
 
Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te zostały 
sporządzone na podstawie doniesień prasowych, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie 
stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, 
prosimy o kontakt.  

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem prac sejmu b ędzie niebawem projekt ustawy o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług. Poza szeroko k omentowan ą 

w mediach podwy żką stawek VAT zawiera on nowe zasady 

opodatkowania tzw. nieodpłatnych przekaza ń towarów, które mog ą 

mieć kluczowe znaczenie dla przedsi ębiorców.  

 

W świetle aktualnego brzmienia przepisów ustawy o VAT ukształtowała się 

praktyka, iż nieodpłatne przekazania towarów na cele związane 

z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą nie podlegają 

VAT (niezależnie od tego, czy przy ich nabyciu przysługiwało prawo do 

odliczenia podatku VAT).  

 

Projekt nowelizacji wprowadza w tej kwestii daleko idące zmiany. Zgodnie 

z nim opodatkowaniu podlegać będą nieodpłatne przekazania przez 

podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeśli podatnikowi 

przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów. 

 

Powyższe, oznacza, że od 1 stycznia 2011 r. przekazanie nieodpłatne 

towarów będzie, z pewnymi wyjątkami, podlegało opodatkowaniu VAT 

według stawki właściwej dla przekazywanego towaru, niezależnie od tego, 

czy przekazanie ma związek z prowadzonym przedsiębiorstwem, czy też 

związku takiego nie wykazuje. Przepisy te dotyczą nie tylko przekazań 

o charakterze pracowniczym czy marketingowym, ale również przekazań  

dotyczących gruntów i położonej na nich infrastruktry (np. dróg czy 

instalacji) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu 

Państwa związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych. 

Konsekwencją nowych regulacji będzie zwiększenie obciążeń podatkowych 

związanych z nieodpłatnymi przekazaniami towarów.  

 

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

W związku z tym, do końca 2010 r. istnieje możliwość optymalizacji 

rozliczeń z tytułu takich transakcji. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani 

szerszymi informacjami w tym zakresie, prosimy o kontakt.  

Planowane zmiany w 
zakresie opodatkowania 
VAT nieodpłatnych 
przekazań towarów 

4/2010 
 
Ministerstwo Finansów 
przygotowało projekt 
nowelizacji ustawy o 
VAT. Jedną z istotnych 
planowanych zmian 
jest zmodyfikowanie od 
1 stycznia 2011 r. 
zasad opodatkowania 
nieodpłatnych 
przekazań towarów. 

 
 
 
Kontakt w biurze katowickim: / 
Contact in the Katowice office: 

 
Magdalena Patryas 

T: +48 32 731 68 53 
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