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Pilotażowy program interpretacji transgranicznych VAT 
UE CBR także w Polsce 

 

 

Ministerstwo Finansów poinformowało o przystąpieniu Polski do pilotażowego programu 

VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Jest to nowe narzędzie dla podatników VAT, które umożliwia 

uzyskanie swoistej „transgranicznej interpretacji VAT”, uzgadnianej przez Krajową Administrację 

Skarbową z administracją podatkową innego zainteresowanego państwa członkowskiego, które 

uczestniczy w tym programie. Do programu VAT UE CBR przystąpiło 18 krajów członkowskich, oprócz 

Polski są to także: Belgia, Dania, Irlandia, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, 

Malta, Węgry, Holandia, Portugalia, Słowenia, Finlandia i Szwecja.  

Instytucja CBR ma zasadniczo na celu ograniczenie ryzyka odmiennej oceny skutków VAT 

danej transakcji transgranicznej przez administracje podatkowe różnych państw 

członkowskich, co mogłoby skutkować np. jej podwójnym opodatkowaniem lub brakiem 

opodatkowania.  

Narzędzie to może być pomocne w sytuacji występowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących 

skomplikowanych międzynarodowych transakcji towarowych bądź usługowych, np. w zakresie 

określenia miejsca świadczenia usług lub miejsca dostawy towarów, czy opodatkowania transakcji 

łańcuchowych. 

Ministerstwo opublikowało informacje o procedurach dotyczących uzyskania uzgodnienia CBR. Jest 

ono wydawane na wniosek podatnika. Należy w tym celu złożyć do Szefa KAS wstępny wniosek CBR, 

który jest oceniany przez Szefa KAS pod względem formalnym, a po jego akceptacji składany jest 

właściwy wniosek CBR. Wnioski nie podlegają opłatom. Aby wstępny wniosek CBR mógł zostać 

zaakceptowany, spełnione muszą zostać m.in. następujące wymogi formalne: 

• sprawa dotyczy planowanych transakcji transgranicznych, które nie zostały jeszcze 

dokonane,  

• wysoki stopień skomplikowania sprawy będącej przedmiotem wniosku,  

• uzgodnienie CBR będzie odbywać się z administracją podatkową jednego z krajów, które 

przystąpiły do tego programu,  

• zgoda wnioskodawcy na dalsze procedowanie sprawy przez KAS i opublikowanie treści CBR 

na stronach internetowych KE (po uprzedniej anonimizacji danych).  

Procedura uzyskania interpretacji CBR nie jest prosta. Warto jednak rozważyć 

wykorzystanie tego narzędzia w celu jednoznacznego określenia konsekwencji VAT 

transakcji międzynarodowych wykonywanych między Polską i krajami członkowskimi, które wraz 

z Polską biorą udział w pilotażu VAT UE CBR. 
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***** 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, 

prosimy o kontakt z: 

Janiną Fornalik    Janina.Fornalik@mddp.pl                   tel. + 48 660 440 141  

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 

 

***** 

MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, 

prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz 

szkoleń i konferencji.  

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno  w uznanych 

firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów 

są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów 

gospodarki.  

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w 

podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w 

biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie 

na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy. 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i 
Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za 
wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców 
prawnych lub podatkowych. 
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