
Projekt z 24 lipca 2015 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

  

z dnia                                            2015 r. 

w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego 

Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa późniejszy niż wymieniony w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług termin powstania obowiązku 

podatkowego w podatku od towarów i usług. 

§ 2. 1.W przypadku wykonywania przez komornika sądowego czynności egzekucyjnych 

oraz innych czynności wykonywanych na podstawie odrębnych przepisów obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do 

otrzymanej kwoty. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz.1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 

i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605. 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów fakultatywnego upoważnienia 

zawartego w art. 19a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie 

z ww. przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania 

obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, 

uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej. 

 

Mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności przez komorników sądowych 

(działających w takim charakterze), w tym złożoność postępowania egzekucyjnego oraz jego 

wieloetapowość i specyfikę ustalania wynagrodzenia, uzasadnione jest wprowadzenie 

szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych czynności.  

Przykładowo należy wskazać, że w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w sytuacji 

umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 

Kodeksu postępowania cywilnego, komornikowi przysługuje od dłużnika opłata stosunkowa 

zgodnie z art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 

sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790), której może on w rzeczywistości 

ze względu na kondycję finansową dłużnika w ogóle nie otrzymać. W takim przypadku na 

mocy przedmiotowego rozporządzenia obowiązek podatkowy w odniesieniu do tej należności 

zostanie przesunięty do momentu otrzymania zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) 

przez komornika.  

 

W związku z powyższym uzasadnione jest dostosowanie momentu powstania obowiązku 

podatkowego do specyfiki czynności wykonywanych przez komorników. W konsekwencji, 

niezależnie od momentu wykonania danej czynności, obowiązek podatkowy powstanie 

z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty (w tym 

jeśli otrzymanie całości lub części zapłaty nastąpi przed dokonaniem czynności - obowiązek 

podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).  

 

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku dokonywania przez komornika innych czynności 



– 3 – 

np. sprzedaży majątku wykorzystywanego w jego działalności gospodarczej, obowiązek 

podatkowy będzie powstawać odpowiednio na zasadach określonych w art. 19a - 20b ustawy 

o VAT. 

 

Wydanie rozporządzenia związane jest z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 

2015 r. sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów 

i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. 

z 15 czerwca 2015 r. - poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko 

wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP 

(Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), zgodnie z którą komornicy sądowi 

nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie 

czynności, w szczególności egzekucyjnych, podatku VAT. 

W interpretacji z 9 czerwca 2015 r. stwierdzono, że wykonywane przez komorników 

czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 

świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania 

wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 

Celem umożliwienia dostosowania się do nowych zasad opodatkowania w związku 

z ww. interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. komornicy zostali objęci 

ochroną prawną polegającą na zwolnieniu ich z obowiązku zapłaty podatku od towarów 

i usług z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września br. 

W związku z powyższym planuje się wejście w życie niniejszego rozporządzenia z dniem 

1 października 2015 r. 

 

Proponowany termin wejścia w życie projektowanych przepisów nie narusza zasad 

wynikających z uchwały nr 20 Rady Ministrów z 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń 

ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205), 

gdyż określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego stanowi 

bezpośrednią konsekwencję wydanej ww. interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów 

z 9 czerwca 2015 r., a za wydaniem rozporządzenia przemawia ochrona ważnego interesu 

publicznego. 
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Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. 

poz. 979), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami 

Rady Ministrów. 

 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.  
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Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie późniejszego 

terminu powstania obowiązku podatkowego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Leszek Jurek – Radca Ministra, Departament PT, Wydział PT1     

694-36-32; leszek.jurek@mofnet.gov.pl 

 

Data sporządzenia 

24.07.2015 r. 

 

Źródło:  

Inne 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

dotyczących projektów rozporządzeń 

Ministra Finansów – 11.46 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych 

 (Dz. Urz. Min. Fin. z 15 czerwca 2015 r. - poz. 41) zmieniono stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej 

z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, 

poz. 93), zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem 

od wykonywanych przez siebie czynności, w szczególności egzekucyjnych, podatku VAT. 

W interpretacji z 9 czerwca 2015 r. stwierdzono, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać 

za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 

poz. 1054, z późn. zm.)  – zwanej dalej „ustawą o VAT”, obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje, 

co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.  

Mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności przez komorników sądowych (działających w takim 

charakterze), w tym złożoność postępowania egzekucyjnego oraz jego wieloetapowość i specyfikę ustalania 

wynagrodzenia, proponuje się wprowadzenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego 

dla czynności wykonywanych przez komorników sądowych działających w takim charakterze. 

 

mailto:leszek.jurek@mofnet.gov.pl
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Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponuje się wydanie rozporządzenia Ministra Finansów określającego późniejszy niż wynikający z regulacji 

ustawy o VAT moment powstania obowiązku podatkowego dla czynności wykonywanych przez komorników 

sądowych działających w takim charakterze. Obowiązek podatkowy dla czynności wykonywanych przez 

komorników sadowych powstawałby z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu wykonania przez 

komornika sądowego czynności egzekucyjnych oraz innych czynności przekazanych mu na podstawie 

odrębnych przepisów. 

Zgodnie z art. 19a ust. 12 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, 

w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy, uwzględniając 

specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami 

oraz przepisy Unii Europejskiej. 

Proponowane rozwiązanie przez wskazanie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego ma 

ułatwić właściwe rozpoznanie i prawidłowe rozliczenie podatku przez komorników sądowych. 

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Projektowany akt prawny oddziałuje na podatników podatku od towarów i usług, w tym w szczególności na 

komorników sądowych. 

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym z podmiotami i organizacjami 

gospodarczymi, a w szczególności z Krajową Radą Komorniczą.  

 Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie generowało kosztów 

wymagających finansowania. 

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń założeń 

 

 

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń założeń  

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 
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 Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Projektowane zmiany wprowadzają dla określonej grupy podatników późniejszy niż wynikający z przepisów 

ustawy o VAT moment powstania obowiązku podatkowego.  

Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Uregulowania zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie wywierają wpływu na 

wymienione w pkt 10 obszary – projektowane przepisy mają charakter ułatwiający 

rozpoznanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. 

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

IV kwartał 2015 r. 

 W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 


