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A. KOMENTARZ DO ZMIAN

      1. Zmiany VAT od 2015 r.

 Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług przede wszystkim dotyczą 
implementacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej 
dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług  w zakre-
sie uproszczenia rozliczania podatku VAT z tytułu zmiany miejsca świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz 
świadczonych drogą elektroniczną.

      1.1.  Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze od 1 stycznia 
2015 r.

 Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28k ustawy o podatku od towarów i usług 
znowelizowanego ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2014 poz. 1171)

1

 
od 1 stycznia 2015 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i 
elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników) zlokali-
zowanych w UE będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca 
ma siedzibę.

 Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych 
przez przedsiębiorcę na rzecz konsumenta jest we wszystkich przypadkach 
opodatkowane w państwie usługobiorcy, niezależnie od miejsca siedziby usłu-
godawcy. Zakres zmian w VAT, które weszły życie z dniem 1 stycznia 2015 r., są 
ograniczone i obejmują jedynie usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektro-
niczne. Warto wskazać, że w tym przypadku, przez usługi telekomunikacyjne 
należy rozumieć usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, 
obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radio-
wą, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w 
tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla 
zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu 
do ogólnoświatowych sieci informacyjnych.

Usługi telekomunikacyjne obejmują w szczególności:

•  usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełą-
czania komunikacji głosowej, danych i obrazu, łącznie z usługami telefonicz-
nymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami wideotele-
fonicznymi;

•  usługi telefoniczne świadczone przez Internet, łącznie z usługami tele-
fonii internetowej (VoIP);

•  poczta głosowa, oczekiwanie na połączenie, przekazywanie połączenia, 
identyfikacja dzwoniącego, telekonferencja i inne usługi obsługiwania 
połączeń;

•  usługi przywoływania;

1  Art. 58 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  
(Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).


