpieczeniami. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e przedmiotowa zmiana w istotny sposób wp³ynie na koszt
oraz sposób œwiadczenia us³ug ubezpieczeniowych, a jej oddzia³ywanie na rynek ubezpieczeñ mo¿na zaobserwowaæ ju¿ obecnie: d¹¿¹c do unikniêcia dodatkowego kosztu, wielu ubezpieczycieli decyduje siê na wyprzedzenie planowa1
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Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 710, z póŸn. zm.).
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nych zmian poprzez przemodelowanie zasad wspó³pracy z podmiotami œwiadcz¹cymi czynnoœci zwi¹zane z ubezpieczeniami.
2. Zakres zwolnieñ dostêpnych dla czynnoœci zwi¹zanych
z ubezpieczeniami w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
ustawy o VAT
W obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym podmioty œwiadcz¹ce us³ugi
zwi¹zane z ubezpieczeniami maj¹ zasadniczo mo¿liwoœæ skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie nastêpuj¹cych dwóch regulacji ustawy
o VAT:
– art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, który zwalnia od podatku „us³ugi ubezpieczeniowe, us³ugi reasekuracyjne i us³ugi poœrednictwa w œwiadczeniu
us³ug ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a tak¿e us³ugi œwiadczone
przez ubezpieczaj¹cego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wy³¹czeniem zbywania praw nabytych
w zwi¹zku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji”3
oraz
– art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, w œwietle którego: „Zwolnienie od podatku stosuje siê równie¿ do œwiadczenia us³ugi stanowi¹cej element us³ugi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37–41, który sam stanowi odrêbn¹ ca³oœæ i jest
w³aœciwy oraz niezbêdny do œwiadczenia us³ugi zwolnionej zgodnie z ust. 1
pkt 7 i 37–41”., przy czym art. 43 ust. 14 ustawy o VAT zastrzega, ¿e przepisu ust. 13 nie stosuje siê do œwiadczenia us³ug stanowi¹cych element us³ug
poœrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37–41.
W œwietle zaœ ust. 15, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37–41
oraz w ust. 13, nie maj¹ zastosowania do czynnoœci œci¹gania d³ugów, w tym
factoringu, us³ug doradztwa oraz us³ug w zakresie leasingu.
Warto przypomnieæ, ¿e w ostatnim roku nie bez powodu da³ siê zauwa¿yæ
wzrost popularnoœci drugiego z powo³anych zwolnieñ (objêtego art. 43 ust. 13),
co mia³o zwi¹zek z wprowadzeniem, z dniem 1 stycznia 2016 r., nowej ustawy
4
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej . W ustawie tej, odmiennie
ni¿ w poprzednio obowi¹zuj¹cym akcie reguluj¹cym dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹, pojawi³a siê wyraŸna definicja „outsourcingu”: w art. 3 ust. 1 pkt 27
wskazano, ¿e „outsourcing” oznacza „umowê miêdzy zak³adem ubezpieczeñ
albo zak³adem reasekuracji a dostawc¹ us³ug, na podstawie której dostawca
us³ug wykonuje proces, us³ugê lub dzia³anie, które w innym przypadku zosta³yby wykonane przez zak³ad ubezpieczeñ lub zak³ad reasekuracji, a tak¿e
3
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Wiêcej na temat tego zwolnienia w publikacjach: D. Walerjan. 2015. „Mo¿liwoœæ zwolnienia
z podatku VAT poœrednika ubezpieczeniowego, którego czynnoœci nie podlegaj¹ przepisom
ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym”, Prawo Asekuracyjne 2015, nr 2; D. Walerjan.
2015. „Wspólne œwiadczenie us³ug poœrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zak³adu ubezpieczeñ przez dwóch lub wiêcej agentów ubezpieczeniowych w œwietle ustawy o VAT”, Prawo
Asekuracyjne 2015, nr 3.
Ustawa z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1844, z póŸn. zm.).
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umowê, na podstawie której dostawca us³ug powierza wykonanie takiego procesu, us³ugi lub dzia³ania innym podmiotom, za poœrednictwem których wykonuje on dany proces, us³ugê lub dzia³anie”. Sformalizowanie pojêcia outsourcingu na gruncie regulacyjnym zosta³o przez wielu podatników potraktowane
jako akceptacja czy wrêcz usankcjonowanie uprawnienia do objêcia czynnoœci
powierzonych im do wykonania przez ubezpieczycieli zwolnieniem podatkowym. Uznano mianowicie, ¿e skoro ustawodawca rozpoznaje kategoriê outsourcingu ubezpieczeniowego, odnosz¹c¹ siê do szeroko rozumianego podzlecenia osobie trzeciej procesu, us³ugi lub dzia³ania, które w innym przypadku
zosta³yby wykonane przez zak³ad ubezpieczeñ (lub zak³ad reasekuracji), a tak¿e umowê, na podstawie której owa osoba trzecia powierza wykonanie takiego
procesu, us³ugi lub dzia³ania innym podmiotom, to tego rodzaju czynnoœci nale¿y w istocie uznaæ za zwolniony z podatku VAT „element us³ugi ubezpieczeniowej”, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
3. Ograniczenie zakresu zwolnienia
3.1. Istota zmiany
Zmiana, która z dniem 1 lipca 2017 r. tak istotnie wp³ynie na zakres zwolnieñ podatkowych w ramach transakcji ubezpieczeniowych, zosta³a wprowadzona przepisem art. 1 pkt 3 wspomnianej wy¿ej ustawy z dnia 1 grudnia
2016 r. (dalej: „ustawa zmieniaj¹ca”), który stanowi, ¿e w art. 43 ustawy o VAT:
„a) uchyla siê ust. 13 i 14, b) w ust. 15 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie: «Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37–41, nie maj¹
zastosowania do […]».
Jakkolwiek zacytowany przepis ustawy zmieniaj¹cej wygl¹da niepozornie, to
jego skutki bêd¹ znacz¹ce: wykreœlenie aktualnie obowi¹zuj¹cego przepisu
art. 43 ust. 13 ustawy o VAT oznacza uchylenie przepisu zwalniaj¹cego
z podatku VAT œwiadczenie us³ugi stanowi¹cej element us³ugi ubezpieczeniowej, który sam stanowi odrêbn¹ ca³oœæ i jest w³aœciwy oraz
niezbêdny do œwiadczenia korzystaj¹cej ze zwolnienia us³ugi ubezpieczeniowej. Z kolei uchylenie ust. 14 art. 43 ma charakter porz¹dkowy
– wykreœla siê przepis odnosz¹cy siê do zwolnienia (ust. 13), które znika z ustawy. Podobnie dostosowawczy charakter ma zmiana w zakresie ust. 15.
3.2. Uzasadnienie zmiany
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zwolnienia przewidziane w ustawie o VAT dla
us³ug ubezpieczeniowych i z nimi zwi¹zanych s¹ bezpoœredni¹ konsekwencj¹
przepisów dyrektywy 2006/112/WE5. W zakresie us³ug ubezpieczeniowych
i z nimi zwi¹zanych, art. 135 ust. 1 pkt a) dyrektywy 2006/112/WE zwalnia
z opodatkowania „transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z us³uga5
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Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347.1, z póŸn. zm.).
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mi pokrewnymi œwiadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów
ubezpieczeniowych”.
W polskiej praktyce podatkowej wielokrotnie wskazywano, ¿e zwolnienie
unijne wynikaj¹ce z art. 135 ust. 1 pkt a) dyrektywy 2006/112/WE ma zakres
6
wê¿szy (mniej „rozbudowany” ) ni¿ zwolnienia dostêpne dla transakcji
zwi¹zanych z ubezpieczeniami w polskim systemie podatku VAT, który niejako „wyprzedzi³” ustawodawcê unijnego. Podczas gdy dyrektywa 2006/112/WE
ogranicza przedmiotowy zakres zwolnieñ do „transakcji ubezpieczeniowych
i reasekuracyjnych, wraz z us³ugami pokrewnymi”, to polska ustawa o VAT
obejmuje zwolnieniem takie kategorie, jak „us³ugi ubezpieczeniowe, us³ugi
reasekuracyjne i us³ugi poœrednictwa w œwiadczeniu us³ug ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, us³ugi œwiadczone przez ubezpieczaj¹cego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wy³¹czeniem zbywania praw nabytych w zwi¹zku z wykonywaniem umów
ubezpieczenia i umów reasekuracji, us³ugi stanowi¹ce element us³ugi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37–41, który sam stanowi odrêbn¹ ca³oœæ i jest w³aœciwy oraz niezbêdny do œwiadczenia us³ugi zwolnionej”. Warto wskazaæ, ¿e
zwolnienie unijne zosta³o tak¿e wyraŸnie ograniczone podmiotowo – mowa tu
przecie¿ o us³ugach œwiadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych – podczas gdy w polskiej ustawie o VAT brak jest
wskazañ w tym zakresie, zaœ obowi¹zuj¹ce przepisy (na przyk³ad art. 3 ust. 2
ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym7) wyraŸnie przewiduj¹ mo¿liwoœæ
wykonywania czynnoœci o charakterze poœredniczenia pomiêdzy ubezpieczycielem i klientem przez osoby niebêd¹ce uprawnionymi agentami lub brokerami ubezpieczeniowymi.
Niemniej jednak, to w³aœnie koniecznoœci¹ œciœlejszego odwzorowania
w ustawie o VAT przepisów dyrektywy 2006/112/WE, jak równie¿ orzecznictwa
6

7

Tak np. WSA w Warszawie w wyroku z 27 stycznia 2014 r., sygn. III SA/Wa 2071/13, w którym
czytamy m.in. „Porównanie unormowañ krajowych z art. 135 ust. 1 lit. a dyrektywy prowadzi
do wniosku, ¿e te pierwsze s¹ daleko bardziej rozbudowane. O ile zakres zwolnienia okreœlony
w przywo³anym art. 135 ust. 1 lit. a dyrektywy odpowiada zasadniczo treœci art. 43 ust. 1
pkt 37 ustawy o VAT, to art. 43 ust. 13 ustawy o VAT nie ma swojego odpowiednika w treœci
dyrektywy, co nie znaczy, ¿e takiego odpowiednika mieæ nie bêdzie. Komisja Wspólnot Europejskich przygotowa³a projekt zmiany dyrektywy 112 w odniesieniu do opodatkowania us³ug
finansowych i ubezpieczeniowych (http://eur-lex.europa.eu/). Projekt przewiduje dodanie
w art. 135 dyrektywy 112 ust. 1a o treœci «zwolnienie przewidziane w ust. 1 lit. (a)–(e) obejmuje œwiadczenie ka¿dej czêœci sk³adowej us³ugi ubezpieczeniowej lub finansowej, stanowi¹cej odrêbn¹ ca³oœæ i posiadaj¹cej specyficzne oraz istotne cechy danej us³ugi zwolnionej
z opodatkowania». Mo¿na z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e polski ustawodawca wyprzedzi³ ustawodawcê europejskiego, gdy¿ art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów
i us³ug w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia 2011 r. (nadanym ustaw¹ z dnia
29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug, Dz. U. 226
poz. 1476) jest dok³adn¹ implementacj¹ tego przepisu. Nie wybiegaj¹c w przysz³oœæ, nale¿y
wskazaæ, ¿e w zakresie zwolnienia, o którym stanowi art. 135 ust. 1 lit. a dyrektywy, nie
mieszcz¹ siê us³ugi stanowi¹ce element us³ugi ubezpieczeniowej, stanowi¹ce równoczeœnie
odrêbn¹ ca³oœæ i bêd¹ce w³aœciwymi oraz niezbêdnymi dla œwiadczenia us³ugi ubezpieczeniowej […].”.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2077).
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TSUE , dotycz¹cych zakresu zwolnienia z podatku us³ug finansowych i ubezpieczeniowych, uzasadniono uchwalon¹ nowelizacjê art. 43 ustawy o VAT.
W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniaj¹cej czytamy bowiem m.in.: „[…]
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e przepisy art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37–41 mia³y na celu implementacjê do krajowego porz¹dku prawnego przepisów art. 135 ust. 1 lit. a–f
dyrektywy VAT, zgodnie z którymi zwolnieniu od tego podatku podlegaj¹ wymienione transakcje z dziedziny finansów i ubezpieczeñ. Przepisy art. 43
ust. 13 i 14 nie maj¹ wprawdzie bezpoœredniego odpowiednika w przepisach
dyrektywy VAT, stanowi³y – jak pierwotnie uznano – odzwierciedlenie tez wynikaj¹cych z orzecznictwa TSUE, odnosz¹cego siê do kwestii mo¿liwoœci zastosowania, w œwietle przepisów ww. dyrektywy, zwolnienia dla czêœci sk³adowej
us³ugi wykonywanej przez podmiot trzeci (np. wyroki w sprawach C-2/95 SDC,
C-235/00 CSC, C-169/04 Abbey National, C-350/10 Nordea Pankki Suomi
Oyj), co odniesiono tak¿e do us³ugi ubezpieczeñ. Maj¹c jednak na uwadze orzeczenie TSUE w sprawie C-40/15, gdzie TSUE orzek³ o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z us³ugami finansowymi, oraz zawê¿aj¹c¹ wyk³adniê
Trybuna³u w odniesieniu do czêœci sk³adowej us³ugi finansowej, zasadne jest
usuniêcie ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT.
Po wprowadzeniu zmiany przepisów polegaj¹cej na wykreœleniu ust. 13
i 14 w art. 43 ustawy VAT, ze zwolnienia zostan¹ wy³¹czone us³ugi, przed
zmian¹ przepisów uznawane za stanowi¹ce element us³ugi ubezpieczeniowej,
które by³y œwiadczone przez podmioty trzecie na rzecz zak³adów ubezpieczeñ.
Do takich us³ug zaliczane bêd¹ us³ugi likwidacji szkód, które œwiadczone odrêbnie nie stanowi¹ us³ugi ubezpieczeniowej ani us³ugi poœrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT. Us³uga likwidacji szkód obejmuje m.in. us³ugi call center obs³ugi likwidacji szkód,
ustalanie przyczyn i okolicznoœci powstania szkód, szacowanie wysokoœci
szkód (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej),
przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbêdnej do rozpatrzenia zg³oszonego roszczenia, podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonych
rzeczy, wynajem samochodu zastêpczego, holowanie uszkodzonego pojazdu,
rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynnoœci
natury technicznej.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e celem przedmiotowej zmiany jest œciœlejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotycz¹cych zakresu stosowania zwolnienia do us³ug finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE.
[…]”.
Taki sposób uzasadnienia zaplanowanej nowelizacji wydaje siê
nie pozostawiaæ w¹tpliwoœci, ¿e zamiarem ustawodawcy by³o faktyczne ograniczenie obowi¹zuj¹cego w Polsce zwolnienia od podatku VAT
8
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Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, wczeœniej: Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci
(ETS).
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dostêpnego dla us³ug zwi¹zanych z ubezpieczeniami, tj. zawê¿enie
go do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy
o VAT. Tym samym, ustawodawca postanowi³ odebraæ podatnikom
uprawnienie do objêcia zakresem zwolnienia tych czynnoœci ubezpieczeniowych, które s¹ podzlecane podmiotom trzecim (s¹ przedmiotem outsourcingu).
4. Czym jest œwiadczenie ubezpieczeniowe?
W kontekœcie tak zdefiniowanego celu ustawodawcy pojawia siê pytanie
o skutecznoœæ zawê¿enia zwolnienia od podatku dokonanego poprzez wykreœlenie przepisu art. 43 ust. 13. Jakkolwiek bowiem trudno ignorowaæ fakt uchylenia przepisu wyraŸnie statuuj¹cego owo zwolnienie, to jednak nie mo¿na pomijaæ ca³okszta³tu dorobku orzeczniczego TSUE, który daje podstawy do rozumienia pojêcia us³ug ubezpieczeniowych w sposób nie tak jednoznaczny, jak by³o to
zamiarem polskiego ustawodawcy.
Przepisy podatkowe (w tym ustawa o VAT i dyrektywa 2006/112/WE) nie
zawieraj¹ odrêbnej definicji us³ug ubezpieczeniowych. W tej sytuacji, wskazówek w zakresie „podatkowej” definicji us³ug ubezpieczeniowych dostarcza
orzecznictwo TSUE. Jednym z „wzorcowych” orzeczeñ w tym zakresie by³ wyrok w sprawie C-349/969 Card Protection Plan, w której zadano pytanie o zakres pojêcia „transakcji ubezpieczeniowej” oraz mo¿liwoœæ ograniczenia zastosowania zwolnienia tylko do podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹. Odnosz¹c siê do tego zagadnienia TSUE uzna³, ¿e wyra¿enie
„transakcje ubezpieczeniowe” nie obejmuje wy³¹cznie transakcji
dokonywanych przez samych ubezpieczycieli, ale jest na tyle obszerne, ¿e obejmuje zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej przez podatnika, który sam nie jest ubezpieczycielem, lecz w kontekœcie polisy blokowej dostarcza swoim klientom tak¹ ochronê, korzystaj¹c z wp³ywów od
ubezpieczyciela, który przyjmuje na siebie ryzyko objête ubezpieczeniem.
W œlad za powy¿szym stanowiskiem TSUE, tak¿e polskie organy podatkowe
wielokrotnie potwierdza³y, ¿e: „Podstawowym elementem transakcji ubezpieczeniowej w ogólnym rozumieniu jest to, ¿e ubezpieczyciel zobowi¹zuje siê,
w zamian za uprzedni¹ zap³atê sk³adki, zapewniæ ubezpieczonemu, w przypadku zmaterializowania siê pokrywanego ryzyka, us³ugê uzgodnion¹
w chwili zawarcia umowy. Z kolei «czynnoœæ ubezpieczeniowa», w ogólnie
przyjêtym rozumieniu, charakteryzuje siê tym, ¿e ubezpieczyciel, w zamian
za wczeœniejsze op³acenie sk³adki ubezpieczeniowej, zobowi¹zuje siê w przypadku wyst¹pienia ryzyka objêtego umow¹ ubezpieczenia do spe³nienia na
rzecz ubezpieczonego œwiadczenia okreœlonego w momencie zawarcia umowy. Czynnoœæ ubezpieczeniowa w ka¿dym wypadku zwi¹zana jest z istnieniem stosunku umownego miêdzy us³ugodawc¹, który domaga siê zwolnienia
9

Wyrok z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan vs. Commissioners of
Customs & Excise.
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(od podatku) a osob¹, której ryzyko jest objête ubezpieczeniem, czyli ubezpieczonym”10.
W treœci dyrektywy 2006/112/WE brak jest obecnie przepisu stanowi¹cego
odpowiednik art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Tym samym brak jest unijnej normy,
która w sposób bezpoœredni konstytuowa³aby zwolnienie analogiczne do aktualnie obowi¹zuj¹cego na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Jednak w praktyce TSUE kilkakrotnie wyra¿ano stanowisko, ¿e interpretacja zwolnieñ z podatku musi uwzglêdniaæ kluczow¹ dla tego podatku zasadê neutralnoœci podatkowej, której nie powinien niweczyæ wybrany przez strony model organizacji
11
ich wspó³pracy. Przyk³adowo, w sprawie C-124/07 TSUE rozwa¿a³ sposób
opodatkowania us³ug poœrednictwa ubezpieczeniowego wykonywanych przez
poœrednika („subagenta”), który nie mia³ bezpoœrednio umowy z zak³adem
ubezpieczeñ, ale z innym poœrednikiem, maj¹cym z kolei stosown¹ umowê
z ubezpieczycielem. W przedmiotowej sprawie TSUE uzna³, i¿ „z zasady neutralnoœci podatkowej wynika, ¿e podmioty gospodarcze powinny mieæ mo¿liwoœæ wyboru modelu organizacyjnego, który z czysto gospodarczego punktu
widzenia by³by dla nich najbardziej odpowiedni, nie nara¿aj¹c siê na to, ¿e dokonywane przez nie czynnoœci nie bêd¹ objête zwolnieniem z opodatkowania
[…]. Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania, na zadane pytanie nale¿y odpowiedzieæ, ¿e art. 13 czêœæ B lit. a) szóstej dyrektywy nale¿y interpretowaæ w ten
sposób, ¿e okolicznoœæ, i¿ broker lub poœrednik ubezpieczeniowy nie pozostaje
w bezpoœrednim stosunku ze stronami umowy ubezpieczenia lub reasekuracji,
do zawarcia której siê przyczynia, lecz pozostaje z nimi jedynie w poœrednim
stosunku, za poœrednictwem innego podatnika, który sam pozostaje w bezpoœrednim stosunku z jedn¹ ze stron tej umowy, i z którym ów broker lub
poœrednik ubezpieczeniowy jest zwi¹zany umownie, nie wyklucza, by œwiadczone przez niego us³ugi by³y zwolnione od podatku VAT na mocy tego
przepisu”.
12
Tak¿e w sprawie C-8/01 TSUE wskaza³, ¿e brzmienie dyrektywy
2006/112/WE nie wyklucza, co do zasady, by dzia³alnoœæ brokerów i poœredników ubezpieczeniowych dzieli³a siê na odrêbne us³ugi mog¹ce, jako takie, nale¿eæ do „us³ug pokrewnych transakcjom ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym
œwiadczonych przez brokerów i poœredników ubezpieczeniowych”.
Jakkolwiek nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dyrektywa 2006/112/WE nie
statuuje odrêbnego zwolnienia z podatku VAT dla us³ug zdefiniowanych w obowi¹zuj¹cym jeszcze art. 43 ustawy o VAT, to z przytoczonych orzeczeñ mo¿na wywieœæ, ¿e czêœæ tych czynnoœci powinna podlegaæ zwolnieniu z podatku VAT przewidzianemu dla us³ug ubezpie10

11

12
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Tak np. interpretacja indywidualna z dnia 29 kwietnia 2011 r., wydana przez dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP1/443-165/11-2/MS.
Wyrok z 3 kwietnia 2008 r.w sprawie C-124/07 J.C.M. Beheer BV vs. Staatssecretaris van
Financiën; podobnie wyrok z 4 maja 2006 r. w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape
Investment Fund vs. Commissioners of Customs & Excise.
Wyrok z 20 listopada 2011 r. w sprawie C-8/01 Assurander-Societetet dzia³aj¹cy na rzecz
Taksatorringen vs. Skatteministeriet.
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czeniowych. Jak bowiem wynika z praktyki TSUE, œwiadczenie ubezpieczeniowe nale¿y rozumieæ szeroko: warunkiem uznania danej
czynnoœci za us³ugê ubezpieczeniow¹ jest, aby ubezpieczyciel, w zamian za uprzedni¹ zap³atê sk³adki, zobowi¹za³ siê do zapewnienia
ubezpieczonemu, w przypadku zmaterializowania siê pokrywanego
ryzyka, us³ugi uzgodnionej w chwili zawarcia umowy. Co wiêcej, mo¿liwe wydaje siê przekazanie, przez ubezpieczyciela wykonania czêœci
tak zdefiniowanej us³ugi podmiotowi trzeciemu, co samo w sobie nie
pozbawia uprawnienia do zwolnienia z podatku VAT.
5. Znaczenie wyroku w sprawie Aspiro
Przytoczone tu orzeczenia TSUE wydaj¹ siê stawiaæ pod znakiem zapytania
zamierzony przez polskiego ustawodawcê skutek podatkowy uchylenia przepisu art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, pojêcie „transakcji ubezpieczeniowych” wydaje
siê bowiem na tyle szerokie, aby obejmowaæ swym zakresem nie tylko czynnoœci
dokonywane „osobiœcie” przez ubezpieczycieli, ale tak¿e czynnoœci osób trzecich maj¹ce na celu wsparcie ubezpieczyciela w zapewnieniu klientowi ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto, orzecznictwo TSUE potwierdza mo¿liwoœæ realizacji us³ug zwolnionych w ró¿nych modelach organizacyjnych, co nie powinno
nara¿aæ podmiotów korzystaj¹cych ze zwolnienia z VAT na utratê tego zwolnienia. Co wiêcej, z czêœci orzeczeñ TSUE wynika wrêcz dos³ownie, ¿e ze zwolnienia przewidzianego w art. 135 dyrektywy 2006/112/WE korzystaj¹ te us³ugi pomocnicze do wymienionych w ww. przepisie us³ug, które stanowi¹ odró¿niaj¹c¹
siê ca³oœæ, s¹ specyficzne dla transakcji zwolnionych oraz maj¹ podstawowe
znaczenie dla ich realizacji. Taki sposób wyk³adni zakresu zwolnienia znajdujemy m.in. w orzeczeniach w sprawach C-235/0013, C-169/0414 czy C-2/9515.
Przyk³adowo w tym ostatnim, TSUE rozwa¿a³ kwestiê relacji prawnej pomiêdzy
centrum rozliczeniowym (SDC) a klientem banków i stwierdzi³, ¿e stosowaniu
zwolnienia nie stoi na przeszkodzie fakt, ¿e pomiêdzy centrum rozliczeniowym
a koñcowym klientem nie ma umowy o œwiadczenie us³ug, zaœ klient banku
mo¿e w ogóle nie wiedzieæ, ¿e us³uga w istocie rzeczy nie jest wykonywana
przez bank tylko przez outsourcera.
W kontekœcie powy¿szych rozwa¿añ nie mo¿na jednak pomijaæ wyroku
TSUE w sprawie C-40/1516, który ma kluczowe znaczenie dla polskiej praktyki
podatkowej. Znaczenie owo wynika nie tylko z tego, ¿e powo³any wyrok dotyczy³
polskiego podmiotu, ale przede wszystkim z faktu, ¿e w³aœnie na ów wyrok
powo³ano siê w uzasadnieniu ustawy zmieniaj¹cej, wskazuj¹c go jako g³ówn¹
przes³ankê uzasadniaj¹c¹ zaplanowane na dzieñ 1 lipca 2017 r. uchylenie
zwolnienia objêtego art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
13

14

15
16

Wyrok z 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-235/00 Commisioners of Customs &Excise vs. CSC
Financial Services Ltd.
Wyrok z 4 maja 2006 r. w sprawie C-169/04 Abbey National plc and Inscape Investment Fund
vs. Commissioners of Customs & Excise.
Wyrok z 5 czerwca 1997 r. w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter vs. Skatteministeriet.
Wyrok z 17 marca 2016 r. w sprawie C-40/15 Minister Finansów vs. Aspiro S.A.
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Punktem wyjœcia dla przedmiotowego orzeczenia TSUE by³o postawione
przez Naczelny S¹d Administracyjny pytanie prejudycjalne w brzmieniu: „Czy
art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e
us³ugi takie jak w niniejszej sprawie, œwiadczone na rzecz zak³adu ubezpieczeñ
przez podmiot trzeci, w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela, który to podmiot nie
pozostaje w ¿adnym stosunku prawnym z ubezpieczonym, objête s¹ zwolnieniem, o którym mowa w tym przepisie?”.
Odpowiadaj¹c na ww. pytanie TSUE po raz kolejny przypomnia³, ¿e transakcje ubezpieczeniowe charakteryzuj¹ siê tym, ¿e ubezpieczyciel zobowi¹zuje
siê, w zamian za zap³atê sk³adki z góry, do zapewnienia ubezpieczonemu, w razie urzeczywistnienia siê ryzyka objêtego zakresem ochrony, œwiadczenia
uzgodnionego przy zawarciu umowy. Zatem takie transakcje z natury oznaczaj¹ istnienie stosunku umownego pomiêdzy podmiotem œwiadcz¹cym us³ugê
ubezpieczenia a osob¹, której ryzyka s¹ objête ubezpieczeniem, czyli ubezpieczonym. Tym samym TSUE zgodzi³ siê, ¿e „termin «transakcje ubezpieczeniowe» nie dotyczy wy³¹cznie transakcji dokonywanych przez samych ubezpieczycieli i jest co do zasady wystarczaj¹co szeroki, by obejmowaæ przyznanie
ochrony ubezpieczeniowej przez podatnika, który sam nie jest ubezpieczycielem, ale który w ramach ubezpieczenia grupowego zapewnia swoim klientom
tak¹ ochronê, korzystaj¹c z us³ug ubezpieczyciela, który przejmuje ubezpieczone ryzyko. Jednak¿e takie transakcje z natury oznaczaj¹ istnienie stosunku
umownego pomiêdzy podmiotem œwiadcz¹cym us³ugê ubezpieczenia a osob¹,
której ryzyka s¹ objête ubezpieczeniem, czyli ubezpieczonym”. Podkreœlono
jednak, ¿e w tej sprawie us³ugodawca taki jak Aspiro sam nie podj¹³ siê zapewnienia ubezpieczonemu ochrony na wypadek ryzyka i w ogóle nie jest zwi¹zany
z ubezpieczonym stosunkiem umownym. „W konsekwencji, mimo i¿ us³uga likwidacji szkód bêd¹ca przedmiotem postêpowania g³ównego, taka jak opisana
przez s¹d odsy³aj¹cy, stanowi istotny element transakcji ubezpieczeniowej, poniewa¿ w niniejszym wypadku obejmuje ustalenie odpowiedzialnoœci i wysokoœci szkody, a tak¿e decyzjê o wyp³acie lub odmowie odszkodowania ubezpieczonemu, nale¿y stwierdziæ, ¿e us³uga ta, œwiadczona zreszt¹ na rzecz ubezpieczyciela, nie stanowi transakcji ubezpieczeniowej w rozumieniu art. 135 ust. 1
lit. a) dyrektywy VAT. […] Stwierdzenia tego nie podwa¿a argument Aspiro
i rz¹du polskiego, zgodnie z którym nale¿y zrównaæ traktowanie pod wzglêdem
podatku VAT transakcji ubezpieczeniowych z traktowaniem maj¹cym zastosowanie do us³ug finansowych. Poniewa¿ us³ugi likwidacji szkód stanowi¹ kluczowy element transakcji ubezpieczeniowej, stanowi¹c jednoczeœnie odrêbn¹
ca³oœæ, powinny one, zdaniem tej spó³ki i tego rz¹du korzystaæ, podobnie jak
przy rozwi¹zaniu przyjêtym dla us³ug finansowych, ze zwolnienia przewidzianego w art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT. Analizê tê potwierdza projekt
dyrektywy Rady zmieniaj¹cej dyrektywê 2006/112 w odniesieniu do opodatkowania us³ug ubezpieczeniowych i finansowych [COM(2007) 747 wersja
ostateczna], przedstawiony przez Komisjê w dniu 28 listopada 2007 r.”.
Niemniej jednak, odnosz¹c siê do przytaczanych analogii miêdzy zwolnieniem
us³ug finansowych i us³ug ubezpieczeniowych, TSUE doszed³ do wniosku,

100

PRAWO ASEKURACYJNE 2/2017 (91)

Nowelizacja przepisów o podatku VAT ograniczaj¹ca zakres zwolnienia
„¿e analogia z us³ugami finansowymi nie mo¿e siê utrzymaæ w odniesieniu do dziedziny transakcji ubezpieczeniowych, podkreœlaj¹c ró¿nicê w brzmieniu pomiêdzy art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT, który
dotyczy wy³¹cznie transakcji ubezpieczeniowych sensu stricto,
a art. 135 ust. 1 lit. d) i f) tej dyrektywy, który obejmuje transakcje
«dotycz¹ce» lub «których przedmiotem s¹» okreœlone transakcje bankowe (zob. podobnie wyrok Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621,
pkt 43)”.
W konsekwencji, jakkolwiek TSUE nie rozstrzygn¹³ sporu w sprawie
obci¹¿enia podatkiem VAT czynnoœci likwidacji szkód, to nie przes¹dzi³ tak¿e
o objêciu tych us³ug 23-procentowym podatkiem. Natomiast – choæ TSUE nie
wypowiedzia³ siê wprost o zgodnoœci przepisów ustawy o VAT z dyrektyw¹
2006/112/WE – to wyrok w sprawie C-40/15 nie pozostawi³ w¹tpliwoœci, ¿e
art. 43 ust. 13 ustawy o VAT jest niezgodny z dyrektyw¹ 2006/112/WE, obejmuj¹c zwolnieniem z VAT us³ugi pomocnicze do us³ug ubezpieczeniowych.
Drugim istotnym elementem tego wyroku by³o wskazanie, ¿e orzecznictwo
TSUE w sprawie zwolnieñ przewidzianych dla transakcji finansowych nie ma
bezpoœredniego prze³o¿enia na zwolnienia transakcji ubezpieczeniowych. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla polskiej praktyki interpretacyjnej, która
„tradycyjnie” traktowa³a te zwolnienia w sposób „zamienny”17.
6. Zarys mo¿liwych konsekwencji wykreœlenia art. 43 ust. 13
ustawy o VAT
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pierwsz¹ i najbardziej oczywist¹ konsekwencj¹
wchodz¹cej z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy o VAT bêdzie podro¿enie kosztu œwiadczenia czynnoœci pomocniczych do us³ug ubezpieczeniowych.
Czynnoœci te, aktualnie zwolnione z podatku VAT, w znacznej czêœci zostan¹
bowiem ob³o¿one opodatkowaniem, którego dodatkowy koszt finansowy, siêgaj¹cy 23% wartoœci us³ugi, obci¹¿y przede wszystkim ubezpieczyciela jako nabywcê przedmiotowych us³ug. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e podatek VAT wed³ug „nowej” stawki bêdzie dotyczyæ tych wszystkich œwiadczeñ, dla których w œwietle
art. 19a ustawy o VAT obowi¹zek podatkowy powstanie pod rz¹dami znowelizowanych przepisów.
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT,
podatnikowi przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê
podatku naliczonego jedynie w takim zakresie, w jakim towary i us³ugi s¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych. Powy¿sza zasada,
uszczegó³owiona w kolejnych regulacjach przepisu art. 86, powoduje, ¿e ubezpieczyciele, co do zasady, nie bêd¹ uprawnieni do rozliczenia dodatkowego kosztu podatku VAT – lub rozlicz¹ go jedynie w niewielkiej czêœci, a to ze wzglêdu
na prowadzenie dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, która zwolniona jest z podatku.
Co prawda, nierozliczony podatek VAT, co do zasady, bêdzie stanowiæ koszt
17

Zob. równie¿ P. Satkiewicz. 2016. „Skutki wyroku TSUE C-40/15 Aspiro SA dla dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej”, Prawo Asekuracyjne 2016, nr 2.
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uzyskania przychodów po stronie ubezpieczyciela-us³ugobiorcy , jednak „korzyœæ” finansowa z tego tytu³u to jedynie 19% wydatku poniesionego na sfinansowanie dodatkowego podatku VAT. Nale¿y zatem oczekiwaæ, ¿e ubezpieczyciele bêd¹ siê starali przynajmniej w czêœci zrekompensowaæ sobie ów dodatkowy koszt na kolejnych etapach obrotu. Jakkolwiek w warunkach konkurencji
rynkowej trudno zak³adaæ, aby ca³a kwota dodatkowego obci¹¿enia podatkowego zosta³a przeniesiona na klientów, to naiwnoœci¹ by³oby równie¿ s¹dziæ, ¿e
klienci tego wp³ywu nie odczuj¹. Nale¿y zreszt¹ za³o¿yæ, ¿e wp³yw podro¿enia
kosztu zakupu us³ug przez ubezpieczycieli odczuj¹ nie tylko klienci, ale równie¿ poœrednicy i dostawcy us³ug pomocniczych dla zak³adów ubezpieczeñ – te
ostatnie bêd¹ bowiem kalkulowaæ swoje koszty z uwzglêdnieniem podatku,
a zatem w wartoœci brutto. W konsekwencji trzeba siê tak¿e spodziewaæ obni¿enia wynagrodzeñ wyp³acanych poœrednikom i pozosta³ym us³ugodawcom „na
rêkê” (tj. po uwzglêdnieniu podatku VAT nale¿nego urzêdowi skarbowemu).
Równoleg³¹ konsekwencj¹ ograniczenia zakresu zwolnieñ dostêpnych dla
transakcji ubezpieczeniowych bêd¹ modyfikacje zasad wspó³pracy podmiotów
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ oraz schematów dystrybucji
produktów ubezpieczeniowych. Nie jest tajemnic¹, ¿e dzia³ania w tym zakresie
podejmowane s¹ ju¿ w chwili obecnej, z myœl¹ o wdro¿eniu nowych form
wspó³pracy i kana³ów sprzeda¿y jeszcze w pierwszym pó³roczu 2017 r. Zmiany
mog¹ mieæ ró¿noraki charakter – od zwyk³ego ograniczenia zakresu us³ug wykonywanych w ramach outsourcingu, poprzez zmianê ich struktury, a¿ po
wdra¿anie ca³kowicie nowych rozwi¹zañ na nowo definiuj¹cych relacje partnerskie i podwykonawcze.
W odniesieniu do tego ostatniego zagadnienia trzeba jednak zwróciæ uwagê,
¿e nie ka¿dy nowy schemat wspó³pracy, nawet prawid³owy z formalnego punktu widzenia, bêdzie bezpieczny podatkowo. Nie mo¿na bowiem zapominaæ, ¿e
przepisy z zakresu podatku VAT zawieraj¹ szereg mechanizmów maj¹cych na
celu eliminowanie tych umów czy schematów, których wiod¹cym (lub
jedynym) za³o¿eniem jest ograniczenie ciê¿aru opodatkowania.
Tradycyjnie, takim narzêdziem s¹ na przyk³ad regulacje art. 32 ustawy
o VAT, maj¹ce na celu przeciwdzia³anie unikaniu podatku poprzez zani¿anie
lub zawy¿anie cen w relacjach pomiêdzy tzw. podmiotami powi¹zanymi. Natomiast nowym narzêdziem s³u¿¹cym podobnemu celowi, jednak potencjalnie
maj¹cym znacznie wiêkszy zakres oddzia³ywania, s¹ wprowadzone z dniem
15 lipca 2016 r. regulacje dotycz¹ce tzw. nadu¿ycia prawa. Regulacje te ujêto
w dwóch przepisach art. 5 ustawy o VAT:
– pojêcie nadu¿ycia prawa zdefiniowano w ust. 5 tego artyku³u jako dokonanie czynnoœci opodatkowanych „w ramach transakcji, która pomimo
spe³nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy,
18

Uprawnienie do rozliczenia tego kosztu wynika z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888,
z póŸn. zm.).
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mia³a zasadniczo na celu osi¹gniêcie korzyœci podatkowych, których przyznanie by³oby sprzeczne z celem, któremu s³u¿¹ te przepisy”;
– natomiast w ust. 4 tego artyku³u wskazano, ¿e w przypadku wyst¹pienia nadu¿ycia prawa dokonane czynnoœci „wywo³uj¹ jedynie takie skutki podatkowe, jakie mia³yby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istnia³aby w braku czynnoœci stanowi¹cych nadu¿ycie prawa”.
Jakkolwiek wskazane przepisy s¹ doœæ ogólne, to sama koncepcja „nadu¿ycia prawa” pojawia siê w kontekœcie podatku VAT od dawna, co znalaz³o odzwierciedlenie w orzecznictwie zarówno TSUE, jak i polskich s¹dów administracyjnych. Zgodnie z wypracowan¹ przez TSUE praktyk¹ orzecznicz¹, dla
stwierdzenia istnienia nadu¿ycia wymagane jest spe³nienie dwóch przes³anek:
po pierwsze, dana transakcja, pomimo spe³nienia formalnych przes³anek przewidzianych w odpowiednich przepisach unijnej dyrektywy 2006/112/WE
i ustawodawstwa krajowego implementuj¹cego tê dyrektywê, skutkuje uzyskaniem korzyœci podatkowej, której przyznanie by³oby sprzeczne z celem tych
przepisów; po drugie, z nadu¿yciem mamy do czynienia, gdy z ogó³u obiektywnych okolicznoœci wynika, i¿ zasadniczym celem danej transakcji
jest uzyskanie korzyœci podatkowej.
Taki sposób rozumienia nadu¿ycia prawa powoduje, ¿e wprowadzenie przez
podmioty rynku ubezpieczeniowego zmodyfikowanego modelu wspó³pracy ka¿dorazowo powinno zostaæ poprzedzone i poparte racjonalnym uzasadnieniem
ekonomicznym. Badanie przes³anek gospodarczych (ekonomicznych), jakimi
kierowa³ siê podatnik, jest bowiem podstawowym elementem oceny dzia³ania
„zasadnego” lub „sztucznego” (sprzecznego z celami ustawy), które warunkuje
mo¿liwoœæ zastosowania przepisów o nadu¿yciu prawa, natomiast odwo³ywanie
siê do zakazu nadu¿yæ jest bezprzedmiotowe wówczas, gdy dana transakcja
mo¿e mieæ inne uzasadnienie ni¿ tylko osi¹gniêcie korzyœci podatkowych19.
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Amendment to the VAT Legislation Limiting the Scope
of Exemption from this Tax – Some Effects
on the Insurance Market Operators
The major objective of this article is to discuss the amendment to the provisions on value added
tax (VAT) to limit the scope of VAT exemption for insurance-related services. As a result of this
amendment, effective from 1 July 2017 the exemption currently available under the Polish VAT
Act for the provision of the service which is an element of insurance service, and at the same time
19

Zob. m.in.: wyrok z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02Halifax vs. Commissioners of
Custom & Excise Halifax, wyrok z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie C-4/94 BLP Group plc
vs. Commissioners of Customs & Excise, wyrok z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie C 28/16,
wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawach po³¹czonych C-131/13, C-163/13 i C-164/13
i inne.
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is a separate activity itself, appropriate and necessary for insurance service provision, will be
deleted.
The article briefly discusses the origin and explanation of the adopted amendment, presented by
the legislator, who relies on the inappropriate implementation of the EU regulations into the national legal regime, resulting in excessive extension of the scope of the exemption. The judgment
of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in case C-40/15 is indicated as the direct
cause of the adopted amendment. In this decision the Court drew attention to the lack of analogy
between insurance transactions and financial services as well as the inconsistency between the
Polish VAT Act and the provisions of Directive 2006/112/EC.
Finally, selected economic and market consequences of the taxation of certain insurance activities have been mentioned and the need for economic justification of any modifications to the patterns of cooperation in the insurance market has been stressed in the article.
Keywords: VAT tax, VAT exemption, insurance outsourcing, ancillary activities.
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