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Skuteczna ochrona w  sporach z  urzędem” oraz w  innych dostępnych elementach subskrypcji – bez 
zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z  powołaniem się na 
źródło. Publikacja „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017. 
Skuteczna ochrona w sporach z urzędem” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności 
i  wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i  doświadczenia autorów oraz konsultantów. 
Zaproponowane w publikacji „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 
2017. Skuteczna ochrona w  sporach z  urzędem” oraz w  innych dostępnych elementach subskrypcji 
wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym 
przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą 
być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym 
redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Zbiór 
ogólnych interpretacji podatkowych z  praktycznym komentarzem 2017. Skuteczna ochrona w  sporach 
z urzędem” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. 
do konkretnych przykładów.
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia
reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz 
interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
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WSTĘP

Minister finansów wydaje interpretacje ogólne, aby wyjaśnić kontrower-
syjne przepisy i ujednolicić wykładnię prawa podatkowego. Chodzi o to, aby 
zapewnić jednolite stosowanie prawa przez organy podatkowe oraz organy 
kontroli skarbowej. Minister finansów uwzględnia przy tym orzecznictwo 
sądów, Trybunału Konstytucyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. 

Interpretacje ogólne wydawane są najczęściej z inicjatywy szefa resortu 
finansów. Mogą też zostać wydane na wniosek podatnika. Będzie to możli-
we gdy przykładowo dwie interpretacje, decyzje lub postanowienia, doty-
czące tego samego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, rozstrzygają 
zagadnienie w odmienny sposób.

Interpretacje ogólne w przeciwieństwie do interpretacji indywidualnych 
mają zastosowanie do wszystkich podatników, których sytuacja jest podob-
na do tej opisanej w interpretacji. Dzięki znajomości interpretacji ogólnych 
można zabezpieczyć się przed podjęciem niewłaściwych decyzji podatko-
wych i zyskać gwarancję, że rozliczenia nie będą kwestionowane.

Pamiętajmy, że w razie ewentualnych sporów z urzędnikami dzięki in-
terpretacji ogólnej każdy podatnik może zyskać ochronę. 

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych interpretacji ogólnych z ostat-
nich lat. Wszystkie opatrzone są komentarzem ekspertów, którzy wskazują 
na praktyczne skutki interpretacji ogólnej ministra finansów. 

Sylwia Maliszewska
redaktor prowadzący
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.),

ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.),

Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 201),

ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),
 
JPK – jednolity plik kontrolny.
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PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Przedsiębiorcy organizujący rejsy dla nurków mogą 
liczyć na preferencję w VAT

Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą określenia właś-
ciwej stawki podatku od towarów i usług na rejsy dla wędkarzy lub nurków 
organizowane przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-rekre-
acyjnej.

WYJAŚNIENIE MINISTRA
Rejsy organizowane dla nurków lub wędkarzy, na które składają się różne 

usługi − przede wszystkim usługa transportu statkiem, ale również (w zależ-
ności od rodzaju rejsu, jego długości, rodzaju statku itp.) usługi wyżywie-
nia, noclegu na statku, patroszenia czy przechowywania ryb (w przypadku 
rejsów dla wędkarzy), nabijania butli tlenowych (w przypadku rejsów dla 
nurków) itp. − stanowią kompleksową usługę, której celem to zapewnie-
nie pasażerom statku określonego rodzaju aktywnego wypoczynku. Z per-
spektywy nabywcy najistotniejszym elementem analizowanych świadczeń 
jest rekreacja, rozumiana jako możliwość nurkowania czy wędkowania, do 
której zrealizowania odbywa się podróż statkiem, ewentualnie połączona 
z konsumpcją posiłków i noclegiem.

Usługi w zakresie wstępu na rejsy:
1)  wędkarskie, podczas których − oprócz dostarczenia wędkarzy na łowisko oraz 

możliwości łowienia ryb − świadczone są również dodatkowe usługi, takie jak 
np. zapewnienie posiłków i napojów (bezalkoholowych) oraz miejsca do spania 
− w przypadku połowów dłuższych niż jednodniowe, udostępnienie pojemników 
do przechowywania złowionych ryb, wynajem sprzętu wędkarskiego, patroszenie, 
filetowanie, przechowywanie złowionych ryb, lub

2)  nurkowe, w ramach których − oprócz dostarczenia nurków na wybraną część 
akwenu − zapewnia się np. posiłki i napoje (bezalkoholowe) oraz miejsca do spa-
nia − w przypadku wypraw dłuższych niż jednodniowe, pomoc załogi w obsłudze 
sprzętu do nurkowania, ładowanie butli
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− podlegają opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 8%, jako pozostałe usługi 
związane z rekreacją − wyłącznie w zakresie wstępu. Dotyczy to jednak wyłącznie tych 
świadczeń, które są zapewnione w cenie usługi i wchodzą w zakres tego rodzaju usług.

KOMENTARZ EKSPERTA
Jakub Rychlik
doradca podatkowy

Mimo tego że wydana interpretacja ogólna dotyczy określenia prawidło-
wej stawki VAT dla usług polegających na organizowaniu rejsów dla węd-
karzy lub nurków, to jej istota sprowadza się do klasyfikacji jako usługi 
związanej z reakcją – wyłącznie w zakresie wstępu. Z pewnością stanowi-
sko zajęte przez fiskusa jest bardzo korzystne dla podatników, gdyż pozwala 
im stosować stawkę VAT obniżoną 8% do świadczonych przez siebie usług. 
Jednakże wykładnia przepisów i sposób rozumowania przedstawiony w in-
terpretacji ogólnej nie są do końca zrozumiałe i precyzyjne. 

Po pierwsze, poważne wątpliwości budzi rozumienie pojęcia „wstępu” 
przez organ podatkowy. Z racjonalnego punktu widzenia ze wstępem mamy 
do czynienia, gdy po uiszczeniu wynagrodzenia możemy przebywać w okre-
ślonym miejscu, np. teatr, cyrk, kino, obiekty sportowe itd. 

W przypadku rejsów ze zdroworozsądkowego punktu widzenia trudno 
uznać rejs za miejsce, w którym klient może przebywać. Samo sformułowa-
nie, którym posłużył się minister finansów, tj. „wstęp na rejs”, jest z logicz-
nego punktu widzenia absurdalne. Idąc tym tropem, moglibyśmy używać 
sformułowania „wstęp na wycieczkę”, „wstęp na rajd rowerowy”, a nawet 
„wstęp na pielgrzymkę”. 

Po drugie, minister finansów wskazał, że poz. 186 załącznika nr 3 do usta-
wy o VAT, w której zawarto „Pozostałe usługi związane z rekreacją − wy-
łącznie w zakresie wstępu” stanowi uzupełnienie dla regulacji zawartych 
w pozycjach 179, 182−185 tego załącznika. Jeśli przyjrzymy się tym pozy-
cjom, to zauważymy, że ustawodawca, używając pojęcia wstępu, odnosi je 
wyłącznie do miejsc, np. park rozrywki, biblioteki, obiekty kulturalne. Jeśli 
zatem poz. 186 stanowi uzupełnienie tych pozycji, to wstęp również powi-
nien być ograniczony do miejsc.

Istotną kwestią, która powinna zostać wyjaśniona w interpretacji, jest 
to, czy usługi organizacji rejsów dla wędkarzy lub nurków stanowią usługi 
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turystyczne. W opisie zagadnienia, w związku z którym dokonana została 
interpretacja przepisów, minister finansów wskazał bowiem, że rejsy są or-
ganizowane przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-rekrea-
cyjnej. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie jest 
przesłanką, która uprawnia do uznania świadczonych usług za usługi tury-
styczne. Minister finansów powinien był do tej kwestii się odnieść, aby nie 
wywoływać wątpliwości wśród podatników.

Mimo że rozumowanie zaprezentowane w interpretacji ogólnej rodzi 
obawy, co do jego logicznej poprawności, to podatnicy organizujący rejsy 
mogą stosować stawkę 8%. Dopóki bowiem interpretacja ogólna nie zosta-
nie zmieniona z urzędu, dopóty to będzie powszechnie akceptowana przez 
pozostałe organy podatkowe. 

PEŁNA TREŚĆ INTERPRETACJI
Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania pra-
wa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, 
wyjaśniam co następuje.

1. Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpre-
tacja przepisów prawa podatkowego

Interpretacja dotyczy kwestii określenia właściwej stawki podatku 
od towarów i usług na rejsy dla wędkarzy lub nurków organizowane 
przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-rekreacyjnej. 
Na organizację takich rejsów składa się szereg usług (w zależności od 
oferty katalog tych usług może być różny). Rejsy dla osób uprawiają-
cych wędkarstwo oprócz samego transportu statkiem (łodzią, kutrem 
itp.) do określonych miejsc na akwenie mogą obejmować takie usługi 
jak np.: oferowanie zimnych lub ciepłych przekąsek i napojów, zapew-
nienie noclegu, wynajem sprzętu wędkarskiego, sprzedaż przynęty, fi-
letowanie i przechowywanie złowionych w czasie rejsu ryb. Natomiast 
w ramach rejsów organizowanych dla nurków, oprócz dostarczenia nur-
ków na wybraną część akwenu, mogą być oferowane takie usługi jak 
np. zapewnienie posiłku i napojów, miejsca do spania, możliwości ła-
dowania butli lub miejsca do przechowywania sprzętu do nurkowania, 
pomoc załogi w obsłudze sprzętu itp.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi opodatkowa-
nia takich świadczeń, uzasadnione jest przedstawienie zasad traktowania 
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rejsów wędkarskich lub nurkowych na gruncie przepisów ustawy o podat-
ku od towarów i usług w kontekście określenia charakteru wykonywanych 
usług oraz zastosowania właściwej stawki tego podatku.

2. Wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych 
przepisów prawa podatkowego do opisywanego zagadnienia wraz 
z uzasadnieniem prawnym

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług – dalej: „ustawa o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od to-
warów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1 – w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT – rozumie się przeniesie-
nie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 8 ust. 1 
ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 
rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Rejsy organizowane dla nurków lub wędkarzy, na które składają się różne 
usługi – przede wszystkim usługa transportu statkiem, ale również (w zależ-
ności od rodzaju rejsu, jego długości, rodzaju statku itp.) usługi wyżywie-
nia, noclegu na statku, patroszenia czy przechowywania ryb (w przypadku 
rejsów dla wędkarzy), nabijania butli tlenowych (w przypadku rejsów dla 
nurków) itp., stanowią kompleksową usługę, której celem jest zapewnie-
nie pasażerom statku określonego rodzaju aktywnego wypoczynku. Z per-
spektywy nabywcy najistotniejszym elementem analizowanych świadczeń 
jest rekreacja, rozumiana jako możliwość nurkowania czy wędkowania, dla 
zrealizowania której odbywa się podróż statkiem, ewentualnie połączona 
z konsumpcją posiłków i noclegiem.

Zaprezentowane stanowisko w kwestii traktowania takich świadczeń 
jako usług w zakresie rekreacji znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Na-
czelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z 9 września 2016 r. sygn. 
akt I FSK 2115/15).

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku, co do zasady, wyno-
si 22% (jednak w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. na pod-
stawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawka ta wynosi 23%).

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymie-
nionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku, co do zasady, 
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wynosi 7% (jednak w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. na 
podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawka ta wynosi 8%).

W pozycji 186 wspomnianego załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Po-
zostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez 
względu na symbol PKWiU.

Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowi uzupełnienie regu-
lacji zawartych w pozycjach 179, 182 – 185 tego załącznika, które wyznaczają 
zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związa-
nych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:
 � poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych 

– PKWiU 93.11.10.0;
 � poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie 

wstępu – bez względu na symbol PKWiU:
• na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
• do obiektów kulturalnych;

 � poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w za-
kresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale 
taneczne – bez względu na symbol PKWiU;

 � poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w za-
kresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;

 � poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol 
PKWiU.

Mając na uwadze, że poz. 179, 182 – 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT 
nie obejmują rekreacji świadczonej podczas rejsów statkami, należy stwier-
dzić, że taka forma rekreacji, rozumianej jako wszelkie formy aktywności 
mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu, mieści się w zakresie poz. 186 za-
łącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką po-
datku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją – wy-
łącznie w zakresie wstępu. Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu 
poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wej-
ścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś (za definicją wstępu ze Słowni-
ka Języka Polskiego – www.sjp.pwn.pl).

Ze wstępem w rozumieniu wymienionych przepisów związane są jednak 
określone świadczenia, typowe dla danego obiektu. Jak zauważył Naczelny 
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Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017

Sąd Administracyjny w wyroku z 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13 
(dotyczącym opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie wstępu na 
siłownię), cyt.: „(...) sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy 
rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, któ-
re nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usłu-
gi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi 
instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką 
podstawową.” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Należy w tym miejscu podzielić stanowisko zawarte w ww. wyroku, że 
dostawy towarów i świadczenie usług, które nie mieszczą się – zgodnie z za-
prezentowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny wykładnią – w pojęciu 
wstępu, są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Reasumując, usługi w zakresie wstępu na rejsy:
3) wędkarskie, podczas których – oprócz dostarczenia wędkarzy na łowi-

sko oraz możliwości łowienia ryb – świadczone są również dodatkowe 
usługi, takie jak np.: zapewnienie posiłków i napojów (bezalkoholo-
wych) oraz miejsca do spania – w przypadku połowów dłuższych niż 
jednodniowe, udostępnienie pojemników do przechowywania złowio-
nych ryb, wynajem sprzętu wędkarskiego, patroszenie, filetowanie, 
przechowywanie złowionych ryb, lub

4) nurkowe, w ramach których – oprócz dostarczenia nurków na wybraną 
część akwenu – zapewnia się np. posiłki i napoje (bezalkoholowe) oraz 
miejsca do spania – w przypadku wypraw dłuższych niż jednodnio-
we, pomoc załogi w obsłudze sprzętu do nurkowania, ładowanie butli

– podlegają opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 8%, jako pozo-
stałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu. Dotyczy to 
jednak wyłącznie tych świadczeń, które zapewnione są w cenie usługi i nor-
malnie (typowo) wchodzą w zakres tego rodzaju usług.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 13 stycznia 2017 r., 
nr PT1.8101.13.2016.KSB.680

Premię pieniężną należy traktować jak rabat

Wypłata kontrahentowi premii pieniężnej (bonusu) z tytułu osiągnięcia 
określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należno-
ści stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, zmniejszają-
cy podstawę opodatkowania. 
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WYJAŚNIENIE MINISTRA FINANSÓW
Przyznane kontrahentom premie pieniężne należy traktować jak rabat 

zmniejszający podstawę opodatkowania.

Jednocześnie resort wskazał, że rabat ten należy udokumentować faktu-
rą korygującą. Warunkiem zaś uznania, że premia pieniężna stanowi rabat, 
jest wykazanie jej ścisłego związku z realizowanymi dostawami. W przy-
padku premii pieniężnej z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obro-
tów taki związek można zidentyfikować, ponieważ dopiero zrealizowanie 
wszystkich dostaw zapewnia osiągnięcie określonego zakładanego pozio-
mu obrotów uprawniającego do uzyskania premii pieniężnej.

KOMENTARZ EKSPERTA
Krzysztof Klimek
konsultant podatkowy

Wypłata premii pieniężnych kontrahentom jest często stosowaną me-
todą lojalnościową, która premiuje szczególnie pożądanych kontrahentów 
przy zapewnieniu wszystkim równych możliwości zakupu towarów. Mi-
nister finansów potwierdził, że wypłata kontrahentowi premii pieniężnej 
(bonusu pieniężnego) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży 
lub terminowości regulowania należności stanowi rabat zmniejszający pod-
stawę opodatkowania. 

Zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem premie pieniężne tego rodzaju 
stanowią wynagrodzenie związane z określonymi świadczeniami kontra-
hentów (osiągnięciem określonego obrotu, poziomu sprzedaży czy termi-
nowego dokonywania zapłaty), tym samym stanowią wynagrodzenie za 
wykonywanie określonych usług, podlegające opodatkowaniu VAT. W końcu 
Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę (z 25 czerwca 2012 r., sygn. 
akt I FPS 2/12), w której odniósł się do zasad rozliczania, na gruncie VAT, 
premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub 
terminowości regulowania należności.

Warunkiem uznania, że premia pieniężna stanowi rabat, jest wykaza-
nie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną a zrealizowanymi do-
stawami. Warunek ten jest spełniony w przypadku premii za pojedyncze 
dostawy, a także w przypadku premii za pewną grupę dostaw – w isto-
cie bowiem premia związana jest z każdą dostawą z osobna. Podobna re-
lacja zachodzi między poszczególnymi dostawami a premią za terminowe 
dokonywanie płatności. Uznanie premii pieniężnych za rabat prowadzi 
również do wniosku, że powinny one zostać udokumentowane fakturami 
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