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GRUPA VAT – PODSTAWA PRAWNA
Artykuł 11 Dyrektywy VAT
Po konsultacji z komitetem doradczym ds. podatku od wartości dodanej (zwanym dalej "Komitetem ds. VAT"),
każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego
samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod
względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.
Państwo członkowskie korzystające z możliwości przewidzianej w akapicie pierwszym może przyjąć wszelkie
niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez
wykorzystanie tego przepisu.

POWIĄZANIA

Rozwiązanie wprowadzono m.in. w art. 15a ustawy o podatku od towarów i usług, który został dodany na mocy
art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 2105) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1
lipca 2022 r.

*

*dane na 2020 r. uwzględniające w UE Wielką Brytanię

GRUPA VAT JAKO PROCES

• Istnienie powiązań
• Zawarcie umowy na co najmniej 3 lata
• Złożenie do naczelnika US zgłoszenia
rejestracyjnego z załączoną umową
• Rejestracja GV jako podatnika VAT

Funkcjonowanie GV
• Warunki powiązań pomiędzy członkami
GV muszą być spełnione nieprzerwanie
przez okres funkcjonowania

POWIĄZANIA

Tworzenie GV

• Koniec trwania umowy
• Zdarzenie którego skutkiem jest brak
spełniania warunków uznania za
podatnika
• Złożenie do naczelnika US nowej umowy
w celu przedłużenia okresu
funkcjonowania grupy VAT (30 dni przed
wygaśnięciem poprzedniej umowy)

Zakończenie lub
przedłużenie
funkcjonowania GV

GRUPA VAT – POWIĄZANIA
Odrębni
podatnicy

Test powiązań
Umowa

POWIĄZANIA
Finansowe

Ekonomiczne Organizacyjne

Grupa
VAT

GRUPA VAT – SZCZEGÓŁY
POWIĄZAŃ

Powiązanie finansowe
to posiadanie przez jeden z
podmiotów tworzących grupę VAT
bezpośrednio ponad 50% udziałów
(akcji) w kapitale zakładowym lub
ponad 50% praw głosu w organach
kontrolnych, stanowiących lub
zarządzających, lub ponad 50%
prawa do udziału w zysku, każdego
z pozostałych podmiotów
będących członkami tej grupy.

Powiązanie ekonomiczne
występują, gdy:
1) przedmiot głównej działalności
członków ma taki sam charakter
lub
2) rodzaje działalności
prowadzonej przez członków
uzupełniają się i są współzależne,
lub

3) członek prowadzi działalność, z
której w całości lub w dużej mierze
korzystają inni członkowie grupy.

Powiązania organizacyjne,
zachodzą, gdy podmioty:

1) prawnie lub faktycznie,
bezpośrednio lub pośrednio,
znajdują się pod wspólnym
kierownictwem, lub
2) organizują swoje działania
całkowicie lub częściowo w
porozumieniu.

GRUPA VAT – CZŁONKOWIE
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom biznesu
grupa VAT otwarta dla
wszystkich form prawnych.
Zmiana względem
początkowych założeń
otwiera grupy VAT na sektor
MŚP i będzie stanowiła
dodatkowy bodziec
stymulacyjny i rozwojowy.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NEUTRALNOŚCI

Grupa VAT:

Brak Grupy VAT:

Bank wraz z firmą Y i spółką IT X
tworzy grupę VAT. Firma IT świadcząc
usługi na rzecz banku nie wystawia
faktur VAT, a w rozliczeniach
wewnętrznych obciąża bank kwotą
netto. Bank nie uwzględnia więc w
cenie nabycia usługi IT kwoty VAT,
której nie może odliczyć. Z kolei bank
nie wystawia faktury na rzecz firmy Y –
przestaje świadczyć usługi
wykluczające w firmie Y odliczenie VAT.

Bank świadczy wyłącznie zwolnione z
VAT usługi finansowe na rzecz spółki
powiązanej Y. Wsparcie IT dla banku
oferuje spółka córka X, za co obciąża
bank uwzględniając VAT 23 %. Podatek
VAT płacony w cenie usługi przez bank
jest jego „kosztem” – z uwagi na
wykonywanie usług wykluczających
prawo do odliczenia bank nie odliczy
VAT. Traktowany jest de facto jak
konsument.

KORZYŚCI WSPÓLNEGO ROZLICZENIA

Grupa VAT:

Brak Grupy VAT:

Firma X tworzy ze swoimi spółkami córkami Y i Z
grupę VAT. Spółki Y i Z – przed przystąpieniem do
grupy VAT z uwagi na dużą sprzedaż co miesiąc
wpłacają VAT do budżetu państwa. X natomiast
regularnie wykazuje kwoty nadwyżki podatku
naliczonego nad podatkiem należnym.

Firma X jest podatnikiem wykazującym regularnie
nadwyżkę podatku naliczonego nad podatkiem
należnym – co miesiące oczekuje na zwrot VAT z
urzędu skarbowego.

Grupa VAT skutkuje tym, że powstaje nowy
podmiot który jako całość uwzględnia w swoich
rozliczenia podatek naliczony i należny wszystkich
członków.
W efekcie grupa nie oczekuje na zwrot VAT, a VAT
należny do wpłaty jest per saldo niższy, niż sprzed
utworzenia grupy, zakładając oczywiście że w
ramach grupy VAT podatek należny jest wyższy niż
podatek naliczony.

OPCJA OPODATKOWANIA USŁUG
FINANSOWYCH – PODSTAWA PRAWNA
Artykuł 137 Dyrektywy VAT
1. Państwa członkowskie mogą przyznać podatnikom prawo wyboru opodatkowania następujących transakcji:
a) transakcji finansowych, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b)-g);
b) dostaw budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu innych niż dostawy, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a);
c) dostaw terenów niezabudowanych innych niż dostawy terenów budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b);
d) dzierżawy i wynajmu nieruchomości.
2. Państwa członkowskie określają szczegółowe zasady korzystania z prawa wyboru przewidzianego w ust. 1.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres tego prawa wyboru.

POWIĄZANIA

Rozwiązanie wprowadzono w art. 43 ust. 22-24 ustawy o podatku od towarów i usług, które zostały dodane na mocy art. 14
pkt 7 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.

JAK BĘDZIE? – STAN PROJEKTOWANY
Procedura / warunki:
- pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego

Związanie dokonanym wyborem:
- okresy 2 letnie
Podatnik który wybierze opodatkowanie będzie mógł powrócić do
zwolnienia najwcześniej po upływie 2 lat
Podatnik który powróci do zwolnienie będzie mógł wybrać
opodatkowanie najwcześniej po upływie kolejnych 2 lat

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z OPODATKOWANIA

Wybór opcji opodatkowania usług
finansowych:

Brak wyboru opcji opodatkowania usług
finansowych:

Bank X świadczy na rzecz Spółki Y usługę
polegającą na prowadzenia rachunków
pieniężnych. Wybierając opodatkowanie usług
finansowych, Bank X może odliczyć podatek
naliczony związany ze świadczeniem tej usługi.
Z tytułu świadczenia usługi zostaje wystawiona
faktura VAT z wykazanym podatkiem należnym,
który nabywca - Spółka Y, może zasadniczo
odliczyć.

Świadczona przez Bank X usługa jest zwolniona
od podatku. Bank X nie ma możliwości
odliczenia podatku naliczonego związanego z
poniesionymi kosztami świadczenia usługi.
Nabywca – Spółka Y otrzymuje fakturę bez
podatku VAT (usługa zwolniona), w związku z
czym nie odlicza podatku naliczonego.
Zwolnienie usługi finansowej powoduje, że w
całym łańcuchu transakcji podatek VAT nie jest
neutralny dla przedsiębiorcy (podatnika VAT).

Wybór zapewnia większą neutralności podatku
VAT w łańcuchu co przekłada się na korzyść
Banku X oraz Spółki Y.
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