
Wzajemność i prawodawstwo europejskie w zakresie podatku VAT 
 

Podatek od wartości dodanej (VAT) lub podobny podatek stosowany jest już w ponad 130 krajach. We 
Wspólnocie Europejskiej początkowo ustanowiony został wspólny system podatku VAT na mocy II Dyrektywy 
Rady z 1967 roku. System ten znacząco się rozwinął po przyjęciu VI Dyrektywy VAT w 1977 roku.  

 
W 1982 roku Unia Europejska (wtedy Europejska Wspólnota Gospodarcza) podjęła decyzję, że firmy w ramach 
UE powinny mieć możliwość konkurowania na równych warunkach. Z tego względu zwroty podatku VAT są 
dostępne dla firm z UE w odniesieniu do takich samych opłat z tytułu usług, jakie mogą być odliczane przez 
firmy w lokalnych deklaracjach VAT (VIII Dyrektywa VAT, dokument prawny 31979L1072 wydany w dniu 6 
grudnia 1979 roku).  

 
W 1988 roku wdrożono XIII Dyrektywę VAT (dokument prawny 31986L0560 wydany w dniu 17 listopada 1986 
roku), która pozwoliła krajom spoza UE występować o zwrot podatku VAT w ramach UE. Zwrot podatku VAT 
może być uwarunkowany wzajemnym zwrotem  podatku VAT praktykowanym przez dany kraj.  

 
W lutym 2008 roku przyjęto nową Dyrektywę Rady 2008/9/WE, która zmieniła procedurę i zasady, zgodnie z 
którymi firmy w ramach UE występują o zwrot zagranicznego podatku VAT od dnia 1 stycznia 2010. 

 
Specyficzne zasady odzyskiwania podatku VAT różnią się pomiędzy krajami, ponieważ występuje wiele różnic 
we wdrażaniu powyższych dyrektyw. 

 
Linki do oryginalnych dokumentów 

Dyrektywa 79/1072/EWG, znana również jako VIII Dyrektywa VAT z dnia 6 grudnia 1979 roku została zastąpiona 

Dyrektywą Rady 2008/9/EC z dnia 12 lutego 2008, wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Dyrektywa 86/560/EEC, znana również jako XIII Dyrektywa VAT z dnia 17 listopada 1986 roku. 

Dyrektywa o opodatkowaniu energii 

 
Zapraszamy do kontaktu 
  
Sprawdź jaką kwotę zagranicznego podatku VAT  możemy odzyskać dla Twojej firmy. 

Bezpłatna konsultacja (potrzebna aktualizacja linku!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0009&qid=1436536731847
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0560:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0096:EN:HTML
http://www.cashback.pl/vat-assessment/
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