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ODZYSKANIE VAT NALICZONEGO
W POMIOTACH LECZNICZYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiono skutki nieprawidłowej implementacji dyrektywy
dotyczącej podatku VAT w zakresie zwolnień świadczeń medycznych do polskiego systemu
podatkowego. Wskazano na możliwość odzyskania podatku naliczonego. Zaprezentowano
procedurę odzyskania podatku naliczonego przez podmioty lecznicze.
Słowa kluczowe: opodatkowanie podmiotów leczniczych, VAT, zwolnienia podatkowe, podatek naliczony.

1. Wstęp
Działalność jednostek opieki zdrowotnej uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Należą do nich czynniki finansowe. Część podmiotów leczniczych znajduje
się w trudnej sytuacji finansowej. Dla niektórych z nich pozyskanie dodatkowego źródła środków finansowych może być bardzo pomocne. Jednym z elementów
systemu finansowego wpływającym na sytuację jednostek opieki zdrowotnej są
obciążenia podatkowe. Ich składową jest m.in. podatek od towarów i usług, regulowany przez przepisy unijne. Wprowadzają one możliwość zwolnienia z opodatkowania dla większości usług medycznych. Wówczas podatnik nie ma prawa do
odliczenia podatku naliczonego. Jednakże niektóre usługi z zakresu ochrony zdrowia według prawa unijnego podlegają opodatkowaniu. W konsekwencji podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonywaniem
opodatkowanych usług. W Polsce do końca 2010 r. występowało pełne zwolnienie
z opodatkowania usług w zakresie ochrony zdrowia. Było ono częściowo niezgodne z Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 (DzUUE L 347).
W praktyce stosowania podatku od towarów i usług powstaje kwestia możliwości
odliczenia podatku naliczonego, jeżeli nastąpiła niewłaściwa implementacja przepisów unijnych. W przypadku prawidłowej implementacji podatnicy mogliby odliczać podatek naliczony, brak dostosowania polskich przepisów może pozbawić
ich tej możliwości.
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Celem artykułu jest ocena możliwości odzyskania podatku naliczonego przez
podmioty lecznicze w związku z niewłaściwą implementacją przepisów unijnych
przed rokiem 2011 oraz identyfikacja czynników wpływających na możliwość odzyskania podatku naliczonego.

2. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku niewłaściwej
implementacji przepisów unijnych
W VAT powstaje kwestia możliwości odliczenia podatku naliczonego, jeżeli ustawodawca w niewłaściwy sposób implementował przepisy unijne dotyczące zakresu
zwolnienia z opodatkowania. W wyniku błędnego dostosowania prawa krajowego
nastąpiło zwolnienie dostawy towarów lub wykonywania usług w danym kraju, które zgodnie z regulacjami europejskimi powinno być opodatkowane. Podkreślić należy, że skutki takiej sytuacji nie są jednoznaczne. Występują stanowiska pozwalające
na bezpośrednie stosowanie przepisów unijnych i odliczanie podatku naliczonego
oraz opinie uznające, że brak jest prawa do odliczenia.
W przypadku VAT dyrektywa może być bezpośrednio stosowana przez podatników, nawet jeśli państwa członkowskie jej nie zaimplementują [Taborowski 2013].
W piśmiennictwie przywołuje się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z 18 stycznia 2001 r. w sprawie Stockholm Lindöpark AB. Wynika z niego, że jeśli
przepisy unijne precyzyjnie wskazują, że zwolnione z VAT są tylko wymienione
w nim przypadki, a nie ma wśród nich czynności wykonywanych przez danego podatnika, to prawo unijne bezwarunkowo wiąże prawo do odliczenia z wykonywaniem czynności, które powinny być opodatkowane. Zatem podatnik ma prawo do
odliczenia podatku naliczonego w związku z przepisami unijnymi. Według niektórych autorów nieodpowiednia implementacja reguł unijnych działa wyłącznie na korzyść podatników. Wynika to z faktu, że wynikające z przepisów dyrektywy prawo
do odliczenia VAT naliczonego nie oznacza obowiązku wykazania podatku należnego ze sprzedaży, która niezgodnie z przepisami przez państwo członkowskie została
zwolniona. Zgodnie z podejściem Trybunału Sprawiedliwości obowiązek prawidłowej implementacji przepisów dyrektywy ciąży na państwach członkowskich. Podatnik może powoływać się wprost na dyrektywę, natomiast takiego uprawnienia
nie ma aparat administracyjny państwa. Opodatkowania nie można domniemywać
i żaden kraj członkowski nie może nakładać opodatkowania z ominięciem regulacji
krajowych, opierając się wprost na dyrektywie. W efekcie zaniedbanie państwa nie
może obracać się przeciw podatnikowi. Zatem, co podkreślane jest w piśmiennictwie i orzecznictwie, z punktu widzenia konstrukcyjnych zasad VAT dochodzi do
paradoksalnej sytuacji: podatnik wykonuje czynności zwolnione z VAT (bo przepis
krajowy nakazuje zastosowanie zwolnienia), jednocześnie mając prawo do odliczenia (na podstawie dyrektywy) [Varga 2009; Namysłowski, Pokrop 2012]. Podobne
stanowisko zajmują również polskie sądy administracyjne, chociażby w sprawach

PN 326_Kopinski_Zarzadzanie.indb 329

2014-07-14 13:42:42

330

Radosław Witczak

dotyczących niezgodnego z prawem unijnym wprowadzenia zwolnienia z VAT dla
aportów [Namysłowski, Pokrop 2012]1.
Należy jednak zwrócić uwagę, że korzystna dla podatników interpretacja przepisów może spotkać się z kontrargumentami. Wynikają one z faktu, że podobną
sytuację (zwolnienia dostawy towarów niezgodnego z regułami unijnymi) rozpatrywał ETS w sprawie C-401/05 VDP Dental Laboratory NV v. Staatssecretaris van
Financiën. Chociaż bezpośrednio w wyroku sąd nie rozstrzygał kwestii prawa do
odliczenia podatku naliczonego (powołał się nawet na wyrok w sprawie Stockholm
Lindöpark AB), to zawarł w uzasadnieniu sugestię, iż dla skorzystania z odliczenia
podatku poprzez bezpośrednie odwołanie do przepisów Dyrektywy konieczne jest
również wykazanie podatku należnego na podstawie przepisów unijnych. Co istotne, stanowisko takie przedstawił dla potrzeb analizowanego orzeczenia Rzecznik
Generalny. Uznał, że wykluczone jest „niesymetryczne” powoływanie się na przepisy dyrektywy. Podatnik co do zasady nie może powoływać się na dyrektywę w celu
domagania się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego w przypadku dostawy zwolnionej przez przepisy krajowe. Wynika to z faktu,
że nie można zaakceptować sytuacji, w której wykładnia dyrektywy przynosiłaby
podatnikowi korzyść sprzeczną z zasadami tejże dyrektywy [Namysłowski, Pokrop
2012]. Opinia taka nie jest wiążąca dla sądu, ale zdarzały się sprawy, kiedy opinie
rzeczników przyczyniały się do zmiany stanowiska Trybunału [Andrzejewska-Czernek 2013]. Dlatego nie można wykluczyć zmiany podejścia w zakresie skutków
błędnie wprowadzonych zwolnień w regulacjach. Co więcej, negatywne stanowisko
w sprawie odliczenia podatku naliczonego (przy wprowadzonym zwolnieniu) jest
również wyrażane przez polskie Ministerstwo Finansów. Istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego, ale pod warunkiem opodatkowania sprzedaży [Kaute
2012, s. 8-11].

3. Zakres zwolnień usług medycznych z podatku VAT
Dla określenia możliwości odzyskania podatku naliczonego przez podmioty lecznicze znaczenie ma ustalenie zakresu zwolnień z podatku VAT świadczeń medycznych. Do 2011 r. występowało zwolnienie usług w zakresie ochrony zdrowia. Miało
ono bardzo szeroki zakres, co wynikało z faktu, że polskie regulacje odwoływały
się do klasyfikacji statystycznych. Zgodnie z nimi zwolnione były usługi ochrony
zdrowia zgrupowane w pozycji 85.1 PKWiU. Obejmowały one praktycznie wszelkiego rodzaju usługi medyczne [Krywan 2009, s. 284-285; Michalik 2009, s. 522].
1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących zwolnienia
usług medycznych. Było to spowodowane koniecznością dostosowania przepisów
do unijnej dyrektywy. Reguluje ona zwolnienia dotyczące usług ochrony zdrowia
1
Zob. szerzej przywoływane tam orzecznictwo, np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 maja
2008 r., sygn. III SA/Wa 364/08.
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w odmienny sposób w porównaniu z polskimi przepisami obowiązującymi do końca
2010 r. [Kowalczyk 2010, s. 16; Ochocka, Malinowski 2011, s. 3].
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zwolnieniu podlegają „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi
usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty
lecznicze” [Ustawa z dnia 11 marca 2004…, art. 43, ust. 1, pkt 18]. Dodatkowo
również zwolnieniem objęte są usługi spełniające wyżej wskazane cechy, wykonywane przez wymienionych w przepisach przedstawicieli zawodów medycznych (np.
lekarzy). Należy mieć na uwadze, że obecnie świadczenie usług w zakresie ochrony
zdrowia (medycznych) nie jest elementem wystarczającym do zastosowania zwolnienia [Witczak 2011a, s. 133]. Ważny jest cel wykonywanych świadczeń. Ze zwolnienia na ogół korzystają tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny
lub terapeutyczny (leczniczy) [Bartosiewicz, Kubacki 2010 s. 10]. W efekcie nie
każde działanie o charakterze medycznym, wymagające wiedzy medycznej, będzie
podlegało zwolnieniu. Co więcej, trzeba zauważyć, że zwolnienie ma charakter
przedmiotowo-podmiotowy. Nie wszystkie jednostki mogą z niego skorzystać, lecz
jedynie wskazane w regulacjach, np. podmioty lecznicze [Witczak i in. 2011, s. 111].
W związku z takim sformułowaniem przepisów bez wątpienia ogromna większość
świadczeń wykonywanych przez jednostki opieki zdrowotnej korzysta ze zwolnienia. Jednakże wyróżnić można usługi w zakresie ochrony zdrowa, które podlegają
opodatkowaniu, oraz świadczenia, w odniesieniu do których występują wątpliwości co do możliwości zakresu zwolnienia. Można tu wymienić objęte opodatkowaniem świadczenia o charakterze medycznym. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy
badanie jest przeprowadzane w celu wydania określonego zaświadczenia czy daje
prawo do ubiegania się o konkretne uprawnienie2, a także opinie przygotowywane
przez lekarzy na zlecenie sądów lub prokuratury, badania lekarskie (psychomotoryczne, okulistyczne) wykonywane dla potrzeb kursów nauki jazdy, badania na zlecenie wojskowych komisji lekarskich, badania genetyczne, których celem nie jest
terapia, np. pobieranie próbek DNA dla celów ustalenia ojcostwa [Witczak 2013].
Istnieją także świadczenia, co do których występują wątpliwości co do zakresu
zwolnienia, np. badania w celu wystawienia zaświadczeń lekarskich dla potrzeb komisji o orzekaniu niepełnosprawności. Dla ustalenia, czy w takiej sytuacji następuje
opodatkowanie, czy też zwolnienie, znaczenie ma cel przeprowadzonego badania
i wydawanego zaświadczenia. Jeśli wydanie zaświadczenia ma służyć osiągnięciu przez badaną osobę pewnych uprawnień, ulg, zwolnień, to badania podlegają
opodatkowaniu [Kowalczyk 2010, s. 16]. Wśród organów podatkowych występuInterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r.,
sygn. IPPP3/443-120/11-2/SM, opublikowana w: http:// sip.mf.gov.pl, dostęp: 8.02.2013; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 maja 2011 r., sygn. IPPP3/443194/11-4/JF, opublikowana w: http:// sip.mf.gov.pl, dostęp: 8.02.2013.
2
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ją rozbieżne stanowiska co do możliwości skorzystania ze zwolnienia w związku
z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych wraz z wydaniem zaświadczenia lekarskiego o istnieniu bądź braku przeciwwskazań medycznych do
zatrzymania i umieszczenia takich osób w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych3.
W przypadku stomatologii organy podatkowe wskazują na opodatkowanie usługi
wybielania zębów4, a np. usługi in vitro są uznawane za zwolnione, nie można jednak wykluczyć zmiany stanowiska, ponieważ w piśmiennictwie wyrażane były wątpliwości co do możliwości zwolnienia tych usług [Kubala 2011, s. D2; Pogroszewska 2011, s. C5]. Kolejnym przypadkiem są badania kliniczne: organy podatkowe
stwierdzają, że powinny one być opodatkowane podstawową stawką [Nawrot 2011,
s. 34-36]5, natomiast niejednoznaczne są opinie sądów administracyjnych, pojawiają
się bowiem orzeczenia, że badania kliniczne korzystają zwolnienia w podatku od
towarów i usług [WSA 2011].
Inną usługą świadczoną przez podmioty lecznicze jest wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej. Można wskazać przesłanki uznające, że powinny one
podlegać stawce 23% [Witczak 2011b; Welsyng 2012, s. 25-28].

4. Możliwość odzyskania podatku naliczonego
dotyczącego okresów rozliczeniowych przed 2011 r.
w podmiotach leczniczych
W związku z niepełną implementacją przepisów unijnych dotyczących zwolnienia
usług medycznych przed rokiem 2011, u podmiotów leczniczych powstaje możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług, które nie
powinny korzystać ze zwolnienia. Należy jednak uwzględnić różne uwarunkowania, które wpływać mogą na przeprowadzenie takiej operacji finansowej. Najistotniejszym elementem jest ustalenie, czy dany podmiot leczniczy wykonywał przed
rokiem 2011 świadczenia, które zgodnie z przepisami unijnymi powinny być objęte
podstawową stawką. W przypadku pozytywnej odpowiedzi określić należy możliwość precyzyjnego obliczenia wartości tych usług. Następnie trzeba zidentyfikować
podatek naliczony, który można przyporządkować do świadczeń objętych opodatkowaniem, oraz podatek naliczony związany z sprzedażą zwolnioną i podatek nali3
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 lipca 2011 r., sygn.
IPTPP1/443-115/11-2/IG, opublikowana w: sip.mf.gov.pl, dostęp: 10.10.2011; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r., sygn. IPPP1-443-485/11-3/MP,
opublikowana w: sip.mf.gov.pl, dostęp: 8.02.2013.
4
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 r.,
sygn. ILPP1/443-309/11-2/BD, opublikowana w: sip.mf.gov.pl, dostęp: 22.02.2013.
5
Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 06 maja 2011 r.,
sygn. ILPP2/443-614/11-3/BA, opublikowana w: www.sip.gov.pl, dostęp: 21.05.2012; interpretacja
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP1/443143/11-2/AK, opublikowana w: www.sip.gov.pl, dostęp: 21.05.2012.
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czony rozliczany według struktury sprzedaży. Nie zawsze będzie to łatwe, ponieważ
systemy finansowo-księgowe mogły nie być przystosowane do ujmowania rozliczeń
uwzględniających potrzeby wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług.
W niektórych pomiotach leczniczych wskazane jest wcześniejsze oszacowanie
kwot, jakie możemy wykazać do zwrotu. Ocenić należy także koszty pracownicze
związane z procedurą analizy danych z przeszłości, a także uwzględnić fakt korzystania ze środków unijnych na zakupy sprzętu, inwestycje itp. Okazać się może, że
ze środków tych finansowany był również zawarty w zakupach podatek naliczony, uznawany za koszt kwalifikowany. W przypadku jego zwrotu (chociaż niewielkiej części), wystąpi obowiązek zwrotu środków unijnych, które nie zostały wydane zgodnie z celem ich przeznaczenia. W rachunku ekonomicznym należy też
uwzględnić skutki finansowe rezygnacji ze zwolnienia o charakterze podmiotowym,
z uwzględnieniem faktu, że możemy skorzystać z prawa do powrotu do zwolnienia
o charakterze podmiotowym.
Po ustaleniu, że operacja wystąpienia o zwrot podatku jest opłacalna i możliwa
do przeprowadzenia, wskazane jest złożenie wniosku o interpretację indywidualną
odnośnie do opodatkowania usług, co do których występują wątpliwości w zakresie
tego zwolnienia. W tej interpretacji warto przedstawić argumenty przemawiające
za opodatkowaniem tych świadczeń medycznych. Odpowiedź pozytywna organu
podatkowego daje nam bowiem prawo do uznania, że możemy odliczać podatek naliczony. Następne kroki są uzależnione są od tego, czy jednostka opieki zdrowotnej
była podatnikiem VAT czynnym, czy też korzystała ze zwolnienia.
W pierwszym przypadku składamy korekty deklaracji za poprzednie okresy
i wykazujemy w nich podatek naliczony związany z usługami, które powinny podlegać opodatkowaniu wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W razie decyzji
dotyczącej któregoś okresu rozliczeniowego w podatku VAT, wydanej wcześniej
przez organ podatkowy, należy rozważyć, czy istnieją podstawy do wznowienia postępowania podatkowego lub unieważnienia decyzji, trudno jednak wskazać takie
przesłanki. Dlatego też, jeśli jednostka opieki zdrowotnej otrzymała za dany okres
rozliczeniowy decyzję, która ma charakter ostateczny, to nie ma możliwości występowania o zwrot części podatku naliczonego dotyczącego usług zwolnionych w tych
okresach, których decyzja ta dotyczyła. Natomiast podmioty lecznicze, które nie
były podatnikiem VAT, powinny zarejestrować się jako podatnicy czynni. Podatek
zapłacony przed zarejestrowaniem również może być odliczony. Podkreśla się, że
forma wystąpienia o zwrot jest sporna. Jedną z możliwości jest złożenie deklaracji
za okresy, w których podatnik otrzymał faktury. Według innego podejścia istnieje też
opcja wykazania podatku naliczonego i w efekcie podatku do zwrotu w pierwszej
deklaracji po rejestracji [Haniszewski 2011, s. 32].
W celu ograniczenia ryzyka podatkowego warto najpierw złożyć deklarację bez
wykazywania podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, która korzystała ze zwolnienia, a następnie dokonać korekty tych deklaracji. Istotnym
czynnikiem, który należy uwzględnić, jest możliwość wystąpienia z korektą, zanim
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nie upłynie 5 lat liczonych od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Dlatego procedurę oceny możliwości odzyskania podatku
naliczonego w podmiotach leczniczych warto przeprowadzić jak najszybciej.

5. Podsumowanie
Polski ustawodawca w latach 2004-2010 nie w pełni dostosował polskie przepisy do
norm unijnych w zakresie zwolnienia z VAT świadczeń ochrony zdrowia. Wskazać
można świadczenia, które powinny być objęte stawką podstawową, a korzystały ze
zwolnienia. Błędy prawodawcy powodujące zbyt szerokie zwolnienia przed rokiem
2011 dają podmiotom leczniczym możliwość ubiegania się o otrzymanie podatku
naliczonego. Jednakże opłacalność takich działań musi być oceniona dla każdego
podatnika odrębnie, z uwzględnieniem wielu różnych czynników. Ustalić należy
m.in. wartość świadczeń, które mogły być opodatkowane, oraz związanego z nimi
podatku naliczonego, a także uwzględnić koszty takiej operacji. Co więcej, w celu
ograniczenia ryzyka podatkowego odzyskiwanie podatku naliczonego należy przeprowadzić z wykorzystaniem wskazanych w artykule procedur.
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FACTORS INFLUENCING THE POSSIBILITY OF RECEIVING
THE INPUT TAX IN HEALTH CARE UNITES – CHOSEN ISSUES
Summary: In the article the effects of uncorrected implementation of VAT Directive concerning tax exemptions for health care services in the Polish tax system are presented. The
possibility of receiving the input tax was discussed. The procedure of receiving the input tax
for health care institutions was given.
Keywords: taxation on the health care institutions, VAT, tax exemptions, input tax.
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