
 

 

 

 

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny 
postanowieniem z dnia 
21 listopada 2016 r. w sprawie 
o sygn.  I FSK 1767/14 na skutek 
cofnięcia skargi kasacyjnej 
umorzył postępowanie kasacyjne 
w sprawie wyroku WSA 
w Warszawie odnoszącego 
się do zakresu zastosowania 
zwolnienia z podatku VAT 
dla usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego. 

Pozytywny dla podatników wyrok 
WSA w Warszawie 

W związku z powyższym, pragniemy 
poinformować, że uprawomocnieniu 
podlega skarżony wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. 
(sygn. III SA/Wa 3187/13), w którym 
rozstrzygano kwestię rozumienia 
pojęcia pośrednictwa 
ubezpieczeniowego użytego w art. 
43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku 
od towarów i usług.   

W powyższym wyroku Sąd stanął 
na stanowisku, zgodnie z którym 
pojęcie to należy rozumieć zgodnie 
z postanowieniami polskiej 
ustawy o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym, tj. jako 
wykonywanie przez pośrednika 
czynności związanych 
z zawieraniem lub wykonywaniem 
umowy ubezpieczenia, a nie tylko 
działań zmierzających do zawarcia 
umowy (por. orzecznictwo TSUE).   

Powyższe stanowi bardzo ważny 
głos w dyskusji dotyczącej 
zakresu zastosowania 
zwolnienia usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego z podatku 
VAT i stanowi kolejne 
potwierdzenie podejścia, 
zgodnie z którym obsługa 
umów ubezpieczenia w trakcie 
ich trwania również korzysta 
ze zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem VAT.  

Pragniemy wskazać, 
że przedmiotowa kwestia jest 
objęta naszym monitoringiem 
i będziemy Państwa 
na bieżąco informować 
o kolejnych rozstrzygnięciach 
sądowo-administracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Grudzień 2016 

Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 



Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian 
zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte 
są wciąż aktualne.  
Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.  
Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. 
 
© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

kpmg.pl 

 
 Kontakt 

 
Michał Skraba 
Dyrektor 
Tel. kom. : +48 604 496 323 
mskraba@kpmg.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biura KPMG 
 
Warszawa 
ul. Inflancka 4a 
00-189 Warszawa 
Tel. :  +48 22 528 11 00 
Faks: +48 22 528 10 09 
kpmg@kpmg.pl 
 

Kraków 
ul. Opolska 14 
31-323 Kraków 
Tel. :  +48 12 424 94 00 
Faks: +48 12 424 94 01 
krakow@kpmg.pl 
 

Poznań 
ul. Roosevelta 18 
60-829 Poznań 
Tel. :  +48 61 845 46 00 
Faks: +48 61 845 46 01 
poznan@kpmg.pl 
 

Wrocław 
ul. Bema 2 
50-265 Wrocław 
Tel. :  +48 71 370 49 00 
Faks: +48 71 370 49 01 
wroclaw@kpmg.pl 

Gdańsk 
al. Zwycięstwa 13a  
80-219 Gdańsk 
Tel. :  +48 58 772 95 00 
Faks: +48 58 772 95 01 
gdansk@kpmg.pl 
 

Katowice 
ul. Francuska 34 
40-028 Katowice 
Tel. :  +48 32 778 88 00 
Faks: +48 32 778 88 10 
katowice@kpmg.pl 
 

Łódź 
al. Piłsudskiego 22 
90-051 Łódź 
Tel. :  +48 42 232 77 00 
Faks: +48 42 232 77 01 
lodz@kpmg.pl 

W celu usprawnienia procesu dzielenia się wiedzą 
ekspertów KPMG, przygotowaliśmy nowy, innowacyjny 
system subskrypcyjny. Jeśli chcą Państwo otrzymywać 
inne publikacje od KPMG w Polsce, bezpośrednio 
na wskazany adres e-mail, zachęcamy do rejestracji 
na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje. 

 

mailto:poznan@kpmg.pl
mailto:katowice@kpmg.pl
http://kpmg.com/PL/pl/Strony/Subskrypcje.aspx

