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Przedstawiamy wybrane aspekty zmian w ustawie o podatku od towarów i us³ug
(dalej „ustawa VAT”) ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na realizacjê za-
mówieñ publicznych. Omawiamy konsekwencje, które wynikaj¹ z tych zmian z per-
spektywy beneficjentów funduszy europejskich.

Wskutek zmian w ustawie o podatku od towa-
rów i us³ug, które wesz³y w ¿ycie 1 stycznia

2011 r. podstawowa stawka VAT wzros³a z 22%
do 23%. Ponadto dotychczasowe stawki obni¿o-
ne, czyli 7% oraz 3% zosta³y zast¹pione stawkami
8% i 5%. Pewnym zmianom uleg³ tak¿e zakres to-
warów i us³ug, które dotychczas opodatkowane by³y
obni¿onymi stawkami (np. czêœæ z nich utraci³a taki
uprzywilejowany status i od pocz¹tku roku jest opo-
datkowana stawk¹ podstawow¹). Jednoczeœnie zmo-
dyfikowany zosta³ katalog us³ug zwolnionych
z VAT. W efekcie niektóre us³ugi, które dotychczas
korzysta³y ze zwolnienia z VAT, od 1 stycznia 2011 r.
podlegaj¹ opodatkowaniu tym podatkiem (dotyczy
to np. niektórych us³ug edukacyjnych lub medycz-
nych). Wprowadzone zmiany mog¹ mieæ istotne zna-
czenie dla beneficjentów funduszy europejskich, za-
równo dla tych, którzy realizuj¹c dofinansowane
inwestycje zawarli (lub dopiero bêd¹ zawierali)
z wykonawcami umowy w trybie zamówieñ pu-
blicznych (i wystêpuj¹ w tych umowach jako zama-
wiaj¹cy), jak i tych, którzy s¹ wykonawcami umów
zawartych w trybie zamówieñ publicznych.
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Niektórzy wykonawcy zawarli przed 1 stycznia
2011 r. umowy w trybie Prawa zamówieñ publicz-
nych (dalej „PZP”) dotycz¹ce dostaw towarów lub
œwiadczenia us³ug, które bêd¹ realizowane po
1 stycznia 2011 r. W sytuacji, gdy od nowego roku
stawka VAT uleg³a zwiêkszeniu lub dostawy te utra-
ci³y prawo do zwolnienia z VAT, wykonawcy mog¹
mieæ problem z wyegzekwowaniem od zamawiaj¹-
cych kwoty zwiêkszonego podatku VAT. W przy-
padku wiêkszoœci umów zawartych w trybie PZP
do koñca 2010 r. cena zamówienia obejmuje poda-

tek VAT, ustalony wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej na
gruncie ówczesnych przepisów. Zgodnie z regula-
cjami PZP oraz ustawy o cenach, podatek VAT sta-
nowi element ³¹cznej ceny zamówienia, na pod-
stawie której zamawiaj¹cy dokona³ wyboru
oferty. Oznacza to, ¿e sprzedawca towaru lub us³u-
gi, kalkuluj¹c cenê, uprawniony jest do wliczenia
do niej podatku VAT nale¿nego od tego towaru lub
us³ugi.

Nie oznacza to jednak, ¿e nabywca towaru lub
us³ugi wskutek zmiany stawki podatku VAT jest
obowi¹zany zap³aciæ sprzedawcy cenê wy¿sz¹,
przeciwnie – z orzecznictwa wynika, ¿e ustawo-
wa zmiana stawki podatku VAT nie powodu-
je automatycznie zmiany wynagrodzenia na-
le¿nego wykonawcy, o ile w postêpowaniu
o udzielenie zamówienia oraz w umowie nie prze-
widziano, i¿ do kwoty netto zostanie doliczony
podatek VAT wed³ug stawki w³aœciwej w dacie
powstania obowi¹zku podatkowego.

Zdecydowana wiêkszoœæ umów zawartych w try-
bie PZP nie zawiera jednak tego rodzaju postano-
wieñ. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o zwiêk-
szony podatek VAT wymagaæ bêdzie zatem zmiany
postanowieñ zawartej umowy, co jednak w przypad-
ku umów zawartych w trybie PZP nie zawsze bê-
dzie mo¿liwe. Przepis art. 144 ust. 1 PZP zakazuje
bowiem dokonywania istotnych zmian postanowieñ
zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na pod-
stawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba
¿e zamawiaj¹cy przewidzia³ mo¿liwoœæ dokonania
takiej zmiany w og³oszeniu o zamówieniu lub w spe-
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cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre-
œli³ warunki takiej zmiany.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o kwotê
podatku VAT mo¿liwa jest wówczas, gdy:

1) mo¿liwe jest uznanie takiej modyfikacji za
„zmianê nieistotnych postanowieñ umowy” lub

2) zamawiaj¹cy przewidzia³ mo¿liwoœæ doko-
nania takiej zmiany w og³oszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia oraz okreœli³ warunki takiej zmiany.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w obu przypadkach zmiana
umowy wymaga zgodnej woli obu jej stron. Tym-
czasem zwiêkszenie wynagrodzenia raczej nie bê-
dzie le¿a³o w interesie zamawiaj¹cego, w szczegól-
noœci w sytuacji, gdy nie przys³uguje mu prawo do
odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie ze stano-
wiskiem Urzêdu Zamówieñ Publicznych1, zmiana
wynagrodzenia wykonawcy, która wynik³a ze zmia-
ny stawki podatku VAT w pewnych okolicznoœciach
(o ile w równej mierze dotyczy wszystkich wyko-
nawców i tym samym nie narusza zasady konku-
rencyjnoœci i nie by³a znana lub przewidywana przez
strony w chwili sk³adania ofert) mo¿e byæ uznana
za „nieistotn¹” zmianê umowy, która mo¿e byæ
zmieniona moc¹ porozumienia stron, oczywiœcie pod
warunkiem, ¿e zamawiaj¹cy wyrazi zgodê na tak¹
modyfikacjê.

W razie braku zgody zamawiaj¹cego, wyko-
nawcy pozostaje mo¿liwoœæ wyst¹pienia do s¹du
o dokonanie zmiany warunków umowy na pod-
stawie art. 3571 Kodeksu cywilnego (tzw. klauzula
rebus sic stantibus). Przepis ten umo¿liwia s¹dowi
dokonanie zmiany wysokoœci przewidzianego
w umowie œwiadczenia na mocy konstytutywnego
orzeczenia s¹du. Orzeczenie takie mo¿e byæ wyda-
ne w sytuacji, gdy „z powodu nadzwyczajnej zmia-
ny stosunków spe³nienie œwiadczenia by³oby po³¹-
czone z nadmiernymi trudnoœciami albo grozi³oby
jednej ze stron ra¿¹c¹ strat¹, czego strony nie prze-
widywa³y przy zawarciu umowy”.

Wykonawca wystêpuj¹c do s¹du z powódz-
twem o zmianê wynagrodzenia musi zatem nie
tylko wykazaæ, i¿ wykonanie umowy na dotych-
czasowych warunkach grozi³oby mu ra¿¹c¹ strat¹
(co mo¿e byæ stosunkowo proste w przypadku
umów opiewaj¹cych na znaczne kwoty), ale tak-
¿e udowodniæ, ¿e zawieraj¹c umowê nie móg³
przewidzieæ zmiany stawki podatku (co mo¿e byæ
trudne w przypadku umów zawartych w drugiej
po³owie 2010 r., kiedy powszechnie znane by³y
plany zwiêkszenia stawek VAT).

Jeœli zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie jest
mo¿liwa na mocy porozumienia stron ani na pod-
stawie orzeczenia s¹du, mo¿na rozwa¿yæ, czy w da-
nym przypadku nie istnia³aby mo¿liwoœæ restruktu-
ryzacji transakcji w celu zmniejszenia obci¹¿enia
podatkiem VAT.
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W pewnych przypadkach zamawiaj¹cy mo¿e byæ
zobowi¹zany do zap³aty podatku VAT zwiêkszone-
go w stosunku do kwoty przewidzianej w umowie
(w razie „automatycznego zwiêkszenia” wynagro-
dzenia wykonawcy na podstawie odpowiedniej klau-
zuli umownej, dokonania skutecznej zmiany umo-
wy lub konstytutywnego orzeczenia s¹du). Dla
zamawiaj¹cych, którym w odniesieniu do naby-
wanych towarów lub us³ug nie przys³uguje pra-
wo do odliczenia podatku naliczonego (gdy¿ np.
nie s¹ podatnikami VAT lub nabywane towary i us³u-
gi nie maj¹ zwi¹zku z czynnoœciami opodatkowa-
nymi VAT), zwiêkszony VAT bêdzie stanowi³ do-
datkowe obci¹¿enie, które bezpoœrednio zwiêkszy
koszty kwalifikowalne inwestycji finansowanych
z funduszy europejskich. Zgodnie bowiem z Krajo-
wymi wytycznymi dotycz¹cymi kwalifikowania
wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fun-
duszu Spójnoœci w okresie programowania 2007–
–2013, podatek VAT mo¿e byæ uznany za wydatek
kwalifikowalny pod warunkiem, ¿e zosta³ faktycz-

1 http://bip.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1202;zmiana_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego_w_zwiazku_z_usta-
wowa_zmiana_stawki_podatku_od_towarow_i_uslug_(vat).html
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nie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent
nie ma prawnej mo¿liwoœci odzyskania tego podat-
ku (a zatem de facto jego odliczenia od podatku na-
le¿nego). Kwoty dofinansowania okreœlone w umo-
wach o dofinansowanie obejmuj¹ zatem podatek
VAT, który nie podlega odliczeniu przez beneficjen-
ta. Umowy o dofinansowanie zawarte przez takie
podmioty przed 2011 r. w wiêkszoœci uwzglêdniaj¹
zatem, jako koszt kwalifikowalny, podatek VAT
zwi¹zany z zakupami towarów i us³ug na zasadach
obowi¹zuj¹cych na gruncie starych przepisów.

Jeœli inwestycja objêta umow¹ o dofinansowa-
nie zawart¹ przed 2011 r. bêdzie realizowana po
1 stycznia 2011 r., najprawdopodobniej dofinan-
sowanie nie obejmie wszystkich kosztów zwi¹-
zanych ze zwiêkszon¹ stawk¹ VAT (lub utrat¹
przez dan¹ czynnoœæ statusu zwolnionej z VAT).
W tych okolicznoœciach konieczne mo¿e siê oka-
zaæ dokonanie zmian w umowie o dofinansowa-
nie, co jednak nie zawsze bêdzie mo¿liwe.

Wiêkszoœæ umów o dofinansowanie przewiduje
bowiem, i¿ zmiany umów prowadz¹ce do zwiêk-
szenia dofinansowania s¹ mo¿liwe jedynie w uza-
sadnionych przypadkach, za zgod¹ w³aœciwej insty-
tucji.
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Jak wskazano powy¿ej, niepodlegaj¹cy odlicze-
niu podatek VAT, co do zasady, mo¿e stanowiæ koszt
kwalifikowalny inwestycji finansowanej z funduszy
europejskich. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT,
podatek naliczony podlega odliczeniu wówczas, gdy
jest zwi¹zany z wykonywaniem przez nabywcê to-
waru lub us³ugi czynnoœci opodatkowanych VAT
(opodatkowan¹ dostaw¹ towarów lub œwiadczeniem
us³ug). Nie podlega zatem odliczeniu podatek nali-
czony zwi¹zany z zakupami, które s¹ zwi¹zane,
przyk³adowo z czynnoœciami zwolnionymi z VAT.

Jak wskazano, nowelizacja ustawy o VAT w istot-
ny sposób zmodyfikowa³a katalog us³ug zwolnio-

nych z VAT (np. us³ug edukacyjnych, medycznych).
W efekcie niektóre us³ugi, które przed 1 stycznia
2011 r. by³y zwolnione z VAT (i które nie kreowa³y
po stronie us³ugodawcy prawa do odliczenia podat-
ku naliczonego z tytu³u nabywanych towarów
i us³ug), od pocz¹tku 2011 r. podlegaj¹ opodatko-
waniu tym podatkiem. Tym samym podatek naliczo-
ny zawarty w cenie nabywanych przez us³ugodaw-
cê towarów i us³ug zwi¹zanych ze œwiadczeniem
tego rodzaju us³ug od 1 stycznia 2011 r. mo¿e pod-
legaæ odliczeniu.

Mo¿e siê zatem okazaæ, ¿e wskutek zmian
w przepisach podatek VAT, który pierwotnie
zosta³ sklasyfikowany w zawartej przed 2011 r.
umowie o dofinansowanie jako wydatek kwalifi-
kowalny (gdy¿ by³ zwi¹zany ze œwiadczeniem us³ug
zwolnionych z VAT na gruncie ówczesnych przepi-
sów i tym samym nie móg³ podlegaæ odliczeniu),
od 1 stycznia 2011 r. sta³ siê wydatkiem niekwa-
lifikowalnym.

Z uwagi na zmianê zakresu zwolnienia z VAT,
skutkuj¹c¹ opodatkowaniem us³ug œwiadczonych
przez beneficjenta podatkiem VAT, powsta³o po
stronie beneficjenta prawo do odliczenia podatku
naliczonego. W takiej sytuacji kwota dofinanso-
wania okreœlona w umowie powinna ulec odpo-
wiedniemu zmniejszeniu, a w przypadku ju¿ wy-
p³aconych kwot dofinansowania – beneficjent
powinien zwróciæ otrzymane kwoty odpowiada-
j¹ce kwocie podatku VAT, co do którego przys³u-
guje mu prawo do odliczenia.

Jednoczeœnie, w odniesieniu do wydatków ponie-
sionych przed 2011 r., od których podatek naliczo-
ny nie zosta³ wówczas odliczony, beneficjent mia³-
by prawo dokonaæ odpowiednich korekt podatku
naliczonego w zwi¹zku z zaistnia³¹ zmian¹ prawa
do odliczenia.
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