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TAX ALERT –  ZWROT VAT DLA PODM IOTÓW ZAGRANICZNYCH – 
MOśLIWOŚĆ DOCHODZENIA ODSETEK 
 
Chcieliby śmy zwróci ć Państwa uwag ę na orzeczenie Naczelnego S ądu Administracyjnego z 21 
kwietnia 2009 r. (sygn. I FSK 96/08) dotycz ące zwrotu podatku VAT zagranicznym podmiotom 
niezarejestrowanym dla celów podatku VAT w Polsce. 
 
Zgodnie z polskimi przepisami, podmiotom zagranicznym nieposiadającym statusu podatników VAT 
w Polsce dokonującym zakupu towarów i usług w Polsce, przysługuje zwrot podatku VAT w terminie 6 
miesięcy od dnia złoŜenia wniosku o zwrot podatku. W praktyce organy podatkowe często dokonują 
zwrotu podatku VAT zagranicznym przedsiębiorcom po upływie tego terminu. Ponadto, organy doko-
nując zwrotu podatku po terminie odmawiają wypłaty odsetek zagranicznym podmiotom argumentując, 
Ŝe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami nie mają zastosowania 
do zwrotu podatku naliczonego. 
 
W przywołanym orzeczeniu NSA stanął na stanowisku, Ŝe w przypadku, gdy polskie organy podatko-
we nie dokonały zwrotu podatku VAT zagranicznym podmiotom nieposiadającym statusu podatnika 
VAT nabywającym towary lub usługi w Polsce, zagraniczni przedsiębiorcy są uprawnieni do uzyskania 
zwrotu podatku VAT wraz z naleŜnymi odsetkami. Wyrok ten otwiera zagranicznym podmiotom drogę 
do występowania do polskich organów podatkowych z wnioskami o wypłatę odsetek z tytułu nietermi-
nowego zwrotu podatku VAT. Na Państwa Ŝyczenie jesteśmy gotowi pomóc w przygotowaniu stosow-
nych wniosków. 
 
JeŜeli byliby Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat proce-
dury uzyskania zwrotu VAT w Polsce w powyŜszym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt. 

 
* * * * * 

 
Mamy nadzieję, Ŝe powyŜsza informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii prawnej 
ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt. 
 
 
 
 
 
Kontakt w biurze katowickim: / Contact in the Katow ice office: 
 
Magdalena Patryas , Partner 
 
T: +48 32 731 68 53 
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