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o symbolu wskazanym jako „PKWiU” 80-42B „kształcenie ustawiczne 
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z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
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(klasyfikowanych do 31.12.2010r. w grupowaniu PKWiU 80.42.10) 
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podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia podlegają zwolnieniu od 
opodatkowania, to Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie 
posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
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 Usługi przeprowadzania egzaminów elektroenergetycznych świadczone 

przez Wnioskodawcę będą korzystały ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od 
towarów i usług.Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenie na które 
Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie 
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przepisach?  
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środków publicznych określone w art. 43 ust. 1 pkt 29c tj. finansowane z 
Funduszu Pracy na podstawie umów dotyczących szkolenia osób 
bezrobotnych będą zwolnione z VAT?  

 Czy do zwolnienia podmiotowego z VAT na 2011 r. należy liczyć obroty z 
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 Od 1 stycznia 2011 r. usługi szkoleniowe w zakresie BHP oraz na 

stanowisko elektryka, palacza i operatora wózków widłowych, wykonywane 
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podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od 
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tym samym spełniają warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy 
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2011.04.05 (sygn. IPPP2/443-73/11-3/MM)  
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towarów i usług? 2. Czy usługi opisane w pkt 2 z poz. 54 wniosku 
korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 
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zwolnienia z podatku dla kursów kształcących Instruktorów sportu uznać 
należy za prawidłowe. ................................................................................. 452 
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świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, są na mocy art. 43 ust. 
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rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w 
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94. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 
2011.04.18 (sygn. ILPP2/443-200/11-2/EN)  
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kwietnia 2004r. o podatku od towarów i usług? ............................................. 543 
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finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i 
dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane, są zwolnione od podatku 
VAT niezależnie od tego przez kogo są realizowane i dla kogo 
przeznaczone? ............................................................................................ 546 
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fizykoterapii oraz kinezyterapii. .................................................................... 564 

 
99. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.20 (sygn. IPPP1-443-114/11-4/JL)  
 Wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 

pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług, który jasno stanowi, iż 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia 
i wychowania. ............................................................................................ 569 

 
100. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 

2011.04.20 (sygn. IBPP1/443-221/11/KW)  
 Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych przez 

Wnioskodawcę usług. ................................................................................. 574 
 
101. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.20 (sygn. ILPP4/443-99/11-5/ISN)  
 Czy sprzedaż posiłków własnym uczniom oraz własnym pracownikom 

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? ...................................................... 580 
 
102. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.20 (sygn. ILPP1/443-313/11-2/KŁ)  
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 Czy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa 
medycznego są nadal od 1 stycznia 2011r. zwolnione z podatku VAT ? ........... 584 

 
103. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna z 

2011.04.20 (sygn. ITPP2/443-96/11/AK)  
 Zwolnienie od podatku usług organizacji konferencji naukowych. ................... 588 

 
104. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.21 (sygn. ILPP4/443-79/11-2/JKa)  
 Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku 

VAT dla czynności wykonywanych na rzecz Szkoły. ........................................ 592 
 
105. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.21 (sygn. ILPP4/443-79/11-3/JKa)  
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2011.04.21 (sygn. ILPP2/443-123/11-4/BA)  
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107. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.22 (sygn. IPPP1-443-382/11-4/Igo)  
 Zwolnienie z podatku VAT usługi szkolenia do uzyskania licencji pilota 

samolotu turystycznego. ............................................................................. 607 
 
108. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.22 (sygn. IPPP3/443-95/11-4/JK)  
 Zastosowanie zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem 

oświaty świadczącej usługi szkoleniowe - art. 43 ust. 1 pkt 26a i 29 ustawy. ... 613 
 
109. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.22 (sygn. ILPP1/443-120/11-2/AK)  
 Stawka na usługi stołówkowe. ..................................................................... 623 

 
110. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.22 (sygn. ILPP4/443-70/11-2/ISN)  
 Czy wyżej wskazana Placówka kształcenia ustawicznego będzie objęta 

zwolnieniem z podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych na rzecz 
WSL usług edukacyjnych, polegających na prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych w WSL z zakresu logistyki i nauk około logistycznych, przy 
wykorzystaniu m. in. wykładowców WSL jako wykładowców zatrudnionych 
w Placówce? .............................................................................................. 632 

 
111. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.26 (sygn. IPPP2/443-114/11-2/IG)  
 1. Czy podatnik może nie wliczać do wartości sprzedaży opodatkowanej 

uprawniającej go do uzyskania zwolnienia podmiotowego o którym mowa w 
art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należności 
uzyskiwanych z tytułu dostaw mediów, w sytuacji, w której faktycznie 
dochodzi jedynie do refakturowania tych należności a czynność ta ma na 
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celu uzyskanie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na rzecz 
faktycznego nabywcy tych usług a kwoty stanowiące refakturowane 
należności są księgowane przez podatnika na koncie przejściowym? ............... 635 

 2. Czy wydawanie posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i 
pracowników na zasadach opisanych w części F formularza opodatkowana 
jest podatkiem od towarów i usług (jeżeli tak to według jakiej stawki), czy 
też zwolniona jest od tego podatku, skoro zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 
pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu nadanym temu 
przepisowi ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476) wynika, iż zwalnia 
się od podatku usługi świadczone przez:  

 a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty w zakresie kształcenia wychowania,  

 b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki 
badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

 - oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związane. .................... 635 
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 Zwolnienie kształcenia podyplomowego lekarzy. ............................................ 645 
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2011.04.27 (sygn. ILPP4/443-90/11-2/EWW)  
 Podatek od towaru i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. ....................................................... 655 
 
115. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.27 (sygn. ILPP4/443-94/11-2/ISN)  
 Czy w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi Wnioskodawca, 

szkolenia BHP, które przeprowadza są zwolnione od podatku VAT? ................. 659 
 
116. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 

2011.04.27 (sygn. IBPP1/443-141/11/LS)  
 Zwolnienie z podatku VAT podwykonywanie części szkolenia kategorii B 

prawa jazdy. .............................................................................................. 663 
 
117. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.27 (sygn. ILPP2/443-217/11-2/AK)  
 Czy świadczone przez Uniwersytet usługi organizacji konferencji oraz 

dostawa towarów ściśle z nimi związana spełniają warunki uznania ich za 
usługi ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia na poziomie 
wyższym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.26b i w związku z tym korzystają one 
ze stawki zwolnionej tak jak usługa podstawowa? ......................................... 669 
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 W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2011r. jednostka prosi o pomoc 
jak poprawnie zakwalifikować i opodatkować następujące usługi:  

 1. sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę ZS dla uczniów 
zakwaterowanych w internacie.  

 2.sprzedaż posiłków przygotowanych przez stołówkę ZS dla uczniów naszej 
szkoły i pracowników zatrudnionych w naszej jednostce. ............................... 673 
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 Zwolnienie z podatku VAT usługi edukacyjnej z zakresu szacowania 

nieruchomości, której celem jest kształcenie zawodowe i podniesienie 
kwalifikacji. ................................................................................................ 678 
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2011.04.27 (sygn. ILPP1/443-312/11-4/MS)  
 1. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży usług 

szkolenia w opisanym powyżej zakresie w przypadku wystawiania faktury 
VAT za uczestnictwo pracowników administracji publicznej, tj. gdzie 
nabywcą oraz płatnikiem są urzędy administracji rządowej lub administracji 
samorządowej?  

 2. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla innych, niż wyżej wymienieni, 
uczestników szkoleń? .................................................................................. 689 

 
121. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.27 (sygn. IPPP1-443-487/11-4/AS)  
 Zwolnienie do podatku usług edukacyjnych świadczonych przez jednostkę 

objętą systemem światy. ............................................................................. 693 
 
122. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.28 (sygn. IPPP1-443-89/11-6/AS)  
 Usługi nauczania przedszkolnego świadczone przez zatrudnionych 

nauczycieli. ................................................................................................ 697 
 
123. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.28 (sygn. IPPP3/443-162/11-4/SM)  
 Zwolnienie w zakresie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. ........... 701 

 
124. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.28 (sygn. IPPP2/443-58/11-6/KOM)  
 Czy do usług konsultacji psychologicznych, porad psychologicznych, 

psychoterapii, treningów psychologicznych, a w szczególności szkoleń 
psychologicznych i psychoterapeutycznych, wykonywanych w ramach 
działalności gospodarczej o symbolu PKWiU 86.90.18.0 i 85.60.10.0, należy 
stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług? ...................................... 705 

 
125. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.28 (sygn. IPPP1-443-324/11-4/MP)  
 Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są usługami w 

zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
które w całości bądź w co najmniej 70% finansowane są ze środków 
publicznych - są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit c) Ustawy VAT lub na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 20 Rozporządzenia. ..... 712 
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126. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.28 (sygn. ILPP1/443-124/11-4/MS)  
 Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na prowadzeniu szkoleń i 

kursów dla pielęgniarek i położnych? ............................................................ 719 
 
127. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.29 (sygn. IPPP1/443-224/11-2/BS)  
 Opodatkowanie usług stołówkowych. ........................................................... 726 

 
128. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.04.29 (sygn. IPPP2/443-149/11-4/KOM)  
 Zwolnienie z podatku VAT świadczonych przez nauczyciela usług nauczania 

na poziomie wyższym. Zwolnienie z podatku VAT świadczonych przez 
Wnioskodawcę usług szkolenia w zakresie: zarządzania projektami, 
komputerów i informatyki. ........................................................................... 730 

 
129. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 

2011.04.29 (sygn. IBPP1/443-99/11/LSz)  
 Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na kształceniu pracowników 

oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego. ......................................... 735 
 
130. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.04.29 (sygn. ILPP2/443-276/11-2/MR)  
 Czy będąc osobą fizyczną posiadającą jednoosobową działalność 

gospodarczą jednocześnie prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego, 
będącą jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty w zakresie kształcenia, działalność ta jest zwolniona z 
podatku VAT? ............................................................................................ 741 

 
131. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.05.02 (sygn. ILPP2/443-269/11-4/AK)  
 Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT kursów 

BHP. .......................................................................................................... 745 
 
132. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.05.04 (sygn. ILPP1/443-88/11-5/KŁ)  
 Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od 

towarów i usług w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług w 
zakresie kształcenia i wychowania świadczonych przez podmioty 
zagraniczne. ............................................................................................... 750 

 
133. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.05.05 (sygn. IPPP1-443-526/11-4/IGo)  
 Z uwagi, iż szkolenia finansowane są w całości ze środków publicznych, 

usługa w stosunku tylko i wyłącznie do tych szkoleń, będzie korzystać od 
01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c) ustawy. ................................................................................... 760 

 
134. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.05.05  (sygn. ILPP2/443-244/11-5/MN)  
 Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie................ 765 
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135. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.05.05 (sygn. ILPP2/443-251/11-4/BA)  
 Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania 

świadczonych usług uczestnictwa w komisji egzaminacyjnej. .......................... 770 
 
136. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.05.05 (sygn. IPPP1-443-113/11-4/AS)  
 Zastosowanie zwolnienia w zakresie kształcenia zawodowego. ....................... 775 

 
137. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.05.05 (sygn. IPPP1-443-225/11-4/JL)  
 Zwolnienie z podatku wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy 

również nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż 
przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. ...................................................... 781 

 
138. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.05.05 (sygn. ILPP1/443-140/11-4/MK)  
 Zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych – szkolenia BHP – 

przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez placówkę objętą 
systemem oświaty także w zakresie kształcenia i wychowania. Brak 
akredytacji. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. ................................... 786 

 
139. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 

2011.05.06 (sygn. IPPP1-443-211/11-5/IGo)  
 Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 

pkt 27 świadcząc usługę polegającą na nauce plastyki w przedszkolach 
publicznych i niepublicznych. Natomiast usługa polegająca na nauce 
plastyki przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli, nie mieści się 
w katalogu usług zwolnionych z podatku VAT, w związku z czym podlega 
opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT. ......................................... 790 

 
140. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 

2011.05.06 (sygn. ILPP2/443-297/11-5/AK)  
 1. Czy w związku z wymogiem profesjonalnego udzielania pomocy 

nałożonym przez ww. przepisy prawne na osoby z wykształceniem 
medycznym oraz osoby związane z ratownictwem medycznym, bądź 
zobowiązane przez pracodawcę do niesienia pomocy na terenie zakładu 
pracy, organizator szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa 
medycznego może być zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT?  

 2. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, 
może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku, kiedy na kurs 
zgłaszają się indywidualnie osoby, na które nie ma nałożonego obowiązku 
ukończenia kursu pierwszej pomocy, ale osoby te chcą ukończyć szkolenie 
(np. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), ponieważ pozwala im ono na 
uzyskanie dodatkowych punktów lub jest wymagane przy przyjęciu do 
niektórych szkół wyższych (np. Szkoła Główna Pożarnictwa) oraz służb 
związanych z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne?  

 3. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy może być 
zwolniony z podatku VAT w przypadku osób niezobligowanych do 
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posiadania uprawnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratowania 
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1. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.01.12 (sygn. ITPP2/443-1291/10/KT) 

 
Istota interpretacji: 
Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dofinansowanego 
ze środków UE dotyczącego przeprowadzania usług szkoleniowych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 17 grudnia 2010 r. (data wpływu 22 grudnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 10 stycznia 
2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego 
związanego z realizacją projektów finansowanych z dotacji Unii Europejskiej – jest 
nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 22 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 10 stycznia 2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego 
związanego z realizacją projektów finansowanych z dotacji Unii Europejskiej. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 
 

Związek prowadzi działalność statutową odpłatną (usługi doradcze, szkoleniowe, 
reklamowe) i nieodpłatną (usługi informacyjne i doradcze w trybie pomocy de minimis, 
usługi szkoleniowe w trybie pomocy publicznej, reprezentacja interesów zrzeszonych 
przedsiębiorców). 

Do chwili obecnej jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług. W 
momencie rejestracji, wysokość rocznego obrotu Związku nie przekraczała pułapu 
określonego w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Konieczność zarejestrowania jako podatnika podatku od towarów i usług spowodowana była 
rozpoczęciem świadczenia odpłatnych usług doradczych w 2005 r. Związek, od momentu 
rejestracji, nie obniżał kwoty podatku należnego i nie odzyskiwał podatku naliczonego ze 
względu na brak możliwości określenia struktury kosztów bezpośrednio związanych z 
czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Opodatkowanie świadczonych 
usług wiąże się z przywilejem odliczania podatku od towarów i usług od kosztów 
bezpośrednich związanych z opodatkowaną działalnością statutową, mającą charakter 
działalności gospodarczej. Kosztem prowadzenia tej działalności są koszty administracyjne. Z 
ich udziałem, w tym samym biurze, Związek prowadzi jednocześnie zadania statutowe 
niegospodarcze. Ze względu na zróżnicowaną intensywność działań gospodarczych i 
niegospodarczych w okresach miesięcznych, nie ma możliwości jednoznacznego 
przypisywania kosztów administracyjnych do działalności gospodarczej, w odpowiedniej 
proporcji, w celu obniżenia kwoty podatku należnego lub odzyskania podatku naliczonego.  

Ze względu na realizację szerokiego zakresu działań nieodpłatnych w ramach projektów 
unijnych, podatek od towarów i usług od wydatków wynikających z umów o dofinansowanie 
jest zaliczany przez Związek do wydatków kwalifikowanych, finansowanych z dotacji 
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(sytuacja ta dotyczy takich działań nieodpłatnych jak m.in. usługi informacyjne i doradcze w 
trybie pomocy de minimis, usługi szkoleniowe w trybie pomocy publicznej). Czynności 
realizowane w ramach większości projektów nie podlegają pod zakres opodatkowania, 
określony w art. 5 ww. ustawy, ponieważ nie występuje związek ze sprzedażą 
opodatkowaną, określoną w art. 29 ustawy. Związek nie ma więc prawnych możliwości do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wynika z powyższego 
przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku przysługuje wyłącznie podatnikom w sytuacji, 
gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do 
wykonywania czynności opodatkowanych. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Związek, na podstawie 
powyższego, kwalifikuje podatek od towarów i usług do finansowania z dotacji w projektach 
unijnych. 

W związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 
r. zachodzi znacząca zmiana w zakresie usług szkoleniowych. Specyfika udzielania wsparcia 
przedsiębiorcom w zakresie usług szkoleniowych z udziałem EFS, nakłada na Związek, na 
mocy Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008, obowiązek pobierania od przedsiębiorcy 
korzystającego ze wsparcia w projekcie wkładu prywatnego (dotacja związana z pomocą 
szkoleniową wynosi 80% kosztów szkolenia). Wobec powyższego Związek pokrywa koszty 
szkolenia częściowo z dotacji, a częściowo z wkładu prywatnego. Dotychczas usługi 
szkoleniowe były czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług, więc nie było 
problemów w zakresie rozliczania. Jak już wyżej wspomniano, z udziałem tych samych 
kosztów administracyjnych prowadzone są czynności opodatkowane i nieopodatkowane. W 
ramach usług szkoleniowych występują koszty związane z daną usługą szkoleniową, jednak 
wiążą się zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i nieopodatkowanymi. Ze względu 
na brak możliwości określenia stałej struktury kosztów bezpośrednio związanych z 
czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, Związek nie jest w stanie 
odzyskać podatku naliczonego. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 

Czy brak możliwości ustalenia stałej struktury kosztów bezpośrednio związanych z 
czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, uprawnia Związek do 
naliczania tylko podatku należnego i odzyskiwania go jako koszt kwalifikowany finansowany z 
dotacji w projektach unijnych... 
 

Przedstawiając własne stanowisko Związek wskazał, że z uwagi na zmianę z dniem 1 
stycznia 2011 r. przepisów o podatku od towarów i usług, nie może korzystać ze zwolnienia 
od podatku, określonego w art. 43 ust 1 pkt 26 i pkt 29, ale podlegają temu zwolnieniu na 
mocy ust. 1 pkt 31 tego artykułu, usługi na rzecz członków. Tymczasem odbiorcami usług 
realizowanych przez Związek są zarówno przedsiębiorcy – członkowie, jak i inni 
przedsiębiorcy niezrzeszeni (np. w danym szkoleniu w projekcie unijnym lub komercyjnym 
mogą uczestniczyć zarówno pracownicy przedsiębiorstw zrzeszonych, co będzie czynnością 
zwolnioną od podatku, jak i niezrzeszonych - będzie to czynność opodatkowana tym 
podatkiem). W ocenie Związku, ze względu na zróżnicowaną intensywność działań 
gospodarczych i niegospodarczych w okresach miesięcznych, nie ma możliwości 
jednoznacznego przypisania kosztów do działalności gospodarczej. Stwierdził, iż ze względu 
na brak możliwości określenia stałej struktury kosztów bezpośrednio związanych z 
czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, nie jest w stanie odzyskać 
podatku naliczonego. Związek podniósł, iż w zaistniałej sytuacji nadal będzie odprowadzał 
podatek należny, natomiast podatek naliczony będzie kosztem i nie będzie odzyskiwany. 
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W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są 
wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa 
w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego – w myśl art. 88 ust. 4 powołanej 
ustawy - nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT 
czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. 

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego 
przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy 
dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można 
podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. 
których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża 
zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący 
czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru 
lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od 
towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku 
naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności 
opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku 
oraz niepodlegających opodatkowaniu.  

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 
stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w 
fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem 
rabatów określonych w art. 29 ust. 4.  

Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego, a 
wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 90 ustawy, które w 
sposób technicznoprawny uzupełniają generalną zasadę wyrażoną w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 
ustawy.  

I tak, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są 
wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi 
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z 
którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot 
podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi 
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.  

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, 
podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku 
naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których 
podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 
10 (ust. 2 tego artykułu).  

W momencie nabycia towarów lub usług podatnik powinien dokonać kwalifikacji 
wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. 
Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do 
odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami 
opodatkowanymi. W przypadku zakupów, których nie można jednoznacznie przypisać tylko 
do określonego rodzaju działalności (np. opodatkowanej, zwolnionej lub niepodlegającej 
opodatkowaniu), podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego 
zawartego w cenie ich zakupu w pełnym zakresie, lecz w takiej części, w jakiej zakupy te 
wiążą się z czynnościami opodatkowanymi.  
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Dodać należy, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte 
regulacją ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie odliczanie podatku naliczonego 
związanego z tymi czynnościami stanowiłoby nieuprawnione rozszerzenie zakresu stosowania 
ustawy na sferę, której ta ustawa w ogóle nie dotyczy.  

W myśl art. 90 ust. 3 powołanej ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się 
jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w 
związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, 
oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.  

Zgodnie z ust. 4 tego artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się 
procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym 
rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się 
w górę do najbliższej liczby całkowitej.  

Na podstawie ust. 5 ww. artykułu, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się 
obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego 
użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez 
podatnika na potrzeby jego działalności.  

Ponadto zgodnie z ust. 6 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 
stycznia 2011 r., do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z 
tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-
41, w zakresie, w jakim czynności te są wykonywane sporadycznie.  

Zatem, podatnik może odliczyć kwotę podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji 
opartej na strukturze sprzedaży, ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy. Przy realizacji 
prawa do odliczenia dodatkowo istotne jest, że jeżeli proporcja ta: 
1. przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą 

kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 (art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy); 
2. nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 (art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy). 
Jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 

podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  
W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie 

na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z art. 146a pkt 1 wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych 
do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi 
lub zwolnienie od podatku.  

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o 
podatku od towarów i usług, ustawodawca zwolnił od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
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b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast w pkt 29, jako zwolnione od podatku, wymieniono usługi kształcenia 

zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z kolei na podstawie ust. 1 pkt 31 lit. b) powołanego artykułu, ustawodawca zwolnił od 
podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez 
organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, 
patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim – w zakresie interesu 
zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, 
których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod 
warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie 
spowoduje naruszenia warunków konkurencji. 

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Związek, jako podatnik 
podatku od towarów i usług, prowadzi działalność statutową odpłatną (usługi doradcze, 
szkoleniowe, reklamowe) i nieodpłatną (usługi informacyjne i doradcze w trybie pomocy de 
minimis, usługi szkoleniowe w trybie pomocy publicznej, reprezentacja interesów 
zrzeszonych przedsiębiorców). Od momentu rejestracji nie obniżał kwoty podatku należnego 
i nie odzyskiwał podatku naliczonego ze względu na brak możliwości określenia struktury 
kosztów bezpośrednio związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i 
usług. Ze względu na zróżnicowaną intensywność działań gospodarczych i niegospodarczych 
Związku w okresach miesięcznych, nie ma możliwości jednoznacznego przypisywania 
kosztów administracyjnych do działalności gospodarczej, w odpowiedniej proporcji, w celu 
obniżenia kwoty podatku należnego lub odzyskania podatku naliczonego. Ze względu na 
realizację szerokiego zakresu działań nieodpłatnych w ramach projektów unijnych, podatek 
od towarów i usług od wydatków wynikających z umów o dofinansowanie jest zaliczany 
przez Związek do wydatków kwalifikowanych, finansowanych z dotacji (sytuacja ta dotyczy 
takich działań nieodpłatnych jak m.in. usługi informacyjne i doradcze w trybie pomocy de 
minimis, usługi szkoleniowe w trybie pomocy publicznej). Czynności realizowane w ramach 
większości projektów nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, nie ma więc prawnych 
możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do dnia 31 
grudnia 2010 r. Związek zaliczał podatek naliczony do kosztów kwalifikowanych, związanych 
z realizacją projektów unijnych. 

W związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 
r. zachodzi znacząca zmiana w zakresie usług szkoleniowych. Specyfika udzielania wsparcia 
przedsiębiorcom w zakresie usług szkoleniowych z udziałem EFS, nakłada na Związek, na 
mocy Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008, obowiązek pobierania od przedsiębiorcy 
korzystającego ze wsparcia w projekcie wkładu prywatnego (dotacja związana z pomocą 
szkoleniową wynosi 80% kosztów szkolenia). Wobec powyższego Związek pokrywa koszty 
szkolenia częściowo z dotacji, a częściowo z wkładu prywatnego. Dotychczas świadczenie 
usług szkoleniowych było zwolnione od podatku od towarów i usług, więc Związek nie miał 
wątpliwości w zakresie ich rozliczania. Usługi szkoleniowe, o których mowa we wniosku, 
wiążą się zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i nieopodatkowanymi. Ze względu 
na brak możliwości określenia stałej struktury kosztów bezpośrednio związanych z 
czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, Związek zamierza nadal 
odprowadzać podatek należny, natomiast podatek naliczony będzie kosztem i nie będzie 
odzyskiwany. 
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W opisanej sytuacji, mając na uwadze regulacje zawarte w przepisie art. 86 ust. 1 i art. 
90 ustawy, w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego należy 
zastosować np. dwuetapowe wyliczenie podatku naliczonego.  

W pierwszym etapie należy przyporządkować, w odpowiednich częściach, kwoty podatku 
naliczonego z tytułu wydatków związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu 
(t.j. opodatkowanymi oraz zwolnionymi od podatku) oraz niepodlegającymi przepisom 
ustawy.  

Natomiast w drugim etapie, w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością 
zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną – korzystając z dyspozycji art. 90 ust. 2 ustawy - 
Związek winien ustalić właściwą proporcję, jako udział rocznego obrotu z działalności 
gospodarczej opodatkowanej w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu działalności 
gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. W tym celu winien posłużyć się miarodajnym i 
wiarygodnym kluczem odzwierciedlającym rzeczywiste wartości dotyczące prowadzonej 
działalności, przy uwzględnieniu jej specyfiki.  

Ponadto należy zwrócić uwagę na treść art. 90 ust. 8 i 9 ww. ustawy. Zgodnie z ust. 8 
tego artykułu, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o 
którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy 
niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty 
podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy 
uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.  

Przepis ww. ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego 
kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna (art. 90 ust. 9 
ustawy).  

W opisanych okolicznościach wskazać zatem należy, że w sytuacji, jeżeli w 2010 r. 
Związek nie osiągnął obrotu z tytułu wykonywania czynności dających prawo do odliczenia 
podatku, jak i nieuprawniających do odliczenia podatku (czynności zwolnionych), w 
wysokości 30.000 zł lub gdy uzna, że kwota obrotu z tytułu wykonywania czynności dających 
prawo do odliczenia podatku, jak i nieuprawniających do odliczenia podatku byłaby 
niereprezentatywna, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od 
kwoty podatku należnego (w drugim etapie) powinien przyjąć proporcję wyliczoną 
szacunkowo, wg prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie 
protokołu.  

Reasumując należy stwierdzić, iż w odniesieniu do zakupów służących zarówno 
czynnościom opodatkowanym, jak i zwolnionym (m.in. usługom szkoleniowym realizowanym 
jednocześnie na rzecz swoich członków, jak i na rzecz przedsiębiorców niezrzeszonych), 
Związek będzie miał prawo odliczyć podatek naliczony w takim zakresie, w jakim dokonane 
zakupy będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną. Skoro – jak wskazuje treść wniosku 
– kwota obrotów, o której mowa w art. 90 ust. 8 ustawy, za 2010 r. jest niereprezentatywna, 
Związek powinien - zgodnie z ust. 9 tego artykułu – przyjąć do obliczenia proporcji sprzedaży 
opodatkowanej w sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej proporcję wyliczoną szacunkowo, 
według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.  

Jednocześnie zaznacza się, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu 
wydatków związanych z ww. czynnościami opodatkowanymi, będzie Związkowi 
przysługiwało, o ile nie zajdą okoliczności wyłączające to prawo, wynikające z art. 88 ustawy. 

Podkreśla się, iż prawidłowe określenie części podatku naliczonego, związanej ze 
sprzedażą opodatkowaną, należy do podatnika, natomiast ocena prawidłowości przyjętych 
rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego 
przez właściwy organ pierwszej instancji. 

Ponadto wskazuje się, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości 
stosowania przez Związek do części wykonywanych czynności (usług świadczonych na rzecz 
swoich członków), zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b) ww. 
ustawy, gdyż treść zadanego pytania nie wskazuje, że wątpliwości Związku jej dotyczyły. 
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Niemniej należy wskazać, że zwolnienie to przysługuje organizacjom, o których mowa w tym 
przepisie, jedynie w zakresie usług świadczonych na rzecz ich członków, pokrytych składkami 
członkowskimi, o ile zwolnienie to nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. W 
pozostałym zakresie, usługi świadczone na rzecz członków nie podlegają zwolnieniu na 
podstawie tego przepisu. 
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2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.01.21 (sygn. IPPP1-443-1206/10-5/MP) 

 
Istota interpretacji  
Usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spełniają definicję usług szkolenia 
zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29a znowelizowanej ustawy o podatku od 
towarów i usług - od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy będą zwolnione od podatku. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 02.12.2010 r. (data wpływu 02.12.2010 r.), uzupełnionym 
w dniu 19.01.2010 r. (data wpływu 19.01.2010 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 
14.01.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy – jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 02.12.2010 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19.01.2010 r. (data wpływu 19.01.2010 r.), 
będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 14.01.2010 r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe : 
 

Wnioskodawca wystawiając faktury na szkolenia z zakresu BHP korzystał ze stawki 
zwolnionej na podstawie PKWiU 80.42.10. Wnioskodawca nie jest szkołą ani placówką 
oświatową, prowadzi działalność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenia 
BHP. 

Osoby prowadzące szkolenia (pracownicy Wnioskodawcy) posiadają uprawnienia do 
przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zgodnie z przepisami dotyczącymi służb BHP i 
szkoleń BHP. 

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19.01.2010 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż jest 
osobą fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o 
swobodzie działalności gospodarczej, o której mowa w § 1a ust. 2 lit. e) rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1869 ze zm.). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie 
w uzupełnieniu wniosku z dnia 19.01.2010 r.) : 
 
Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są od dnia 1 stycznia 2011 r. 
zwolnione od podatku od towarów i usług ... 
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W opinii Wnioskodawcy (przedstawionej ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 
19.01.2010 r.) szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są 
zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
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a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy świadczone przez Wnioskodawcę są 
zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, 
konieczne jest stwierdzenie : 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, 
pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki 
bhp. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, 
pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp są usługami kształcenia 
zawodowego. Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również 
wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają one bowiem 
na celu zapewnienie uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych 
do podjęcia i wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy. 

Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem 
niezbędnym do wykonywania pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić 
pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym 
przekazać mu informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy. Obowiązek przeszkolenia podwładnych w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141 ze zm.). 
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Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ), 
które określa: 
1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. zakres szkolenia, 
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia. 
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę 

organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom : 
1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczymi; 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która 
uległa wypadkowi. 

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 rozporządzenia szkolenie może być organizowane przez 
pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 
rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie 
pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe ( § 6 
rozporządzenia). 

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą m. in. w zakresie przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wnioskodawca nie jest szkołą ani placówką oświatową, jest 
osobą fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o 
swobodzie działalności gospodarczej, o której mowa w § 1a ust. 2 lit. e) rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Osoby przeprowadzające 
ww. szkolenia (pracownicy Wnioskodawcy) posiadają uprawnienia do przeprowadzania 
szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami dotyczącymi służb 
BHP i szkoleń BHP. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie 
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lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest poznanie czynników środowiska pracy które mogą 
powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, poznanie przepisów i zasad 
bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nabycie 
umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania 
w sytuacjach awaryjnych. 

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że 
spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. 
szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż jest osobą fizyczną prowadzącą działalność 
oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, 
spełniającą warunki określone w § 1a ust. 2 lit. e) ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy, uprawnioną do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy świadczone przez Wnioskodawcę będą korzystały ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. 
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3. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.01.26 (sygn. ITPP3/443-187/10/JK) 

 
Istota interpretacji:  
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej 
przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek 
zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo 
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków 
związanych z realizacją przedmiotowego działania. Wnioskodawcy nie przysługuje również 
prawo otrzymania zwrotu tego podatku w przypadkach i trybie przewidzianym w rozdziale 9 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 2 grudnia 2010 r. (data wpływu 8 grudnia 2010 r.) o wydanie interpretacji 
indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w 
zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „Nowoczesny...” - 
jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 8 grudnia 2010 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 
przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości 
odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „Nowoczesny...”. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 
 

Wnioskodawca jako osoba fizyczna w ramach działalności gospodarczej zajmuje się 
prowadzeniem przedszkola niepublicznego. Przedsiębiorstwo jest wpisane do ewidencji 
placówek oświatowych. Jednostka w listopadzie 2010 r. uzyskała dotację bezzwrotną na 
operację z zakresu małych projektów w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pod nazwą 
Nowoczesny...„” poprzez cykl działań edukacyjnych wyposażających dzieci w wieku 
przedszkolnym w umiejętności, których celem jest stworzenie korzystnych warunków do 
rozwoju najmłodszego pokolenia. W ramach projektu zostały dofinansowane zajęcia 
edukacyjne dla dzieci przedszkolnych: spotkania z muzyką, zajęcia taneczne, animacyjne 
języka angielskiego, artystyczne, logorytmiczne oraz spotkania z teatrem, seanse w kinie, 
warsztaty garncarskie, edukacja leśna, edukacja w gospodarstwie ekologicznym, zajęcia 
nauki pływania. Ponadto, zostaną zakupione materiały do zajęć artystycznych, deski do nauki 
pływania oraz nagrody w konkursach. Środki uzyskane na realizację projektu nie są środkami 
o których mowa w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
224, poz. 1799 ze zm.). Uzyskana dotacja jest pomocą bezzwrotną, udzieloną w wysokości 
70% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca z uwagi na fakt, że jest zwolniony z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ujął podatek w kosztach kwalifikowanych projektu, zgodnie z 
kwalifikowalnością wydatków. 
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W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od dokonanych w ramach projektu 
czynności i zakupionych środków trwałych... 
 
Stanowisko Wnioskodawcy. 
 

W ocenie Zainteresowanego, nie może On dokonać obniżenia kwoty podatku VAT 
należnego o kwotę podatku naliczonego od dokonanych w ramach opisanego projektu 
czynności i zakupionych środków trwałych. Zdaniem Wnioskodawcy realizowany projekt nie 
będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w 
jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, 
podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 
ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ponadto, stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia 
kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy 
nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem 
przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.  

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko 
czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają 
ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek 
naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których 
następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). 
Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w 
następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo 
bądź niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca 
(konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w 
ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego 
związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności 
opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku 
oraz niepodlegających opodatkowaniu.  

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane. 

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 
1549), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona 
jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy 
powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej 
ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w 
oparciu o przepisy zawarte w wymienionym rozdziale. Należy dodać, że do dnia 31 grudnia 
2010 r., powyższą kwestię regulowało analogicznie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
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24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.). 

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się prowadzeniem 
przedszkola niepublicznego. Przedsiębiorstwo jest wpisane do ewidencji placówek 
oświatowych. Wnioskodawca zamierza poprzez działania edukacyjne, realizowane w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków unijnych, wyposażyć dzieci w wieku przedszkolnym w 
umiejętności, których celem jest rozwój najmłodszego pokolenia. W ramach projektu zostały 
dofinansowane zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych: spotkania z muzyką i teatrem, 
zajęcia taneczne, artystyczne, logarytmiczne, animacyjne języka angielskiego, seanse w 
kinie, warsztaty garncarskie, edukacja leśna, edukacja w gospodarstwie ekologicznym, 
zajęcia nauki pływania. Ponadto, zostaną zakupione materiały do zajęć artystycznych, deski 
do nauki pływania oraz nagrody w konkursach. Wnioskodawca wskazuje także, iż środki 
uzyskane na realizację projektu nie są środkami o których mowa w rozdziale 9 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że efekty realizowanego zadania nie 
są związane z czynnościami opodatkowanymi. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej 
przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek 
zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo 
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków 
związanych z realizacją przedmiotowego działania. Wnioskodawcy nie przysługuje również 
prawo otrzymania zwrotu tego podatku w przypadkach i trybie przewidzianym w rozdziale 9 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. 

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania 
kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów 
kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze 
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 
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4. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.02.02 (sygn. IPPP3/443-1127/10-4/LK) 

 
Istota interpretacji  
Wysokość stawki podatku od towarów i usług dla usług weterynaryjnych oraz dla usług 
szkoleniowych z zakresu medycyny weterynaryjnej. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2010 r. (data wpływu 18.11.2010 r.) uzupełnionym 
pismem z dnia 21.12.2010 r. (data wpływu 22.12.2010 r.) na wezwanie z dnia 16.12.2010 r. 
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług dla usług 
weterynaryjnych oraz dla usług szkoleniowych z zakresu medycyny weterynaryjnej - jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 18.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki 
podatku od towarów i usług dla usług weterynaryjnych oraz dla usług szkoleniowych z 
zakresu medycyny weterynaryjnej. 
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21.12.2010 r. (data wpływu 
22.12.2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 16.12.2010 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  
 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż weterynaryjnej usługi 
laboratoryjnej - Spółka wykonuje badania ze zwierzęcego materiału biologicznego, jakimi są 
krew, surowica, osocze, mocz, wymazy, zeskrobiny i płyny biologiczne pochodzenia 
zwierzęcego. Badania te wykonywane są systemem zleconym przez laboratorium 
weterynaryjne firmy niemieckiej wykonującej usługi w Niemczech. Odbiorcami usług Spółki 
Wnioskodawcy są polskie gabinety weterynaryjne, które otrzymują wyniki badań 
weterynaryjnych wraz z ich interpretacją w zakresie doboru metody badawczej oraz 
interpretacją wyniku. 

Innym rodzajem usług świadczonym na rzecz odbiorców krajowych są szkolenia, 
warsztaty i seminaria dla lekarzy weterynarii obejmujące zagadnienia z dziedziny medycyny 
weterynaryjnej. 
Pismem z dnia z 24.11.2009 roku Spółka zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi 
zakwalifikowanie świadczonych usług do właściwego PKWiU.  
Urząd Statystyczny w Łodzi odpowiedział pismem z 03.12.2009 r. (pismo w załączeniu) w 
którym podał: 
1. usługi laboratorium weterynaryjnego mieszczą się w grupie PKWiU 85.20.1 -usługi 

weterynaryjne 
2. usługi szkoleń, warsztatów dla weterynarzy mieszczą się w grupie 80.42.20-00.00 -

usługi w zakresie pozostałych form kształcenia. 
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W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
1. Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż usług badań laboratoryjnych 

weterynaryjnych wykonywanych na rzecz odbiorców krajowych - ze zwierzęcego 
materiału biologicznego... Według PKWiU mieszczą się w klasyfikacji 85.20.1 - usługi 
weterynaryjne. 

2. Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane usługi warsztatów, szkoleń i 
seminariów świadczonych dla lekarzy weterynarii, które według PKWiU mieszczą się w 
klasyfikacji 80.42.20-00.00 usługi w zakresie pozostałych form kształcenia. 

 
Zdaniem Wnioskodawcy  
 
Odnośnie pyt. 1  

Świadczone przez spółkę usługi laboratorium weterynaryjnego powinny być 
opodatkowane stawką 7% podatku VAT. Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o podatku od 
towarów i usług - 7% stawką podatku opodatkowane są towary i usługi wymienione w zał. 
nr 3 do ustawy pod poz. 152 jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - 
wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku. 

W zał. 4 do ustawy pod poz. 9 jako usługi zwolnione wymieniono usługi w zakresie 
ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). 

Z powyższego wynika, iż usługi weterynaryjne nie należą do grupy usług zwolnionych z 
podatku VAT. zdaniem Wnioskodawcy zachodzą przesłanki ustawowe uprawniające Spółkę 
do stosowania 7% stawki VAT 
Odnośnie pyt. 2. 

Świadczone przez Spółkę usługi szkoleń, warsztatów, seminariów dla lekarzy weterynarii 
-sklasyfikowane w grupie 80.42.20 jako usługi w zakresie pozostałych form kształcenia - 
zdaniem Wnioskodawcy mieszczą się w grupie usług w zakresie edukacji (ex 80) zał. 4 do 
ustawy poz. 9 i jako takie winny być zwolnione z podatku VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa 
podatkowego obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010r., gdyż we wniosku z dnia 16 
listopada 2010r. Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy poprzez świadczenie usług, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.  

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z 
wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.  

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Natomiast zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 dla towarów i usług, wymienionych w 
załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 
ust. 1.  

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawierającym: „Wykaz towarów i usług 
opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" w poz. 152 wymieniono: "Usługi w 
zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których 
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usługi te nie są zwolnione od podatku - PKWiU ex 85". Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w 
załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wskazano, iż ze zwolnienia od 
podatku korzystają usługi (symbol PKWiU ex 85) w zakresie ochrony zdrowia i opieki 
społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).  

Powyższe oznacza, iż usługi weterynaryjne sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.2 
podlegają opodatkowaniu według stawki 7%. 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika iż Wnioskodawca świadczy 
usługi w zakresie weterynaryjnej usługi laboratoryjnej- Spółka wykonuje badania ze 
zwierzęcego materiału biologicznego, jakimi są krew, surowica, osocze, mocz, wymazy, 
zeskrobiny i płyny biologiczne pochodzenia zwierzęcego. Badania te wykonywane ą 
systemem zleconym przez laboratorium weterynaryjne firmy niemieckiej wykonującej usługi 
w Niemczech. Odbiorcami usług Spółki Wnioskodawcy są polskie gabinety weterynaryjne, 
które otrzymują wyniki badań weterynaryjnych wraz z ich interpretacją w zakresie doboru 
metody badawczej oraz interpretacją wyniku. Usługi laboratorium weterynaryjnego mieszczą 
się w grupie PKWiU 85.20.1 -usługi weterynaryjne 

Zgodnie, zatem z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w dziale 85 „Usługi w zakresie zdrowia i opieki 
społecznej”, pod symbolem PKWiU 85.20.1 znajdują się „Usługi weterynaryjne”.  

Tak więc, kwestia stawki podatku jaką należy zastosować przy świadczeniu usług 
uzależniona jest od właściwego sklasyfikowania usługi będącej przedmiotem sprzedaży, wg 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.  

W związku z powyższym, w oparciu o wskazaną przez Wnioskodawcę klasyfikację, do 
usług laboratorium weterynaryjnego należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 
7% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy.  
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku 
nr 4 do ustawy. 
W pozycji 7 załącznika nr 4 do ustawy, określono jako zwolnione od podatku „Usługi w 
zakresie edukacji”, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU – ex 80. 

Użycie przez ustawodawcę „ex” przy grupowaniu PKWiU, korzystającym ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług oznacza, że dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. 
Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie 
stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do 
wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane 
przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika 
stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. W związku 
z powyższym, istotnym w analizowanej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU 
usług będących przedmiotem zapytania.  

Do grupowania PKWiU ex 80 należy podkategoria PKWiU 80.42.20-00.00, obejmująca 
„Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia”. Ponieważ ustawodawca, w załączniku nr 4 
do ustawy przy poz. 7 obejmującej usługi w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80, nie 
wymienił żadnych usług, dla których zwolnienie to ma zastosowanie, dlatego też należy 
uznać, że zwolnienie od podatku dotyczy wszystkich usług objętych grupowaniem PKWiU 80.  

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Spółka świadczy usługi szkolenia, warsztaty i 
seminaria dla lekarzy weterynarii obejmujące zagadnienia z dziedziny medycyny 
weterynaryjnej na rzecz odbiorów krajowych. Usługi te zostały sklasyfikowane w grupowaniu 
PKWiU 80.42.20 „Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia”. 

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić 
należy, iż usługi polegające na szkoleniach z dziedziny medycyny weterynaryjnej 
sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 80.42.20-00.00, korzystają ze zwolnienia od podatku 
od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, jako wymienione w poz. 7 załącznika 
nr 4 do ustawy. 
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Reasumując usługi, jakie Wnioskodawca świadczy w zakresie weterynaryjnym 
sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.20.1 jako usługi weterynaryjne są opodatkowane 
stawką 7%. Natomiast usługi w zakresie szkolenia dla lekarzy weterynarii obejmujące 
zagadnienia z dziedziny medycyny weterynaryjnej sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 
80.42.20-00.00 korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 jako wymienione w 
poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy. 

Należy zaznaczyć, iż przepisy dotyczące stawki podatku od towarów i usług dla 
świadczonych usług z dniem 01.01.2011 r. uległy zmianie. Jednakże z tego tytułu, iż 
Wnioskodawca składając wniosek nie zaznaczył zdarzenia przyszłego a jedynie stan 
faktyczny tut. Organ dokonał interpretacji przepisów obowiązujących do dnia 31.12.2010 r.  
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. 
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5. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.02.15 (sygn. IBPP4/443-193/11/EJ) 

 
Istota interpretacji  
Możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu dot. 
nieodpłatnych szkoleń. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy 
przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2011r. (data wpływu 28 stycznia 2011r.) o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją 
projektu pn. „…” - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 28 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  

 
Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT wykonuje w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego projekt w ramach priorytetu 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie, „…”. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy chciały poprzez nabycie kwalifikacji zmienić zatrudnienie lub wydłużyć swoją 
zawodową karierę.  
Program obejmuje szkolenia tworzenia grafiki i obróbki komputerowej oraz tworzenia stron 
WWW. Szkolenia te wykonywane są nieodpłatnie dla końcowych beneficjentów. Całość 
projektu odbywa się na zasadzie non profit. Dofinansowanie ze środków EFS obejmuje zwrot 
poniesionych kosztów w ramach tego projektu.  
Sprawa dotyczy możliwości odliczenia VAT od zakupów związanych z realizacją ww. projektu.  
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane 
do wykonania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.  
Wnioskodawca jest wpisany do rejestru Kuratorium Oświaty jako niepubliczna placówka 
oświatowa – centrum szkoleniowe. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług, usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania są objęte 
zwolnieniem od podatku VAT. Szkolenia prowadzone w ramach tego projektu przy sprzedaży 
(gdyby takowa była) korzystałyby więc ze zwolnienia. 
Realizacja projektu pn. „…” nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. 
Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. prowadzanie szkoleń w 
zakresie obsługi programów komputerów, a więc realizacja projektów szkoleniowych jest 
zgodna z zakresem działalności gospodarczej. W związku z realizacją projektu firma dokonuje 
zakupów na podstawie faktur VAT. Zakupy te są związane z realizacją projektu m.in. 
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wynajem sal, catering, usługi serwisowe, materiały biurowe i szkoleniowe, zakup sprzętu 
komputerowego potrzebnego do realizacji szkoleń związanych z ww. projektem.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania:  
 
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji 
opisanego projektu...  
Zdaniem Wnioskodawcy, nie istnieje możliwość odliczenia podatku od zakupów związanych z 
realizacją tego projektu.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i 
usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o 
którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 
124.  
Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma 
kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.  

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. 
odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z 
których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności 
opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do 
odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi 
czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego 
(powstanie zobowiązania podatkowego).  

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku 
naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT 
oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane 
do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności 
zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.  
Kwestię opodatkowania czynności dokonywanych przez podatników reguluje przepis art. 5 
ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl 
art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.  
Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, 
wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.  

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się także 
nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub 
jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, 
członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, 
członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia 
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kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług 
związanych z tymi usługami w całości lub w części.  

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT 
muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma 
podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z 
prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z 
potrzebami prowadzonej działalności.  
Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa 
podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi 
usługami.  

Z powyższego wynika, że warunkiem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług 
jest łączne spełnienie powyższych przesłanek. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków 
określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako 
niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jako czynny podatnik 
VAT wykonuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „…”. Projekt 
skierowany jest do pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chciały poprzez 
nabycie kwalifikacji zmienić zatrudnienie lub wydłużyć swoją karierę zawodową. Szkolenia te 
wykonywane są nieodpłatnie dla końcowych beneficjentów. Realizacja projektu nie ma 
związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Realizacja projektu jest zgodna z 
zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. 
Mając więc na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz fakt, że art. 8 ust. 2 tej ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej 
sprawie, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne szkolenie) odbywa się w związku z 
prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej 
sprawie nie zostaje spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od 
towarów i usług, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek 
naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach.  
W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej 
prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi 
czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, 
wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją 
projektu pod nazwą „...”.  
W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.  
Jednakże należy zauważyć, że ze zwolnienia z podatku VAT mogą korzystać wyłącznie 
szkolenia odpłatne natomiast szkolenia nieodpłatne, jako nieodpłatnie świadczone usługi 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie podlegają przepisom ustawy o VAT.  
Zauważa się, że tut. organ w niniejszej interpretacji nie rozstrzyga w kwestii zwolnienia od 
podatku VAT od 1 stycznia 2011r. usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano 
pytania w tym zakresie. Informację tą przyjęto jako jeden z elementów opisu stanu 
faktycznego.  
Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja 
podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 
Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy 
założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą 
miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, co 
oznacza, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia.  
Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku 
stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
44

nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić wymaga, 
iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile 
rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze 
stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.  
W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu 
faktycznego, a szczególności wykorzystywania po zakończeniu realizacji projektu nabytego 
wyposażenia lub środków trwałych do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona 
interpretacja traci swą aktualność.  
Nadmienia się, iż w przypadku zmiany przeznaczenia nabytych towarów do czynności 
opodatkowanych należy mieć na uwadze uregulowania wynikające z przepisów art. 91 
ustawy o VAT, które mogą znaleźć zastosowanie  
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6. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.02.15 (sygn. IBPP4/443-192/11/EJ) 

 
Istota interpretacji  
Możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu dot. 
nieodpłatnych szkoleń. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy 
przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2011r. (data wpływu 28 stycznia 2011r.) o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją 
projektu pn. „…” - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 28 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  
 

Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT wykonuje w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego projekt w ramach priorytetu 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej pn. „…” w celu wsparcia i kompleksowej pomocy w stworzeniu 
warunków do samodzielnej pracy, uczestnictwa w życiu zawodowym oraz integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do osób z dysfunkcjami wzroku.  
Program obejmuje szkolenia: obsługa poczty elektronicznej, poznanie możliwości 
przeglądarek internetowych z uwzględnieniem przeglądarki WeebIE i głośnomówiącej 
Inteligent Web Reader, obsługę skanera oraz programu screanreader i syntezatora mowy, 
edytora NS Word, obsługi drukarki Breilowskiej. Szkolenia te wykonywane są nieodpłatnie 
dla końcowych beneficjentów. Całość projektu odbywa się na zasadzie non profit. 
Dofinansowanie ze środków EFS obejmuje zwrot poniesionych kosztów w ramach tego 
projektu.  
Sprawa dotyczy możliwości odliczenia VAT od zakupów związanych z realizacją ww. projektu. 

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są 
wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w 
art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego.  

Wnioskodawca jest wpisany do rejestru Kuratorium Oświaty jako niepubliczna placówka 
oświatowa – centrum szkoleniowe. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług, usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania są objęte 
zwolnieniem od podatku VAT. Szkolenia prowadzone w ramach tego projektu przy sprzedaży 
(gdyby takowa była) korzystałyby więc ze zwolnienia. 
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Realizacja projektu pn. „…” nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. 
Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. prowadzanie szkoleń w 
zakresie obsługi programów komputerów, a więc realizacja projektów szkoleniowych jest 
zgodna z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z realizacją projektu 
firma dokonuje zakupów na podstawie faktur VAT. Zakupy te są związane z realizacją 
projektu m.in. wynajem sal, catering, usługi serwisowe, materiały biurowe i szkoleniowe, 
zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do realizacji szkoleń związanych z ww. 
projektem.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania:  
 
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji 
opisanego projektu...  

Zdaniem Wnioskodawcy, nie istnieje możliwość odliczenia podatku od zakupów 
związanych z realizacją tego projektu.  

 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i 
usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o 
którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 
124.  
Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma 
kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.  

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. 
odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z 
których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności 
opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do 
odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi 
czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego 
(powstanie zobowiązania podatkowego).  

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku 
naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT 
oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane 
do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności 
zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.  

Kwestię opodatkowania czynności dokonywanych przez podatników reguluje przepis art. 
5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl 
art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.  

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, 
wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.  
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Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się także 
nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub 
jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, 
członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, 
członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług 
związanych z tymi usługami w całości lub w części.  

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT 
muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma 
podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z 
prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z 
potrzebami prowadzonej działalności.  
Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa 
podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi 
usługami.  

Z powyższego wynika, że warunkiem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług 
jest łączne spełnienie powyższych przesłanek. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków 
określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako 
niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jako czynny podatnik 
VAT wykonuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „…”. Szkolenia te 
wykonywane są nieodpłatnie dla końcowych beneficjentów. Realizacja projektu nie ma 
związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Realizacja projektu jest zgodna z 
zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.  
Mając więc na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz fakt, że art. 8 ust. 2 tej ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej 
sprawie, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne szkolenie) odbywa się w związku z 
prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej 
sprawie nie zostaje spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od 
towarów i usług, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek 
naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach.  
W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej 
prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi 
czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, 
wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją 
projektu pod nazwą „…”. 
W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.  
Ponadto należy zauważyć, że ze zwolnienia z podatku VAT mogą korzystać wyłącznie 
szkolenia odpłatne natomiast szkolenia nieodpłatne, jako nieodpłatnie świadczone usługi 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie podlegają przepisom ustawy o VAT.  
Końcowo zauważa się, że tut. organ w niniejszej interpretacji nie rozstrzyga w kwestii 
zwolnienia od podatku VAT od 1 stycznia 2011r. usług świadczonych przez Wnioskodawcę na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie 
zadano pytania w tym zakresie. Informację tą przyjęto jako jeden z elementów opisu stanu 
faktycznego.  
Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja 
podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 
Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy 
założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą 
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miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, co 
oznacza, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia.  
Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku 
stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub 
nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia 
wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile 
rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze 
stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.  
W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu 
faktycznego, a szczególności wykorzystywania po zakończeniu realizacji projektu nabytego 
wyposażenia lub środków trwałych do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona 
interpretacja traci swą aktualność.  
Nadmienia się, iż w przypadku zmiany przeznaczenia nabytych towarów do czynności 
opodatkowanych należy mieć na uwadze uregulowania wynikające z przepisów art. 91 
ustawy o VAT, które mogą znaleźć zastosowanie.  
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7. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.02.15 (sygn. IBPP4/443-191/11/EJ) 

 
Istota interpretacji  
Możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu dot. 
odpłatnych szkoleń. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy 
przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2011r. (data wpływu 28 stycznia 2011r.) o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją 
projektu pn. „…” - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 28 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  
 

Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT wykonuje w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego projekt w ramach priorytetu 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie pn. „…”. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy chciałyby nabyć nowe lub pogłębić już posiadane umiejętności w zakresie 
korzystania z technologii informacyjnych (TI).  
Program obejmuje szkolenia: tworzenie grafiki komputerowej, tworzenie stron WWW i 
obsługi pakietu MS Office. Dofinansowanie ze środków EFS obejmuje zwrot poniesionych 
kosztów w ramach tego projektu. Dofinansowanie ze środków EFS uwzględnia wkład własny 
jaki ponosić będą uczestnicy szkoleń. Całość projektu odbywa się na zasadzie non profit.  
Sprawa dotyczy możliwości odliczenia VAT od zakupów związanych z realizacją ww. projektu. 
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane 
do wykonania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.  
Wnioskodawca jest wpisany do rejestru Kuratorium Oświaty jako niepubliczna placówka 
oświatowa – centrum szkoleniowe. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług, usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania są objęte 
zwolnieniem od podatku VAT. Szkolenia prowadzone w ramach tego projektu przy sprzedaży 
(gdyby takowa była) korzystałyby więc ze zwolnienia. 
Realizacja projektu pn. „…” nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. 
Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. prowadzanie szkoleń w 
zakresie obsługi programów komputerów, a więc realizacja projektów szkoleniowych jest 
zgodna z zakresem działalności gospodarczej. W związku z realizacją projektu firma dokonuje 
zakupów na podstawie faktur VAT. Zakupy te są związane z realizacją projektu m.in. 
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wynajem sal, catering, usługi serwisowe, materiały biurowe i szkoleniowe, zakup sprzętu 
komputerowego potrzebnego do realizacji szkoleń związanych z ww. projektem. Uczestnicy 
szkoleń wnoszą wkład własny w formie finansowej (gotówkowej) w wysokości 10% rynkowej 
wartości szkolenia przedstawionej we wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach POKL.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania:  
 
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji 
opisanego projektu...  

 
Zdaniem Wnioskodawcy, nie istnieje możliwość odliczenia podatku od zakupów 

związanych z realizacją tego projektu.  
 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i 
usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o 
którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 
124.  
Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma 
kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.  

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. 
odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z 
których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności 
opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do 
odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi 
czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego 
(powstanie zobowiązania podatkowego).  

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku 
naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT 
oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane 
do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności 
zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.  

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
VAT, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl 
art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.  
Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny 
pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać 
wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i 
przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na 
podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na 
rzecz świadczącego usługę.  
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Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, 
wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.  

Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. 
Na gruncie ustawy o VAT nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność 
została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy 
wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, 
ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich 
świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za 
nie wynagrodzenie.  
W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od 
kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji 
odpłatnej” w rozumieniu art. 5, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia 
bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem 
wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.  
Zatem, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana odpłatnie, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 
2 nie mogą mieć zastosowania, ponieważ dotyczą one wyłącznie transakcji dokonywanych 
nieodpłatnie.  

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jako czynny podatnik 
VAT wykonuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt w pn. „…”. Projekt 
skierowany jest do pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chciały nabyć 
nowe lub pogłębić juz posiadane umiejętności w zakresie korzystania z technologii 
informacyjnych (TI).  
Dofinansowanie ze środków EFS obejmuje zwrot poniesionych kosztów w ramach tego 
projektu. Dofinansowanie ze środków EFS uwzględnia wkład własny jaki ponosić będą 
uczestnicy szkoleń. Uczestnicy szkoleń wnoszą wkład własny w formie finansowej 
(gotówkowej) w wysokości 10% rynkowej wartości szkolenia przedstawionej we wniosku o 
dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Realizacja 
projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.  

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan 
prawny należy stwierdzić, iż w ramach realizowanego projektu Wnioskodawca przeprowadza 
szkolenia, które stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o 
VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wkłady własne uczestników szkoleń są 
związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu 
szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług 
szkoleniowych. Z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż na obrót składają się: 
kwota należna obejmująca całość świadczenie należnego od nabywcy (pomniejszona o kwotę 
podatku należnego). Tak więc otrzymany wkład własny od uczestników szkolenia stanowi 
obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej stawki VAT.  
Nadmienia się również, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa 
w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie 
sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę 
opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i 
nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast w 
myśl ust. 4, podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1, 
osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych 
osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.  
Zatem w przedmiotowej sytuacji świadczone usługi na rzecz uczestników szkolenia za 
wynagrodzeniem w wysokości wniesionej opłaty stanowi czynność podlegającą przepisom 
ustawy o podatku i usług, jednakże jak wskazał Wnioskodawca, realizacja projektu 
polegającego na przeprowadzaniu szkoleń nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi 
podatkiem VAT.  
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W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej 
prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi 
czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z 
faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą 
„…”. 
W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.  
Końcowo zauważa się, że tut. organ w niniejszej interpretacji nie rozstrzyga w kwestii 
zwolnienia od podatku VAT od 1 stycznia 2011r. usług świadczonych przez Wnioskodawcę na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie 
zadano pytania w tym zakresie. Informację tą przyjęto jako jeden z elementów opisu stanu 
faktycznego.  
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, 
składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 
Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy 
założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą 
miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, co 
oznacza, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia.  
Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku 
stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub 
nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia 
wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile 
rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze 
stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.  
W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu 
faktycznego, a szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania 
czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.  
Nadmienia się, iż w przypadku zmiany przeznaczenia nabytych towarów (wyposażenie lub 
środki trwałe) do czynności opodatkowanych należy mieć na uwadze uregulowania 
wynikające z przepisów art. 91 ustawy o VAT, które mogą znaleźć zastosowanie.  
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8. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.02.17 (sygn. ITPP1/443-1188/10/KM) 

 
Istota interpretacji  
Zakres opodatkowania usług szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we 
wniosku z dnia 2 grudnia 2010 r. (data wpływu 3 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie opodatkowania usług szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy 
- jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 3 grudnia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania usług szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów 
nauki jazdy. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 
 

Jako osoba fizyczna, prowadzi Pan działalność gospodarczą według PKD: 85.53.Z – 
„pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu” oraz 85.59.B - „pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej – Ośrodek Szkolenia wydał Burmistrz. Ponieważ prowadzi Pan na 
terenie miasta „działalność regulowaną”, Prezydent Miasta wpisał Pana do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - Ośrodek Szkolenia. Decyzją 
Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572) przyznano Ośrodkowi Szkolenia akredytację dla 
kształcenia w zakresie i formach pozaszkolnych: 
 

1. szkolenie kandydatów na kierowców kat. A1, A, B 
2. szkolenie kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. A, B.  

 
Szkolenie odbywa się według zasad i zgodnie z programem szkolenia opublikowanym w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. – w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i 
egzaminatorów (Dz. U. nr 217, poz. 1834). Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i 
wydaniem dokumentu „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego” w/g wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia. Zaświadczenie to upoważnia do 
przystąpienia do egzaminu państwowego. Po zdanym egzaminie państwowym osoba 
szkolona otrzymuje dokument „Prawo jazdy”, lub w przypadku instruktora nauki jazdy 
„Legitymację instruktora”. 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. - w 
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 osoby te uzyskały zawód: 
 

a. kierowca samochodu osobowego 
b. instruktor nauki jazdy. 

 
Wojewódzki Urząd Pracy wpisał Ośrodek Szkolenia do rejestru instytucji szkoleniowych. 

Na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy szkoli on kandydatów na kierowców kat. B i 
kandydatów na instruktorów nauki jazdy. 

Końcowo nadmienia Pan, że posiada akredytację Kuratora Oświaty na przedmiotowe 
szkolenia, które odbywają się w formach i na zasadach przewidzianych w przepisach 
wydanych przez Ministra Infrastruktury. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 

Czy działalność gospodarcza Wnioskodawcy w zakresie kształcenia kandydatów na 
kierowcę kat. B oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy, którzy po zdanych 
egzaminach uzyskują zawód - kierowca samochodu osobowego lub instruktora nauki jazdy 
od dnia 1 stycznia 2011 r. może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 a, b, c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od 
towarów i usług (zmiana ustawa z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz.1476 ) 
 

Zdaniem Wnioskodawcy usługi szkolenia kandydatów na kierowcę kat. B i instruktora 
nauki jazdy powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług.  

Świadczone przez Pana usługi, jako usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego w zawodach: kierowca samochodu osobowego i instruktor nauki jazdy, 
spełniają warunki określone w art. 43 ust. 1, pkt 29 a, b i c ustawy - o podatku od towarów i 
usług (zmiana z dnia 29 października 2010 r. Dz. U. Nr 206, poz.1476).  

Osoby szkolone w Pana ośrodku w zakresie prawa jazdy kat. B oraz instruktora nauki 
jazdy kat. A lub B, są szkolone w formach i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. - w sprawie szkolenia, egzaminowania i 
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. 
Nr 217, poz. 1834). 

Ośrodek Szkolenia otrzymał akredytację Kuratora Oświaty na kształcenie w formach 
pozaszkolnych kandydatów na kierowców kat. B i kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
kat. A lub B. 

Absolwenci po zdanych egzaminach mogą wykonywać zawód: kierowca samochodu 
osobowego lub instruktor nauki jazdy. Zawody te są wyszczególnione w klasyfikacji zawodów 
i specjalności: kierowca samochodu osobowego, instruktor nauki jazdy opublikowane w (Dz. 
U. Nr 265, poz. 2644). 

Wielu kandydatów na kierowcę kat. B lub instruktora nauki jazdy posiada niejeden 
zawód, lecz traktuje to szkolenie jako przekwalifikowanie zawodowe w celu zmiany 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, ewentualnie podwyższenia poziomu dotychczasowych 
kwalifikacji w celu znalezienia stosownego zatrudnienia. Najczęściej osoby te kierowane są 
na szkolenie przez powiatowe urzędy pracy województwa zachodniopomorskiego. 

Kształcenie zawodowe jest to ogół celowo organizowanych czynności i procesów 
umożliwiających przygotowanie do zawodu, w tym i orientację zawodową, a w szczególności, 
przygotowanie do określonej pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na 
określonym stanowisku pracy. Przekwalifikowanie zawodowe to zmiana posiadanych 
kwalifikacji zawodowych, ewentualnie podwyższenie poziomu dotychczasowych kwalifikacji w 
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celu znalezienia stosownego zatrudnienia. Kształcenie zawodowe formalne, jak i nieformalne, 
kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie określonych umiejętności. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…), natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 
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 niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z 
dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku. 

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, który na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1476) został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r., usługi wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług 
turystyki, o których mowa w art. 119. 

Natomiast w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) 
– dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje 
się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
(Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.). 

Należy zauważyć, że usługi w zakresie edukacji, które dla celów opodatkowania 
podatkiem od towarów i usług sklasyfikowane zostały w PKWiU ex 80, do dnia 31 grudnia 
2010 r. – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 7 
załącznika nr 4 do ustawy – korzystały z przewidzianego tam zwolnienia. 

Zgodnie z art. 1 pkt 2 wskazanej ustawy z dnia 29 października 2010 r., do ustawy o 
podatku od towarów i usług wprowadza się art. 5a w następującym brzmieniu: 

„Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, 
wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy 
ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne”. 
 

Stosownie zaś do art. 1 pkt 8 lit. a) nowelizacji z dnia 29 października 2010 r., uchyla się 
– z dniem 1 stycznia 2011 r. – art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i 
dodaje pkt 17-41.  
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Tym samym załącznik nr 4 do ustawy, który zawierał wykaz usług zwolnionych od 
podatku poprzez ich odwołanie do odpowiedniego symbolu PKWiU, został zastąpiony przez 
ustawodawcę ujęciem opisowym, którego zakres określono wykorzystując przepisy prawa 
unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.  

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Zgodnie natomiast z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą 
w zakresie kształcenia kandydatów na kierowcę kat. B oraz kandydatów na instruktorów 
nauki jazdy, którzy po zdanych egzaminach uzyskują zawód - kierowca samochodu 
osobowego lub instruktora nauki jazdy. Jak wskazano we wniosku, szkolenie odbywa się 
według zasad i zgodnie z programem szkolenia opublikowanym w rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. – w sprawie szkolenia, egzaminowania i 
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. nr 
217, poz. 1834). Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem dokumentu 
„Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego” w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 
4 do ww. rozporządzenia. Zaświadczenie to upoważnia do przystąpienia do egzaminu 
państwowego. Po zdanym egzaminie państwowym osoba szkolona otrzymuje dokument 
„Prawo jazdy”, lub w przypadku instruktora nauki jazdy „Legitymację instruktora”. 

Ponadto jak wskazano we wniosku, jest Pan podmiotem, posiadającym akredytację 
Kuratora Oświaty na przedmiotowe szkolenia.  

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia w zakresie kształcenia kandydatów na 
kierowcę kat. B oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy spełniają definicję usług 
kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy 
niezbędnej do celów zawodowych.  

Szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w 
przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza, że 
spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia 
prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi 
szkolenia w zakresie kształcenia kandydatów na kierowcę kat. B oraz kandydatów na 
instruktorów nauki jazdy świadczone przez Pana będą korzystały ze zwolnienia od podatku 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług lub na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) przy założeniu, że w zakresie tych usług 
jest Pan w posiadaniu akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
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9. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.02.17 (sygn. ITPP1/443-1240/10/KM) 

 
Istota interpretacji  
Czy w związku z likwidacją od dnia 1 stycznia 2011 r. załącznika nr 4 do ustawy o podatku 
od towarów i usług, prowadzona działalność szkoleniowa o symbolu wskazanym jako 
„PKWiU” 80-42B „kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie 
indziej niesklasyfikowane” pozostanie od dnia 1 stycznia 2011 r. nadal zwolniona od podatku 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ww. ustawy?  

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we 
wniosku z dnia 20 grudnia 2010 r. (data wpływu 22 grudnia 2010 r.) uzupełnionym w dniach 
5 i 12 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkolenia 
zawodowego i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 22 grudnia 2010 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniach 5 i 12 stycznia 2011 
r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkolenia 
zawodowego i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 
 

Prowadzi Pani działalność szkoleniową o symbolu wskazanym jako „PKWiU” 80-42B 
„kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane” ustaloną zaświadczeniem identyfikacyjnym REGON wydanym przez Urząd 
Statystyczny oraz w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanym 
przez Prezydenta Miasta, od dnia 1 czerwca 1991 r. początkowo na podstawie zgody 
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1991 r., a 
następnie zgody Kuratorium Oświaty z dnia 29 kwietnia 1991 r. Ponadto zgodnie z 
zaświadczeniem z dnia 18 listopada 1998 r. została Pani wpisana do ewidencji Kuratora 
Oświaty, jako osoba prowadząca indywidualną działalność oświatową w formach 
pozaszkolnych w zakresie kursów kwalifikacyjnych doskonalących i dokształcających, 
seminariów szkoleniowych itp.  

Obecnie prowadzi Pani wyłącznie jednodniowe seminaria szkoleniowe oraz szkolenia 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (jedno i dwudniowe) wynikające z rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzona działalność szkoleniowa zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług - była dotychczas zwolniona od podatku VAT. 

W uzupełnieniu wskazano, iż nie jest Pani podmiotem posiadającym akredytację, o której 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 b ustawy, a usługi szkoleniowe nie są finansowane ze środków 
publicznych. Prowadzi Pani usługi szkolenia zawodowego dla służb finansowo - księgowych i 
pracowniczych, służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych tych służb, które wymagane są 
do wykonywania pracy na określonym stanowisku, na podstawie przepisów rozdz. III 
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Kodeksu pracy (art. 102-103), który szczegółowo określa wszystkie wymagania w zakresie 
kwalifikacji zawodowych pracowników. Na seminaria uczestnicy są kierowani przez swój 
zakład pracy, korzystając ze zwolnienia na czas szkolenia. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 

Czy w związku z likwidacją od dnia 1 stycznia 2011 r. załącznika nr 4 do ustawy o 
podatku od towarów i usług, prowadzona działalność szkoleniowa o symbolu wskazanym 
jako „PKWiU” 80-42B „kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie 
indziej niesklasyfikowane” pozostanie od dnia 1 stycznia 2011 r. nadal zwolniona od podatku 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ww. ustawy... 
 

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczona działalność szkoleniowa zaklasyfikowana przez 
urząd statystyczny o symbolu 80-42B jako „kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe 
formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane” powinna być nadal zwolniona od podatku 
od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ww. ustawy jako usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzona w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Działalność ta została bowiem wpisana do ewidencji 
Kuratora Oświaty dla osoby prowadzącej indywidualną działalność oświatową w formach 
pozaszkolnych w zakresie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i dokształcających, 
seminariów szkoleniowych itp. dnia 18 listopada 1993 r. zaświadczeniem oraz wpisana do 
ewidencji działalności gospodarczej.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…), natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 
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 niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z 
dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku.  

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, który na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1476) został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r., usługi wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są 
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identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług 
turystyki, o których mowa w art. 119. 

Natomiast w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) 
– dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje 
się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
(Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.). 

Należy zauważyć, że usługi, które dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i 
usług sklasyfikowane zostały w PKWiU 80, do dnia 31 grudnia 2010 r. – na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy – 
korzystały z przewidzianego tam zwolnienia. 
 

Zgodnie z art. 1 pkt 2 wskazanej ustawy z dnia 29 października 2010 r., do ustawy o 
podatku od towarów i usług wprowadza się art. 5a w następującym brzmieniu: 
 

„Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, 
wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy 
ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne”. 
 

Stosownie zaś do art. 1 pkt 8 lit. a) nowelizacji z dnia 29 października 2010 r., uchyla się 
– z dniem 1 stycznia 2011 r. – art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i 
dodaje pkt 17-41.  

Tym samym załącznik nr 4 do ustawy, który zawierał wykaz usług zwolnionych od 
podatku poprzez ich odwołanie do odpowiedniego symbolu PKWiU, został zastąpiony przez 
ustawodawcę ujęciem opisowym, którego zakres określono wykorzystując przepisy prawa 
unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.  

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  

 
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
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Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usługi szkolenia zawodowego 
świadczone przez Panią są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, konieczne jest stwierdzenie : 
 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Zgodnie natomiast z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Wskazać należy, iż szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć 
pracodawcy, pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców 
tematyki bhp. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do 
pracodawcy, pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp są usługami 
kształcenia zawodowego. Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego 
również wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących np. służbą bhp. 
Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem niezbędnym 
do wykonywania pracy. Zgodnie bowiem z art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141 ze zm.), nie wolno dopuścić pracownika do 
pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika 
wprost z przepisów Kodeksu Pracy, ponadto szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z 
tego zakresu określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 
1860 ze zm.). 
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Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą 
w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (wynikających 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz świadczenia usług szkolenia zawodowego dla 
służb finansowo - księgowych i pracowniczych, służących podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych tych służb, które wymagane są do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku, na podstawie przepisów rozdz. III Kodeksu pracy (art. 102-103).  

Ponadto jak wskazano we wniosku, nie jest Pani podmiotem posiadającym akredytację, 
o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29b ustawy, a usługi szkoleniowe nie są finansowane ze 
środków publicznych. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie 
lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest poznanie czynników środowiska pracy które mogą 
powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, poznanie przepisów i zasad 
bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nabycie 
umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania 
w sytuacjach awaryjnych.  

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach Kodeksu pracy oraz wskazanego przez Panią rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, co oznacza to, że spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia 
od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 

Biorąc natomiast pod uwagę, iż prowadzi Pani także jednodniowe usługi szkolenia 
zawodowego dla służb finansowo - księgowych i pracowniczych, służące podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych tych służb należy wskazać, iż jedynie szkolenia, których forma i 
zasady są prawnie regulowane przez odrębne przepisy mogą być objęte zwolnieniem, o 
którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Powołane przez Panią przepisy Kodeksu 
pracy, a więc art. 102 „Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania 
pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach 
prawa pracy przewidzianych w art. 771-773, w zakresie nie uregulowanym w przepisach 
szczególnych” oraz art. 1031 dotyczący kwestii m. in. co należy rozumieć przez podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, nie regulują formy i zasad takiego szkolenia. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy świadczone przez Panią będą korzystały ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług, jednakże przedmiotowe zwolnienie nie obejmie usług szkolenia 
zawodowego dla służb finansowo - księgowych i pracowniczych, służących podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych, jeżeli forma i zasady prowadzenia takich szkoleń nie są regulowane 
w odrębnych przepisach. 
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10. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.02.24 (sygn. ITPP2/443-1188h/10/AW) 

 
Istota interpretacji  
Miejsce świadczenia usług czasowego dostępu do aplikacji internetowej, służącej do nauki 
języka norweskiego oraz zwolnienia od podatku tych usług. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione 
we wniosku z dnia 9 listopada 2010 r. (data wpływu 22 listopada 2010 r.), uzupełnionym w 
dniu 27 stycznia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług 
czasowego dostępu do aplikacji internetowej, służącej do nauki języka norweskiego oraz 
zwolnienia od podatku tych usług – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 22 listopada 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 27 stycznia 2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług czasowego 
dostępu do aplikacji internetowej, służącej do nauki języka norweskiego oraz zwolnienia od 
podatku tych usług. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.  
 

Spółka zamierza od stycznia 2011 r. wprowadzić na rynek polski usługę czasowego 
dostępu do aplikacji internetowej, służącej do nauki języka norweskiego. Usługa polega na 
tym, iż uczeń wykupuje dostęp czasowy do programu i otrzymuje hasło dostępu oraz nazwę 
użytkownika. Szkolenie może być przeprowadzane przez nauczyciela/konsultanta 
odpowiedzialnego za kurs internetowy. Urząd Statystyczny, zgodnie z zasadami 
metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) wprowadzonej 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, 
ze zm.), dokonał klasyfikacji ww. czynności. Zgodnie z tą klasyfikacją mieszczą się one w 
grupowaniu PKWiU 85.59.11.0 „Usługi nauczania języków obcych”. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania.  
 
1. Czy w przypadku wykonywania tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej, mających siedzibę w kraju Wspólnoty lub poza Wspólnotą, 
miejscem świadczenia będzie miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę... 

2. Czy sprzedaż ww. usług, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług, będzie zwolniona od podatku... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, w przypadku 

wykonywania przedmiotowych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, mających siedzibę w kraju Wspólnoty lub poza Wspólnotą, miejscem 
świadczenia będzie terytorium Polski, czyli miejsce, gdzie świadczący usługę posiada 
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siedzibę. Spółka wskazała, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i 
usług, sprzedaż przedmiotowych usług będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

W myśl postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i 
usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 

Stosownie do zapisu art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się 
każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 
(…). 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 26 ustawy, przez usługi elektroniczne rozumie 
się usługi, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1777/2005, z uwzględnieniem art. 12 
tego rozporządzenia.  

Na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 
2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 05.288.1), do usług 
świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. e) tiret dwunaste i 
załączniku L dyrektywy 77/388/EWG, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci 
elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego 
udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest 
niemożliwe. 

Ust. 2 tego artykułu wskazuje, że następujące usługi, w szczególności jeśli świadczone 
są przez Internet lub sieć elektroniczną, wchodzą w zakres ust. 1: 
a. ogólnie produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami 

i nowszymi wersjami oprogramowania; 
b. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci 

elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa; 
c. usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane Internetem lub siecią 

elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę; 
d. odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za 

pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on - line, na którym 
potencjalni kupcy przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych 
procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą 
poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer; 

e. pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których aspekty 
telekomunikacyjne są natury pomocniczej lub drugorzędnej (czyli pakiety wykraczające 
poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak 
strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji 
meteorologicznych lub turystycznych; gier; umożliwiają hosting witryn internetowych; 
dostęp do grup dyskusyjnych; etc.); 

f. usługi wyszczególnione w załączniku I. 
W załączniku I, w punkcie 5, określonym jako punkt 5 załącznika L do dyrektywy 

77/388/EWG, wymienione zostały następujące usługi: 
a. Automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia 

Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź 
niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem 
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sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste 
narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem. 

b. Ćwiczenia wypełniane przez ucznia on - line i sprawdzane automatycznie, bez udziału 
człowieka. 
Art. 12 ww. rozporządzenia zawiera katalog czynności, których nie obejmuje dyspozycja 

art. 9 ust. 2 lit. e) tiret dwunaste dyrektywy 77/388/EWG. W pkt 3 lit. h tego artykułu 
wymieniono usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez 
nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie). 

Brzmienie powołanych regulacji prawnych wskazuje, iż warunkiem koniecznym uznania 
usługi za usługę elektroniczną jest, aby była ona świadczona za pomocą Internetu lub 
podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten nie jest jednak wystarczający do uznania danej 
usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych przepisów. Istotne jest łączne 
wystąpienie następujących cech świadczonych usług: 
� realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, 
� świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, 
� ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. 

Ponadto usługi te nie mogą być objęte wyłączeniami zawartymi w art. 12 ww. 
rozporządzenia. 

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, od stycznia 2011 r. Spółka zamierza 
wprowadzić na rynek polski usługę czasowego dostępu do aplikacji internetowej, służącej do 
nauki języka norweskiego. Usługa polega na tym, iż uczeń wykupuje dostęp czasowy do 
programu i otrzymuje hasło dostępu oraz nazwę użytkownika. Szkolenie może być 
przeprowadzane przez nauczyciela/konsultanta odpowiedzialnego za kurs internetowy. Urząd 
Statystyczny, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWIU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. 
U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.), sklasyfikował ww. czynności, jako „Usługi nauczania języków 
obcych”, PKWiU 85.59.11.0. 

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów, a w szczególności art. 11 
ust. 2 lit. f i art. 12 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 oraz pkt 5 załącznika I należy 
stwierdzić, iż jeżeli usługi opisane we wniosku będą przeprowadzane przez 
nauczyciela/konsultanta, to nie będą stanowić usług elektronicznych. W przeciwnym 
przypadku czynności te uznać należy za usługi elektroniczne w rozumieniu cyt. wyżej 
przepisów. 

W przypadku usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym 
jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć 
będzie miejsce ich opodatkowania. 

Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie zostały zwarte w ustawie o podatku od 
towarów i usług w rozdziale 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”, działu V. 

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w przepisie art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem 
świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym 
podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z 
zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. 

W art. 28a ustawy wskazano, iż na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału: 
1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: 

a. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której 
mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej 
działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z 
uwzględnieniem art. 15 ust. 6, 

b. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest 
zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; 
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2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych 
za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 
ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz 
usług. 

Stosownie do art. treści 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz 
podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę 
lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d-28f, art. 28g ust. 2, 
art. 28h-28n. 

Miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki 
oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w 
tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz 
podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest 
wykonywana (art. 28g pkt 2 ustawy). 

W art. 28l pkt 10 ustawy postanowiono, że w przypadku świadczenia na rzecz 
podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub 
miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, usług elektronicznych - miejscem 
świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce 
zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od 
towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 
ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Stosownie do art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%. 

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

W ust. 1 pkt 27 tego artykułu wymieniono usługi prywatnego nauczania na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone 
przez nauczycieli. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ze zwolnienia od podatku korzystają usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W myśl postanowień art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związane, 
inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. 

Z treści złożonego wniosku wynika, że usługi czasowego dostępu do aplikacji 
internetowej służącej do nauki języka norweskiego, wykonywane będą na rzecz osób 
fizycznych, zamieszkałych na terytorium Wspólnoty lub poza terytorium Wspólnoty, 
nieprowadzących działalności gospodarczej. Wobec tego uznać należy, że podmioty te nie 
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występują w charakterze podatników, w rozumieniu przepisu art. 28a ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów prawa stwierdzić 
należy, iż w przypadku usług, w ramach których szkolenie będzie przeprowadzane przez 
nauczyciela/konsultanta, miejscem świadczenia będzie terytorium kraju, zgodnie z regulacją 
wyrażoną w art. 28g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. 

W przeciwnym przypadku, gdy usługi  
� wykonywane będą na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, zamieszkałych na 

terytorium Wspólnoty, w tym również Rzeczypospolitej Polskiej – miejscem ich 
świadczenia będzie, zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy, miejsce, gdzie usługodawca posiada 
siedzibę, t.j. terytorium kraju,  

� wykonywane będą na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, zamieszkałych na 
terytorium państw trzecich – miejscem ich świadczenia będzie, zgodnie z art. 28l pkt 10 
ustawy, miejsce, gdzie podmioty te posiadają stałe miejsce zamieszkania lub miejsce 
zwykłego pobytu. 
W odniesieniu do usług dotyczących szkoleń przeprowadzanych przez 

nauczyciela/konsultanta, których miejscem świadczenia będzie terytorium Polski, Spółka 
może zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o 
podatku od towarów i usług, bowiem treść wniosku nie wskazuje, aby przedmiotowe 
czynności mogły korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 
ustawy. Jeżeli jednak usługi te będą świadczone na terytorium Polski bez udziału 
nauczyciela/konsultanta, jako usługi elektroniczne będą opodatkowane stawką podatku w 
wysokości 23%. Natomiast w sytuacji, gdy usługi będą świadczone poza terytorium kraju (w 
rozumieniu przepisów zawartych w rozdziale 3, działu V ww. ustawy), o sposobie rozliczania 
podatku i jego wysokości, oraz podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia, przesądzać 
będą przepisy państw, na terytorium których znajdować się będzie miejsce świadczenia. 

Informuje się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, 
składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego 
oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu 
faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, 
interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem 
prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być 
jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu 
faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i 
oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Wobec powyższego załączone 
do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy, a oceny stanowiska 
Spółki dokonano wyłącznie na podstawie opisu zdarzenia zawartego we wniosku i jego 
uzupełnieniu. 

Końcowo wskazuje się, że kwestię miejsca świadczenia i opodatkowania innych usług, o 
których mowa we wniosku, rozstrzygnięto w interpretacjach: ITPP2/443-1188a/10/AW, 
ITPP2/443-1188b/10/AW, ITPP2/443-1188c/10/AW, ITPP2/443-1188d/10/AW, ITPP2/443-
1188e/10/AW, ITPP2/443-1188f/10/AW, ITPP2/443-1188g/10/AW i ITPP2/443-1188i/10/AW.  



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
68

11. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.03 (sygn. IBPP2/443-1007/10/UH) 

 
Istota interpretacji  
Czy w świetle znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2011r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2010r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), usługi szkoleniowe w zakresie pozaszkolnych 
form edukacji (klasyfikowanych do 31.12.2010r. w grupowaniu PKWiU 80.42.10) świadczone 
przez Podatnika będą podlegały od 1 stycznia 2011r. zwolnieniu od podatku VAT, na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, 
przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2010r. (data wpływu do siedziby tut. organu 3 
grudnia 2010r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2011r. (data wpływu 28 lutego 
2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku – jest 
nieprawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 3 grudnia 2010r. do siedziby tut. organu został złożony ww. wniosek uzupełniony 
pismem z dnia 25 lutego 2011r. (data wpływu 28 lutego 2011r.), o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku.  
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe:  
 

Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do działalności gospodarczej 
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych, tj. organizowania i 
przeprowadzania kursów i szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe osób 
dorosłych w trybie ustawicznego kształcenia w formach pozaszkolnych. Placówka ta, jest na 
mocy art. 82 ust. 1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty wpisana do ewidencji 
niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, prowadzonego przez Starostę X. 
Z uwagi na fakt, iż placówka jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek podlega 
również rygorom ustawy z 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej, co oznacza, że 
Podatnik ma obowiązek przedkładać w określonych przez te ustawę terminach określone 
dane niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i 
upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. 
Dotychczas, z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez Podatnika były sklasyfikowane 
pod PKWiU 80.42.10, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.- dalej: ustawa o VAT), prowadzona 
działalność była zwolniona z VAT. Jednak w związku ze zmianą ustawy o VAT, która będzie 
obowiązywać od 1 stycznia 2011r. i wprowadzonym nowym zakresem zwolnienia z VAT dla 
usług w zakresie edukacji pojawiała się wątpliwość, czy prowadzona przez Podatnika 
działalność szkoleniowa będzie w dalszym ciągu korzystała ze zwolnienia z VAT. 
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W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, iż działalność podatnika w zakresie 
organizowania i prowadzenia kursów, szkoleń, seminariów warsztatów, szkoleń zamkniętych 
nie podlega akredytacji Kuratora Oświaty zgodnie z art. 68b ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty.  
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dorosłych podatnik świadczy usługi w 
zakresie kształcenia a nie w zakresie wychowania.  
Ponadto w piśmie z dnia 25 lutego 2011r. Wnioskodawczyni uzupełniła pytanie które 
przytoczono poniżej.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 
Czy w świetle znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2011r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2010r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), usługi szkoleniowe w zakresie pozaszkolnych 
form edukacji (klasyfikowanych do 31.12.2010r. w grupowaniu PKWiU 80.42.10) świadczone 
przez Podatnika w formach i na zasadach szczegółowo omówionych w stanie faktycznym 
złożonego wniosku będą podlegały od 1 stycznia 2011r. zwolnieniu od podatku VAT, na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)...  

Zdaniem Wnioskodawczyni, warunki o których mowa w art. 43 ust 1 pkt 29 lit. a ustawy 
o VAT, obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. niezbędne dla zastosowania zwolnienia zostały 
spełnione, wobec czego po tej dacie, dla świadczonych usług we wskazanym we wniosku 
zakresie w dalszym ciągu może stosować zwolnienie z VAT 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług w szczególności wprowadzonym tą ustawą przepisem art. 43 ust 1 pkt 29, zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty -wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Jak wynika z treści tego przepisu, by świadczenie usług edukacyjnych były zwolnione 
koniecznym jest wystąpienie jednej ze wskazanych poniżej sytuacji, w której łącznie 
spełnione zostaną dwa warunki. Pierwsza to taka, gdy świadczone usługi można uznać za 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i gdy prowadzone są w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (lub uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty). Druga to taka, gdy świadczone usługi można 
uznać za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i w całości są 
finansowane ze środków publicznych. 
W przypadku Podatnika druga ze wskazanych sytuacji miejsca mieć nie będzie (przynajmniej 
w chwili obecnej Podatnik nie zamierza pozyskiwać środków publicznych na finansowanie 
tego rodzaju działalności). W związku z tym należy rozważyć, czy występuje pierwsza ze 
wskazanych sytuacji, uprawniająca do zastosowania po 1 stycznia 2011r. zwolnienia z 
podatku VAT. 
Zakres świadczonych usług szkoleniowych obejmuje szkolenia bezpośrednio związane z 
zawodem. Są to kursy kwalifikacyjne z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych, zamówień publicznych, prawa podatkowego (VAT, CIT, PIT), prawa celnego, 
rachunkowości i księgowości, obsługi komputera i obsługi biurowej. Tego rodzaju są 
niezbędne do podniesienia już posiadanych kwalifikacji zawodowych czy też ich nabycia, w 
celu wykonywania danego zawodu. Charakter tych kursów, ich tematyka wyraźnie pokazuje, 
iż uczestnictwo w tych kursach jest podyktowane wykonywanymi czynnościami w branżach 
takich zawodów jak: księgowe, doradcy podatkowi, prowadzący biura rachunkowe, niższy 
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szczebel działów księgowości, agentów celnych. Gdyby nie zakres wykonywanych czynności, 
zajmowane stanowiska czy też chęć przekwalifikowania czy zdobycia nowego zawodu 
(umiejętności) - uczestnicy z tego typu szkoleń by nie korzystali. To oznacza, że pierwszy 
warunek, jaki został wskazany (a odnoszący się do zakresu wykonywanych czynności) by 
korzystać ze zwolnienia został spełniony. 
Zdaniem Podatnika, również drugi warunek - odnoszący się do statusu podmiotu 
świadczącego usługi edukacyjne został spełniony. Jak wskazano w stanie faktycznym sprawy 
będącej przedmiotem zapytania, placówka ta - jako niepubliczna placówka kształcenia 
ustawicznego, na mocy art. 82 ust 1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty jest 
wpisana do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, prowadzonego 
przez Starostę X i podlega rygorom tej ustawy jak również przepisom z 19 lutego 2004r. o 
systemie informacji oświatowej nakładającym na tę placówkę szereg obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości.  
System informacji oświatowej (dalej: SIO) został stworzony w celu zgromadzenia w jednej, 
spójnej bazie, informacji z zakresu sprawozdawczości statystycznej (rozproszonych 
dotychczas miedzy Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Jednostki 
Samorządu Terytorialnego oraz instytucje innych resortów). SIO swym zakresem obejmuje 
trzy moduły: 

1. Zaszyfrowaną ewidencję szkół i innych placówek oświatowych - dane na temat 
zajmowanego terenu, posiadanych pomieszczeń, wyposażenia oraz kosztów 
prowadzenia jednostki. 

2. Zaszyfrowaną ewidencję nauczycieli (w tym: wynagrodzenia, kwalifikacje, zajęcia 
lekcyjne) oraz pracowników niepedagogicznych. 

3. Zbiorcze dane o uczniach, absolwentach i spełnianiu obowiązku nauki. W przyszłości 
program może zostać rozbudowany o kolejne moduły. Jednolity sposób szyfrowania 
numerów PESEL nauczycieli, tworzy możliwość zarejestrowania w systemie wszystkich 
miejsc zatrudnienia nauczyciela, w tym jednoznaczne wyliczenie rzeczywistego stanu 
zatrudnienia i poziomu kwalifikacji nauczycieli, bez naruszania Ustawy o Ochronie 
Danych Osobowych.  

Zebrane informacje są gromadzone w formie elektronicznej przez każdą ze szkół, instytucje 
oświatowe, jednostki organizacyjne spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli, oraz 
jednostki prowadzące obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych. Dane 
przekazywane są do kuratoriów oświaty we właściwym województwie, skąd z kolei trafiają 
do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania który prowadzi centralną bazę 
danych oświatowych. Zebrane informacje są dostępne dla wszystkich instytucji publicznych 
(w tym GUS). 
Należy podkreślić, że ustawodawca, w treści art. art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT wskazuje 
jedynie że placówki te muszą być prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach - nie wskazując jednocześnie, o jakie przepisy chodzi. Zdaniem 
Podatnika, takimi przepisami są bez wątpienia przepisy ustawy o systemie oświaty (na mocy 
których placówka została utworzona) oraz regulacje ustawy o systemie informacji oświatowej 
(która nakłada na te placówkę określone obowiązki sprawozdawcze-analogiczne jakie mają 
inne placówki utworzone na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, np. placówki 
publiczne takie jak szkoły szczebla podstawowego, gimnazjalnego etc). 
W związku z powyższym, należy uznać, że warunki o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a ustawy o VAT obowiązującej od 1 stycznia 2011r. niezbędne dla zastosowania 
zwolnienia zostały spełnione, wobec czego po tej dacie, dla świadczonych usług we 
wskazanym we wniosku zakresie w dalszym ciągu może stosować zwolnienie z VAT.  
 
W świetle stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2011r. stanowisko 
Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego 
uznaje się za nieprawidłowe.  



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
71

 
Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż w piśmie z dnia 25 lutego 
2011r. Wnioskodawczyni dokonała uzupełnienia poz. 54 oraz poz. 55 przedmiotowego 
wniosku.  

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

W myśl natomiast art. 146a ust. 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do 
dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 
ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.  
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i oraz j Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 ze zm.), 
państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:  
� kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie 

zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów 
ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa 
publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie;  

� nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub 
wyższe.  

Zwolnienie w zakresie świadczenia usług edukacyjnych przewidziane na gruncie Dyrektywy 
VAT ma zatem charakter podmiotowo – przedmiotowy, co oznacza, że zgodnie z Dyrektywą 
VAT świadczenie usług edukacyjnych co do zasady powinno być zwolnione od podatku 
wyłącznie wówczas, gdy usługodawcą jest podmiot, który spełnia określone warunki, a 
mianowicie, zwolnione są usługi świadczone przez instytucje państwowe lub podmioty, 
których status został zrównany z instytucją państwową na podstawie przepisów krajowych.  

W dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z 
dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane 
bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się 
częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez 
konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 
przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie 
systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy 
Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, 
dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania.  
W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG 
(analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. 
Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie 
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające 
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na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w 
zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku: 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w 
pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Stosownie do art. 2 pkt 3 lit a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,(t.j. Dz. U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych.  

Zgodnie z art. 3 pkt 17 cyt. ustawy o systemie oświaty, przez kształcenie ustawiczne 
należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 
osoby, które spełniły obowiązek szkolny.  

W myśl art. 68b ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 
placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie 
spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. 
Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.  
Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze 
decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez 
kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 
3. 
Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które: 

1. zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne; 
2. zatrudniają wykwalifikowaną kadrę; 
3. opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.  

W myśl natomiast art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne 
mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek.  

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w 
zakresie usług szkoleniowych, tj. organizowania i przeprowadzania kursów i szkoleń 
podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe osób dorosłych w trybie ustawicznego 
kształcenia w formach pozaszkolnych. Placówka ta, jest na mocy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty wpisana do ewidencji niepublicznych placówek 
kształcenia ustawicznego prowadzonego przez Starostę X i podlega rygorom tej ustawy jak 
również przepisom z 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej nakładającym na tę 
placówkę szereg obowiązków w zakresie sprawozdawczości co oznacza, że Wnioskodawczyni 
ma obowiązek przedkładać w określonych przez tę ustawę terminach określone dane 
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niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i 
upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. 
Zakres świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych obejmuje szkolenia 
bezpośrednio związane z zawodem. Są to kursy kwalifikacyjne z zakresu prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zamówień publicznych, prawa podatkowego (VAT, 
CIT, PIT), prawa celnego, rachunkowości i księgowości, obsługi komputera i obsługi 
biurowej. Tego rodzaju są niezbędne do podniesienia już posiadanych kwalifikacji 
zawodowych czy też ich nabycia, w celu wykonywania danego zawodu. Charakter tych 
kursów, ich tematyka wyraźnie pokazuje, iż uczestnictwo w tych kursach jest podyktowane 
wykonywanymi czynnościami w branżach takich zawodów jak: księgowe, doradcy podatkowi, 
prowadzący biura rachunkowe, niższy szczebel działów księgowości, agentów celnych.  
Działalność niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego dorosłych, prowadzona przez 
Wnioskodawczynię, polegająca na organizowaniu i prowadzeniu kursów, szkoleń seminariów, 
warsztatów, szkoleń zamkniętych nie podlega akredytacji Kuratora Oświaty. 
Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie kształcenia, nie świadczy w zakresie 
wychowania.  

Uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawczynię opis zdarzenia przyszłego oraz 
powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez 
Wnioskodawczynię prowadzącą działalność jako placówka wpisana do ewidencji 
niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonego przez Starostę Bielskiego, 
polegające na dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym, umożliwiającym uzyskanie i 
uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, podlegają zwolnieniu z 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy o VAT.  
Wnioskodawczyni jest bowiem podmiotem wymienionym w tym przepisie tj. jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Ponadto świadczy usługi w 
zakresie kształcenia (ustawicznego dorosłych) co jest wystarczające do zastosowania 
zwolnienia z tego przepisu.  
W sprawie nie ma zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 bowiem: 
� wymienione rodzaje szkoleń nie są uregulowane odrębnymi przepisami co do formy i 

zasad ich prowadzenia, 
� prowadzone szkolenia nie podlegają akredytacji wg wskazania Wnioskodawczyni, 
� Wnioskodawczyni nie zamierza pozyskiwać środków publicznych na finansowanie 

przez nią prowadzonej działalności.  
W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, z uwagi na 
to, iż wskazany przez Wnioskodawczynię przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy o VAT nie 
znajduje w sprawie zastosowania.  
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12. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.04 (sygn. IPPP3/443-1219/10-4/JF) 

 
Istota interpretacji  
Skoro prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia menedżerskie na podstawie § 13 ust. 1 pkt 
20 rozporządzenia podlegają zwolnieniu od opodatkowania, to Wnioskodawca na podstawie 
art. 86 ust. 1 ustawy nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizowanego 
projektu. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 09.12.2010 r. (data wpływu 13.12.2010 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie: 
� zastosowania stawki podatku dla usługi szkolenia - jest nieprawidłowe oraz 
� prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 13.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania stawki podatku dla usługi szkolenia oraz odliczenie podatku 
naliczonego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Przedmiotem działalności Spółki z o. o. jest m.in. świadczenie usług szkoleniowych 
nieobjętych systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Spółka nie posiada akredytacji w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Otrzymała zgodę na realizację projektu 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt zakłada 
przeprowadzenie szkoleń menedżerskich dla pracowników przedsiębiorstw. Projekt jest 
przedsięwzięciem nie przynoszącym przychodu a koszty z nim związane w większości 
pokrywane są ze środków unijnych (ponad 94% całkowitych kosztów w projekcie) oraz w 
niewielkiej części (poniżej 6% całkowitych kosztów projektu) z wkładu gotówkowego osób 
biorących udział w szkoleniu. 

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku Spółka sklasyfikowała oferowane 
usługi na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216, z późn. 
zm.) jako spełniające przesłanki usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, jednakże posiada w tym zakresie wątpliwości. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
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W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (Ustawa z dnia 29 
października 2010 r.) jaką stawkę VAT należy przyjąć na usługi szkoleniowe w ww. 
projekcie... W przypadku gdyby usługi były opodatkowane stawką 23% VAT czy Spółka ma 
możliwość odzyskania VAT, a jeśli tak to w jakiej części i na jakich zasadach. W przypadku 
jeżeli usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT nie ma możliwości odzyskania VAT... 
Zdaniem Spółki dotychczas świadczenie usługi szkolenia zwolnione było z podatku VAT. 
Obecnie obowiązującą stawką VAT jest 23%. 

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w przedmiotowym 
przypadku. Zgodnie bowiem z zapisem art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT mówiącym, iż „W 
zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 
opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 
ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”, Jedyna sprzedaż, która wystąpi w projekcie - 
związana z przekazaniem przez uczestników projektu wkładu gotówkowego - jako sprzedaż 
usługi szkoleniowej będzie zwolniona z VAT a więc VAT naliczony nie będzie powiązany ze 
sprzedażą opodatkowaną. 

Stanowisko te zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 
2009 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP2/443-1013/09-
4/PW. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania 
usługi szkolenia uznaje się za nieprawidłowe oraz w zakresie prawa do odliczenia 
podatku naliczonego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 
8 ust. 1 ustawy, 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
76

przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgonie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od 
podatku usługi w zakresie kształcenia, finansowane w co najmniej 70 % ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
usługi z zakresu szkoleń menedżerskich dla pracowników przedsiębiorstw świadczone przez 
Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia, konieczne jest stwierdzenie : 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
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celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z 
podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej, a więc 
środków publicznych – zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy. Zwolnieniu 
podlegają również szkolenia finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, co 
przewiduje § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. 

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach działalności 
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług szkolenia przystąpił do realizacji projektu, 
którego koszty w ponad 94% będą pokryte ze środków unijnych i prawie 6% z wkładu 
uczestników szkolenia. Założeniem projektu są szkolenia menedżerskie dla pracowników 
przedsiębiorstw. Działalność Wnioskodawcy nie jest jednocześnie objęta systemem oświaty w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie posiada akredytacji w 
rozumieniu przepisów o oświacie, a oferowane szkolenia Wnioskodawca klasyfikuje jako 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, do którego mają 
zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

Przedstawione okoliczności sprawy w odniesieniu do obowiązujących przepisów 
wskazują, iż Wnioskodawca realizując ww. projekt w zakresie szkolenia menedżerskiego dla 
pracowników przedsiębiorstwa świadczy usługi nauczania pozostające w bezpośrednim 
związku z branżą lub zawodem menedżera lub też nauczania mającego na celu uzyskanie lub 
uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Przy czym prowadzona działalność nie jest 
objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o oświacie ani nie posiada 
akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o oświacie. Wobec tego nie znajdzie 
zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 ani w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. 
Jednocześnie realizowany projekt jest w przeszło 94% finansowany ze środków unijnych 
zaliczanych do środków publicznych. Są to wystarczające przesłanki do zastosowania § 13 
ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W związku z tym świadczone przez Wnioskodawcę usługi 
szkolenia menedżerskiego dla pracowników przedsiębiorstwa finansowane w przeszło 94% 
ze środków publicznych i w prawie 6% z wkładu własnego uczestników szkolenia w całości 
podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. 

W związku z tym, że Wnioskodawca jako własne stanowisko wskazał, że obecnie 
obowiązującą stawką jest 23%, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. 

Odnosząc się do części pytania dotyczącego prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku 
naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług służących realizacji projektu należy 
stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są 
wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa 
w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług 
do odliczenia podatku naliczonego zawartego w towarach i usługach, które zostały przez 
niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu 
towarów a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności 
opodatkowanej. Zatem, w przypadku braku związku nabywanych towarów i usług ze 
sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o 
podatek naliczony. 

W konsekwencji powyższego skoro prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia 
menedżerskie na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia podlegają zwolnieniu od 
opodatkowania, to Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie posiada prawa do 
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obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem 
towarów i usług w ramach realizowanego projektu. 
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13. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.04 (sygn. ITPP1/443-1214/10/TS) 

 
Istota interpretacji  
Czy działalność szkoleniowa prowadzona przez izbę będzie korzystać ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 9 grudnia 2010 r. (data wpływu 14 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy do usług szkoleniowych – 
jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 14 grudnia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy do usług 
szkoleniowych. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.  
 

Regionalne izby obrachunkowe na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) 
prowadzą działalność szkoleniową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw 
finansowych. Szkolenia mogą być prowadzone odpłatnie, a dochody z tego tytułu są 
dochodami budżetu państwa.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 

Czy działalność szkoleniowa prowadzona przez izbę będzie korzystać ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT... 
 

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek prowadzenia działalności szkoleniowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych wynika z przepisów art. 1 ust. 4 
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Ponadto 
szkolenia będą finansowane w całości ze środków publicznych. Środki na ten cel będą 
finansowane z utworzonej rezerwy celowej budżetu państwa, a uzyskane z tego tytułu 
dochody będą dochodami budżetu państwa. Z przedstawionej oceny – zdaniem 
Wnioskodawcy – wynika, że izba spełnia wymogi określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i będzie 
mogła skorzystać ze zwolnienia.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
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Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa 
towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z 
dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 257 poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu 
zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246 poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia 
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zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze 
środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie 
dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie 
danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, t.j. prowadzenie 
danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca na 
podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych prowadzi działalność szkoleniową dla jednostek samorządu terytorialnego w 
zakresie spraw finansowych. Szkolenia będą finansowane w całości ze środków publicznych. 
Środki na ten cel pochodzić będą z utworzonej rezerwy celowej budżetu państwa, a uzyskane 
z tego tytułu dochody będą dochodami budżetu państwa. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 428) o 
regionalnych izbach obrachunkowych, regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej "izbami", 
są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których 
mowa w ust. 2. Z ust. 2 tego artykułu wynika, iż izby sprawują nadzór nad działalnością 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 
1 oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: 
1. jednostek samorządu terytorialnego, 
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2. związków międzygminnych, 
3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 
4. związków powiatów, 
5. stowarzyszeń powiatów, 
6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, 
7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Stosownie do art. 1 ust. 4 ww. ustawy Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą 

prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność 
informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są 
dochodami budżetu państwa.  

Obowiązek stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników samorządowych wynika wprost z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Przepisy tej ustawy – 
zgodnie z art. 2 pkt 1-5 powołanej ustawy – stosuje się do pracowników samorządowych 
zatrudnionych w: 
1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach 

organizacyjnych; 
2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; 
3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych 

i samorządowych zakładach budżetowych; 
4. biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz 

samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki; 
5. biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego. 
W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych 

formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z ust. 2 cyt. przepisu w 
planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 2, przewiduje się środki finansowe na 
podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. 

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić 
należy, iż prowadzona przez Wnioskodawcę działalność szkoleniowa dla jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie spraw finansowych spełnia definicję usług kształcenia 
zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Szkolenia te pozostają w bezpośrednim związku z zawodem pracownika samorządowego, jak 
również mają na celu uzyskiwanie lub uaktualnianie jego wiedzy do celów zarobkowych. 
Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych szkoleń regulowane są przez odrębne 
przepisy, a ponadto – jak wskazano we wniosku – środki na ten cel będą finansowane w 
całości ze środków publicznych, od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność szkoleniowa 
prowadzona przez Wnioskodawcę będzie zatem korzystać ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) lub c) ustawy. 
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14. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.04 (sygn. IBPP3/443-953/10/BWo) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku VAT usług szkolenia.  

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy 
przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2010 r. (data wpływu 8 grudnia 2010 r.), o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług, w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla usług szkolenia – 
jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 8 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług, w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla usług szkolenia.  
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe:  
 
Ośrodek Szkolenia i Doradztwa Zawodowego jest jednostką, która w swoich strukturach 
organizacyjnych posiada Ośrodek Szkoleniowy i prowadzi szkolenia zawodowe na podstawie 
odrębnych przepisów w szczególności dotyczące górnictwa i branży technicznej zgodnie z: 
� art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 prawo geologiczne i górnicze; 
� rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego 
górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, 
które wymagają szczególnych kwalifikacji; 

� rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji 
wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji; 

� rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. 

Ośrodek wpisany jest w Urzędzie Miasta do ewidencji jako niepubliczna placówka szkolenia 
ustawicznego. Ośrodek posiada akredytację na określone ale nie wszystkie formy kształcenia.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 
Czy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z działalności Ośrodka Szkolenia, który prowadzi 
szkolenia na podstawie odrębnych przepisów będzie zwolnione z podatku VAT...  

Zdaniem Wnioskodawcy, Ośrodek Szkolenia i Doradztwa Zawodowego przy 
Przedsiębiorstwie Wielobranżowym zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (art. 43 ust 1 pkt 29a) na podstawie odrębnych przepisów będzie zwolnione 
od podatku.  
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W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.  
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:  
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;  
2. eksport towarów;  
3. import towarów;  
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;  
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel. 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 146f. Jednakże zarówno w treści ustawy o 
podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od 
podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
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b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 

c. finansowane w całości ze środków publicznych 
-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Stosownie do art. 68b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 
pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać 
akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania 
wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część 
prowadzonego kształcenia. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby 
placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu 
przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka 
w zakresie określonym w ust. 3. Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które: 
1. zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne; 
2. zatrudniają wykwalifikowaną kadrę; 
3. opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia zawodowe dotyczące górnictwa i branży technicznej świadczone przez Ośrodek 
Szkolenia i Doradztwa Zawodowego są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i b) ustawy, konieczne jest stwierdzenie : 
� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 

lub 
� czy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, są 

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada Ośrodek Szkoleniowy i prowadzi szkolenia 
zawodowe na podstawie odrębnych przepisów w szczególności dotyczące górnictwa i branży 
technicznej zgodnie z: 
� art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 prawo geologiczne i górnicze; 
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� rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego 
górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, 
które wymagają szczególnych kwalifikacji; 

� rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji 
wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji; 

� rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. 

Ponadto Ośrodek wpisany jest w Urzędzie Miasta do ewidencji jako niepubliczna placówka 
szkolenia ustawicznego i posiada akredytację na określone ale nie wszystkie formy 
kształcenia.  

Z art. 74 ust. 1-7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U 
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) wynika, że Przedsiębiorca jest zobowiązany przeszkolić 
pracowników zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne 
wykonywanie pracy w zakładzie górniczym i nie może zatrudnić pracownika, który nie 
wykazał się dostateczną znajomością tych przepisów. Obowiązek przeszkolenia pracowników, 
o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca może powierzyć jednostce organizacyjnej trudniącej 
się szkoleniem. Przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna trudniąca się szkoleniem 
pracowników zakładu górniczego zobowiązani są posiadać odpowiednią kadrę oraz niezbędne 
środki umożliwiające właściwe przeszkolenie pracowników. 

Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, stwierdza w drodze decyzji wydanej na 
okres 5 lat organ nadzoru górniczego na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej 
trudniącej się szkoleniem. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków określonych w decyzji wydanej na 
podstawie ust. 4 właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, nakazać 
przedsiębiorcy albo jednostce organizacyjnej trudniącej się szkoleniem dokonanie zmian 
mających na celu zapewnienie spełnienia tych warunków, ustalając termin dokonania zmian. 
W przypadku niedochowania terminu właściwy organ nadzoru górniczego może stwierdzić 
wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 4. 

Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się do przedsiębiorców wydobywających kopaliny 
pospolite w warunkach określonych w art. 16 ust. 2a. 

Przeszkolenie pracowników, o którym mowa w ust. 1, na stanowiskach w ruchu zakładu 
górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby 
o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, odbywa się na 
podstawie programów przeszkolenia, opracowanych dla poszczególnych stanowisk przez 
przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne trudniące się szkoleniem. Programy 
przeszkolenia, o których mowa w ust. 7, są zatwierdzane, w drodze decyzji, przez właściwy 
organ nadzoru górniczego na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej 
się szkoleniem.  
Stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, 
mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu 
górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 ze zm.) 
rozporządzenie określa: 
1. kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu w 

poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz w działach ruchu tych zakładów, 
2. kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od mierniczego górniczego i geologa 

górniczego, 
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3. wykaz stanowisk w ruchu zakładu górniczego, innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 
które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach 
zdrowotnych, oraz rodzaj tych kwalifikacji i warunków, 

4. sposób postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji osób, o których mowa w 
pkt 1-3, tryb powoływania komisji egzaminacyjnych, skład komisji egzaminacyjnej do 
sprawdzania wiadomości kandydatów oraz zakres wiadomości podlegających 
sprawdzeniu, 

5. wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji i sposób ich uiszczania, 
6. tryb stwierdzania kwalifikacji oraz wysokość wynagrodzenia dla członków komisji 

egzaminacyjnych. 
Natomiast w § 1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia 
rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest 
posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 67, poz. 628 ze zm.) zawarto wykaz 
specjalistycznych urządzeń technicznych, których obsługa wymaga posiadania szczególnych 
kwalifikacji.  
Zaś w § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) określa:  
1. rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których 

eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji; 
2. zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji; 
3. tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; 
4. jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, i tryb ich 

powoływania; 
5. wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji; 
6. wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 

Szereg przepisów wykonawczych określa: kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i 
dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz 
wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji; 
rodzaje specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest 
posiadanie szczególnych kwalifikacji oraz zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia zawodowego dotyczące górnictwa i branży 
technicznej spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 
1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu 
przeszkolenie pracowników zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów 
regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym oraz stwierdzenie 
posiadania szczególnych kwalifikacji do wykonywania tej pracy.  
Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz przepisach wykonawczych. Oznacza to, 
że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku 
tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że posiada akredytację na określone formy 
kształcenia (nie wszystkie).  
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia 
zawodowego prowadzone na podstawie odrębnych przepisów dotyczące górnictwa i branży 
technicznej świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego Ośrodka Szkolenia i 
Doradztwa Zawodowego będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a i lit. b znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.  
Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.  
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15. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.07 (sygn. IPPP1/443-6/11-4/AW) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych w 100% finansowanych ze środków publicznych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 30.12.2010 r. (data wpływu 03.01.2011 r.), uzupełnione 
pismem z dnia 27.01.2011r. (data wpływu 31.01.2011r.) nadesłanym w odpowiedzi na 
wezwanie z dnia 17.01.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT 
świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w 100% ze środków publicznych - jest 
prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 03.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od 
podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w 100% ze środków 
publicznych. 
Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27.01.2011r. (data wpływu 31.01.2011r.) 
nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.01.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Spółka organizuje szkolenia dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego (urzędy, 
ministerstwa, przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe itp.). W związku ze zmianą 
przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług edukacyjnych, która weszła w 
życie od 01 stycznia 2011r. powstały wątpliwości co do obowiązku podatkowego w zakresie 
w jakim dotyczą szkoleń finansowanych w 100% ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT od 01 stycznia 2011r., będą szkolenia 
podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. szkolenia ze zmian w ustawie o zamówieniach 
publicznych dla specjalistów ds. zamówień publicznych), których beneficjentami będą 
pracownicy sektora publicznego i które w 100% są finansowane ze środków publicznych... 
Chodzi zarówno o szkolenia „otwarte”, na które instytucje publiczne przysyłają swoich 
pracowników jak i o szkolenia „zamknięte” organizowane wyłącznie dla danego podmiotu 
sfery budżetowej (np. organizowanego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego). 
 
Stanowisko Wnioskodawcy: 
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Zdaniem Spółki szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe lub umożliwiające 
przekwalifikowanie zawodowe, organizowane na rzecz podmiotów publicznych w całości 
finansowane ze środków publicznych są usługami kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego i jeżeli w 100% są finansowane ze środków publicznych to 
będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 
29 października o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010r. Nr 226 poz. 
1476). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
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a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
usługi z zakresu organizacji szkoleń dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego 
świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, konieczne jest stwierdzenie : 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są finansowane w całości ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca 
organizuje szkolenia dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego, które są w 100% 
finansowane ze środków publicznych. Organizowane szkolenia mają na celu podniesienie 
kwalifikacji zawodowych, np. szkolenie ze zmian w ustawie o prawie zamówień publicznych 
kierowane do specjalistów ds. zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe 
okoliczności należy uznać, iż organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję 
szkoleń kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 
43 ust. 1 pkt 29 ustawy, a z uwagi, iż są w 100% finansowane ze środków publicznych, 
powyższa usługa będzie korzystać od 01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT 
przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. 
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16. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.07 (sygn. IPPP1-443-11/11-4/MP) 

 
Istota interpretacji  
Usługi przeprowadzania egzaminów elektroenergetycznych świadczone przez Wnioskodawcę 
będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.Świadczone przez Wnioskodawcę 
usługi szkolenie na które Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty, niezależnie od tego czy będą organizowane z wolnego naboru czy na 
podstawie skierowania z Urzędu Pracy, MOPS-u. GOPS-u, PFRON lub pracodawcy 
opodatkowane będą podstawową – 23% stawką podatku od towarów i usług.W 
przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę wyłącznie w przypadku, jeżeli 
szkolenia te w całości lub co najmniej w 70% finansowane będą ze środków publicznych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2011 r. (data wpływu 03.01.2011 r.), uzupełnionym 
w dniu 03.02.2011 r. (data wpływu 03.02.2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 
31.01.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie : 
� opodatkowania usług przeprowadzania egzaminów elektroenergetycznych – jest 

prawidłowe, 
� opodatkowania szkoleń przeprowadzanych z wolnego naboru bądź na podstawie 

skierowania – jest nieprawidłowe, 
� opodatkowania szkoleń przeprowadzanych z wolnego naboru bądź na podstawie 

skierowania, finansowanych w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych – 
jest prawidłowe. 

�  
UZASADNIENIE 

 
W dniu 03.01.2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie opodatkowania usług przeprowadzania egzaminów 
elektroenergetycznych oraz szkoleń z zakresu informatyki i obsługi komputera. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 03.02.2011 r. (data wpływu 03.02.2011 r.), 
będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 31.01.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny : 
 

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą w głównej 
mierze na dokonywaniu wycen maszyn, urządzeń oraz nieruchomości. Działalność 
gospodarcza jest oparta na franszyzie podatnik działa pod nazwą S… i podlega pod Zarząd 
Główny S., z którym ma podpisaną umowę franszyzy i w ramach której może przeprowadzać 
egzaminy elektroenergetyczne zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo 
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Energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625). Poza tym podatnik sporadycznie przeprowadza 
szkolenia z zakresu informatyki i obsługi komputera. 

W obowiązującym do końca 2010 roku stanie prawnym zarówno usługi szkoleniowe jak i 
przeprowadzane egzaminy kwalifikacyjne były sklasyfikowane pod PKWiU 80.42.20 i 
korzystały ze zwolnienia w podatku VAT. 

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 października 
2010r. (Dz. U. 2010 Nr 226 poz. 1476) zmieniło się brzmienie art. 43 ww. ustawy. Został 
uchylony pkt 1, który mówił o załączniku Nr 4, w którym były wymienione, według 
klasyfikacji PKWiU usługi zwolnione. W nowym brzmieniu ustawy obowiązującym od 2011 
roku odnośnie usług kształcenia regulacje zawarto w art. 43 ust. 1 pkt 29, który brzmi - 
zwalnia się od podatku : 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w 
pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty — wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
— oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Przeprowadzane przez komisje kwalifikacyjne egzaminy elektroenergetyczne są 
unormowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne. Zarówno komisje, ich 
skład oraz wysokość opłaty za przeprowadzony egzamin regulują odrębne przepisy ustawy o 
prawie energetycznym. Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, okres jego 
ważności również reguluje ustawa o prawie energetycznym oraz Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci. 

Szkolenia zawodowe przeprowadzane są w ramach działalności gospodarczej 
sporadycznie, w związku z powyższym Podatnik nie występował o akredytację dla tych 
szkoleń zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Szkolenia mogą być organizowane na dwa 
różne sposoby — z wolnego naboru czyli poprzez ogłoszenie skierowane do wszystkich 
zainteresowanych oraz na podstawie skierowania osób przez pracodawców, bądź Urzędy 
Pracy, MOPS-y, GOPS-y czy też PFRON. 

W uzupełnieniu wniosku z dnia 03.02.2011 r. wskazano ponadto, iż zgodnie z definicją 
słownikową szkolenia zawodowe to: „kurs, cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, 
zorganizowanych w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia, czyichś wiadomości z jakiejś 
dziedziny”, natomiast przekwalifikowywać - „ przygotowywać kogoś do wykonywania jakiejś 
nowej pracy, nowego zawodu; zmienić kwalifikacje” (słownik języka polskiego tom II, 
wydawnictwo PWN, Warszawa 1982 str. 981). Jednostki typu Urzędy Pracy, MOPS-y, GOPS-
y, PFRON lub też zakłady pracy mogą kierować na szkolenia osoby, które chcą lub potrzebują 
zmienić lub podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskać dodatkowe umiejętności. 
Podsumowując osoby kierowane przez pracodawców, będą zmieniały lub podwyższały swoje 
kwalifikacje zawodowe, podobnie gdy szkolenia będą odbywały się z wolnego naboru jako 
szkolenia zawodowe będą kierowane do osób, które chcą się dokształcić lub podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe. 

Szkolenia zlecone przez instytucje, która swoje wydatki pokrywają bezpośrednio ze 
środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego będą korzystały 
ze zwolnienia w podatku VAT ponieważ są one wówczas finansowane ze środków 
publicznych. Podobnie gdy instytucja zlecająca uzyska dofinansowanie na cele szkoleniowe 
np. z UE i zleci wykonanie szkolenia firmie Wnioskodawcy, wówczas również będzie stawka 
zwolniona VAT. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytania : 
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� Czy przeprowadzane egzaminy elektroenergetyczne będą korzystały w stanie 

prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r. ze zwolnionej stawki w podatku VAT... 
� Czy przeprowadzane szkolenia, z wolnego naboru bądź na podstawie skierowania 

będą korzystały w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r. ze zwolnionej stawki 
w podatku VAT... 

 
Stanowisko Wnioskodawcy : 
 

Przeprowadzane przez komisję kwalifikacyjne egzaminy są unormowane w ustawie z 
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne. Zarówno komisje, ich skład oraz wysokość 
opłaty za przeprowadzony egzamin regulują odrębne przepisy ww. ustawy. Obowiązek 
posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, okres jego ważności również reguluje ustawa o 
prawie energetycznym oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w związku z powyższym 
skoro ich unormowanie mieści się w regulacjach odrębnych ustaw będą one korzystały po 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia z podatku VAT. Ustawodawca 
tworząc pkt 29 art. 43 użył słowa „lub” czyli działalność gospodarcza nie potrzebuje 
akredytacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty jeżeli usługi kształcenia zawodowego czy 
też przekwalifikowania zawodowego są unormowane w odrębnych przepisach. 

Usługi szkoleniowe prowadzone przez osoby fizyczne w ramach działalności 
gospodarczej, aby mogły korzystać ze zwolnienia z podatku VAT ich organizatorzy muszą 
posiadać akredytację wydaną zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wynika to z 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz.U.06.31.216 )„ gdzie organizator kształcenia to (...) osoba 
prawna i fizyczna prowadząca działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy o 
systemie oświaty obejmująca prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację, o której mowa w art. 68b ww. ustawy. Z 
powyższego wynika, że osoba fizyczna chcąca prowadzić kursy zawodowe i korzystać dla 
nich ze stawki zwolnionej VAT musi posiadać akredytację, do czego obligują ją przepisy 
odrębne. Jednakże osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą skorzysta ze 
zwolnienia z podatku VAT w chwili, gdy szkolenie takie będzie w całości lub w co najmniej 
70% finansowane ze środków publicznych również w sytuacji, gdy środki te otrzyma 
zleceniodawca szkolenia np. PUP. Szkolenia takie będą również korzystały ze zwolnienia gdy 
będą organizowane na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

Sformułowanie „odrębne przepisy” obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których 
wynika prawo do dokształcania. I tak zgodnie z art. 17 i art. 94 pkt 6 Kodeksu Pracy (Dz. U. 
1998 Nr 21, poz. 94) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 września 1993r w sprawie zasad i warunków 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. 1993 Nr 
103, poz. 472), pracodawca może skierować pracownika na dokształcanie lub 
przekwalifikowanie zawodowe. 

Zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 
2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia 
usług rynku pracy (Dz. U. 2007 Nr 47, poz. 315) szkolenia mogą być zlecane przez 
Powiatowe Urzędy Pracy, które zgodnie z ww. rozporządzeniem wybierają firmy szkoleniowe, 
które będą przeprowadzały szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem na lokalnym 
rynku pracy. Szkolenia mogą być również inicjowane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. 2010 Nr 214, poz. 1407) skierowane do osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich 
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szans na uzyskanie zatrudnienia i podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. 
Jak wynika z powyższego jeżeli szkolenia odbywałyby się nie z wolnego naboru ale poprzez 
skierowanie przez zakłady pracy PUP, WUP, MOPS, GOPS lub inną jednostkę, która ma 
umocowanie ustawowe do kierowania na kursy zawodowe, to będą one wówczas korzystały 
ze stawki zwolnionej w podatku VAT, bez względu na to, czy ich organizator posiada 
akredytację, czy też nie. 

W uzupełnieniu wniosku z dnia 03.02.2011 r. Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż 
szkolenia przeprowadzane przez jego firmę będą organizowane według zapotrzebowania 
lokalnego rynku. Będą to zawsze szkolenia zawodowe. Jeżeli będą organizowane na skutek 
zapotrzebowania UP, GOPS, MOPS, PFRON, czyli będą organizowane na podstawie 
odrębnych przepisów będą korzystały zawsze ze stawki zwolnionej w podatku VAT. 
Przepisy regulujące powyższe to : 
� rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w 

sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2010 Nr 177, 
poz. 1193 ) – w przypadku osób skierowanych z Urzędu Pracy, 

� ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ) – w przypadku 
osób kierowanych przez PFRON, 

� ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 Nr 21. poz. 94) oraz 
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 ) – w przypadku skierowań przez 
zakład pracy. 
Bez względu na to w jaki sposób będą organizowane szkolenia czyli, czy w formie 

skierowania, czy też z wolnego naboru, ale jeżeli będą to szkolenia zawodowe i będą 
finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych będą korzystały ze 
stawki zwolnionej w podatku VAT. 

Natomiast szkolenia przeprowadzane z wolnego naboru, czyli bez skierowania (nie ma 
wówczas możliwości wskazania przepisów regulujących takie szkolenia) w sytuacji, gdy 
jednostka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, to wówczas 
nie ma możliwości zastosowania stawki zwolnionej w podatku VAT i taka czynność będzie 
opodatkowana 23% podatkiem VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za : 
prawidłowe – w zakresie opodatkowania usług przeprowadzania egzaminów 
elektroenergetycznych, 
nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania szkoleń z organizowanych z wolnego naboru 
bądź na podstawie skierowania, 
prawidłowe – w zakresie opodatkowania szkoleń organizowanych z wolnego naboru bądź 
na podstawie skierowania, finansowanych w całości lub co najmniej w 70% ze środków 
publicznych. 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
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Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgonie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 
% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
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rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca ma podpisaną umowę 
franszyzy z Zarządem Głównym S., w ramach której, może przeprowadzać egzaminy 
elektroenergetyczne. Zasady przeprowadzania egzaminów, skład komisji oraz wysokość 
opłaty za przeprowadzony egzamin regulują odrębne przepisy ustawy o prawie 
energetycznym. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
Nr 89, poz. 625), osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji 
określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6 ustawy, obowiązane są posiadać 
kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Sprawdzenie 
spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat (art. 64 ust. 1a ustawy). 
Zgodnie z art. 54 ust. 3 komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez : 
1. Prezesa URE; 
2. właściwych ministrów i Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a – w zakresie 

eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych w jednostkach 
organizacyjnych podległych tym ministrom lub Szefom Agencji lub przez nich 
nadzorowanych; 

3. ministra właściwego do spraw transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu 
kolejowego. 

Stosownie do art. 54 ust. 4 ww. ustawy, za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w 
ust. 1, pobierane są opłaty od osób kierujących wnioski o stwierdzenie kwalifikacji. 

Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, okres jego ważności reguluje 
również rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania i posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U Nr 89, poz. 828 ze zm.). 
Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając ww. rozporządzenie określił w 
szczególności: 
1. rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń i sieci, przy których eksploatacji jest 

wymagane posiadanie kwalifikacji; 
2. zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji i urządzeń, o których 
mowa w pkt 1; 

3. tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; 
4. jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne i tryb ich 

powoływania; 
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5. wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w pkt 2; 
6. wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi przeprowadzania egzaminów elektroenergetycznych 
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Osoby zajmujące się instalacją i 
eksploatacją sieci elektroenergetycznych obowiązane są posiadać kwalifikacje w tej 
dziedzinie, potwierdzone świadectwem wydanym przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną. 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów, powoływanie komisji do ich 
przeprowadzania oraz wysokość opłat za egzaminy zostały ściśle uregulowane w przepisach 
ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Oznacza to, że 
spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. 
ww. egzaminy prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi 
przeprowadzania egzaminów elektroenergetycznych świadczone przez Wnioskodawcę będą 
korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

W przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca wskazał , iż oprócz ww. 
działalności przeprowadza również szkolenia z zakresu informatyki i obsługi komputera. 
Ponieważ szkolenia przeprowadzane są w ramach działalności gospodarczej sporadycznie, 
Wnioskodawca nie występował o akredytację dla tych szkoleń zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty. Szkolenia mogą być organizowane na dwa sposoby – z wolnego naboru poprzez 
ogłoszenie skierowane do wszystkich zainteresowanych oraz na podstawie skierowania osób 
przez pracodawców, bądź przez Urzędy Pracy, MOPS-y, GOPS-y, czy też PRFON. 

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 

W niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję 
usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 
29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Jak wskazał 
Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 03.02.2011 r. jednostki typu Urzędy Pracy, 
MOPS-y, GOPS-y, PFRON lub zakłady pracy mogą kierować na takie szkolenia osoby, które 
chcą lub potrzebują zmienić lub podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskać 
dodatkowe umiejętności a tym samym zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zatrudnienia. 
Podobnie, gdy szkolenia będą odbywały się z wolnego naboru, będą one kierowane do osób, 
które chcą się dokształcić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 
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W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ww. 
szkolenia muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach lub objęte akredytywą lub w całości finansowane ze środków publicznych lub też 
finansowanie w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 

Powołane przez Wnioskodawcę akty prawne m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku 
pracy, ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy czy rozporządzenie 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych są aktami, które regulują prawo osób dorosłych i niepełnosprawnych do 
dokształcania oraz dają umocowanie dla jednostek typu Urzędy Pracy, PFRON MOPS-y i 
GOPS-y do kierowania na kursy zawodowe, mające na celu podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych. Powołane wyżej przepisy, nie regulują jednak zasad organizowania i 
przeprowadzania szkoleń, którymi zajmuje się Wnioskodawca. Wskazane przez 
Wnioskodawcę szkolenia z zakresu informatyki i obsługi komputera to tylko jeden z rodzajów 
szkoleń, na które ww. instytucje mogą kierować osoby w ramach doskonalenia lub 
przekwalifikowania zawodowego. Nie można zatem stwierdzić, iż szkolenia prowadzone przez 
Wnioskodawcę spełniają warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku 
od towarów i usług tzn. prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż z uwagi na sporadyczny 
charakter szkoleń, nie występował o akredytację wydaną zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty w zakresie prowadzenia przedmiotowych szkoleń. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez 
Wnioskodawcę usługi szkolenia na które Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, niezależnie od tego czy będą organizowane z wolnego naboru 
czy na podstawie skierowania z Urzędu Pracy, MOPS-u. GOPS-u, PFRON lub pracodawcy, nie 
będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) i lit. b) 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowe szkolenia 
opodatkowane będą podstawową – 23% stawką podatku od towarów i usług. 

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę wyłącznie w przypadku, 
jeżeli szkolenia te w całości lub co najmniej w 70% finansowane będą ze środków 
publicznych. 
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17. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.07 (sygn. IPPP3/443-1257/10-2/IB) 

 
Istota interpretacji  
Czy od 1 stycznia 2011 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców będzie zwolniony z VAT w zakresie 
usług nauki jazdy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a tj. usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach? 
Czy od 1 stycznia 2011r. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
kierowców finansowane w całości ze środków publicznych określone w art. 43 ust. 1 pkt 29c 
tj. finansowane z Funduszu Pracy na podstawie umów dotyczących szkolenia osób 
bezrobotnych będą zwolnione z VAT? 
Czy do zwolnienia podmiotowego z VAT na 2011 r. należy liczyć obroty z tytułu usług 
edukacyjnych zwolnionych z VAT w 2010 r., a potencjalnie opodatkowanych w 2011 r., czy 
opodatkowane VAT-em będą dopiero obroty po przekroczeniu 150.000 zł w 2011 r.? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 15.12.2010 r. (data wpływu 23.12.2010 r.), o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie: 
� zastosowania zwolnienia przedmiotowego do usług szkolenia nauki jazdy kategorii B, 

C i CE, oraz zwolnienia podmiotowego ze względu na obroty - jest prawidłowe, 
� zastosowania zwolnienia przedmiotowego do usług szkolenia nauki jady kategorii A - 

jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 23.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 
zwolnienia przedmiotowego do usług szkolenia nauki jazdy oraz zwolnienia podmiotowego ze 
względu na obroty. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 
Od 08 stycznia 1992 r. Wnioskodawca prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK) wg. 
PKD: 
� 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (dawniej 80.41.Z) 

(PKWiU 85.53.11.0 Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy); 
� 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKWiU 85.59.19.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej 
niesklasyfikowane); 

� 77.1 2.Z Wynajem pozostałych pojazdów samochodowych (PKWIU 77.12.11.0 
Wynajem samochodów ciężarowych bez kierowcy). 

Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK) Wnioskodawca prowadzi na podstawie: 
� wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta, 
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� zezwolenia Starosty C na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców w 
zakresie prawa jazdy kategorii - A, B, C, CE udzielonego na podstawie art. 103 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 nr 108 z późn. zm.) i § 
5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie 
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami 
instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. nr 150, poz.1681), 

� wpisu Starosty C do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 
kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii - A, B, C, CE, 

� uprawnienia wydanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
12 maja 2000 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, 

� legitymacji instruktora potwierdzającej uprawnienia do szkolenia kandydatów na 
kierowców w zakresie prawa jazdy, 

� wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych dokonanego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w W na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) 

Do 31.12.2010 r. Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i załącznika nr 4 poz. 7 usługi w zakresie edukacji (ex 80) oraz 
ze zwolnienia podmiotowego w zakresie PKWiU 77.12.11.0 na podstawie art. 113 ust. 1 i 2 
ustawy o VAT. 
Do 30.11.2010 r. Wnioskodawca osiągnął obroty 145.521 zł, w tym: 
� wynajem samochodów ciężarowych bez kierowcy 200 zł, (potencjalnie opodatkowane 

VAT), 
� szkolenie osób bezrobotnych na prawo jazdy kat. C i CE na podstawie umowy 

szkoleniowej z Powiatowym Urzędem Pracy w całości finansowane ze środków 
publicznych 24.475 zł (zw. z VAT do 31.12.2010 r. i od 01.01.2011 r. zw. z VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c), 

� szkolenie osób fizycznych na prawo jazdy kat. A, B, C, E finansowane przez te osoby 
lub zakłady pracy 120.846 zł (zw. z VAT do 31.12.2010 i potencjalnie opodatkowane od 
01.01.2011), do końca roku Wnioskodawca przekroczy obrót z tego tytułu powyżej 150 
000 zł. 

W 2011 roku Wnioskodawca chciałby również skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego 
określonego w art. 43 ust.1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług i 
zwolnienia podmiotowego z VAT przy obrocie do 150.000 zł. 
OSK nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 

 
1. Czy od 1 stycznia 2011 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców będzie zwolniony z VAT w 

zakresie usług nauki jazdy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a tj. usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach... 

2. Czy od 1 stycznia 2011r. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego kierowców finansowane w całości ze środków publicznych określone w art. 
43 ust. 1 pkt 29c tj. finansowane z Funduszu Pracy na podstawie umów dotyczących 
szkolenia osób bezrobotnych będą zwolnione z VAT... 

3. Czy do zwolnienia podmiotowego z VAT na 2011 r. należy liczyć obroty z tytułu usług 
edukacyjnych zwolnionych z VAT w 2010 r., a potencjalnie opodatkowanych w 2011 r., 
czy opodatkowane VAT-em będą dopiero obroty po przekroczeniu 150.000 zł w 2011 
r.... 
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Zdaniem Wnioskodawcy: 
 
Ad. 1 

Po 1 stycznia 2011 r. zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 29a znowelizowanej ustawy o 
VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będą zwolnione z 
VAT, ponieważ Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK) działa na podstawie ustaw 
wymienionych w poz. 54 w formach i na zasadach przewidzianych przez te ustawy. 
Wnioskodawca uważa, że stanowią one wymienione „odrębne przepisy”, zatem będą 
zwolnione z VAT. Szkolenie kierowców jest elementem kształcenia zawodowego, zatem OSK 
wykonując usługi edukacyjne w zakresie uregulowanym ustawą Prawo o ruchu drogowym 
będzie zwolniony z VAT przedmiotowo. 
Ad. 2 

Gdyby jednak od 01.01.2011 r. OSK nie był zwolniony z VAT na podstawie pkt 29a, to 
część szkoleń dotyczących bezrobotnych kierowców będzie korzystała ze zwolnienia na 
podstawie pkt 29c. Szkolenia te są w całości finansowane ze środków publicznych (Funduszu 
Pracy). 
Ad. 3 

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w 2011 r. OSK może korzystać ze zwolnienia 
podmiotowego z VAT do momentu przekroczenia w 2011 r. obrotów w wysokości 150.000 
zł., liczonych bez usług edukacyjnych zwolnionych przedmiotowo z VAT. Do zwolnienia 
podmiotowego przyjmuje się obroty z roku poprzedniego z wyjątkiem zwolnionych od 
podatku. Nie ma natomiast znaczenia, czy sprzedaż z roku poprzedniego (2010 r.) byłaby 
zwolniona według przepisów obowiązujących w 2011 r. Obrotu zwolnionego z podatku VAT 
w 2010 r., a potencjalnie opodatkowanego w 2011 r. nie należy brać pod uwagę przy liczeniu 
limitu 150.000 na 2011 rok. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe 
w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego do usług szkolenia nauki 
jazdy kategorii B, C i CE, oraz zwolnienia podmiotowego ze względu na obroty, 
natomiast w części dotyczącej zastosowania zwolnienia przedmiotowego do 
usług szkolenia nauki jady kategorii A uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Ad. 1 i 2 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:  
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;  
2. eksport towarów;  
3. import towarów;  
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;  
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).  

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Przy czym w myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 
1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
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Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od 
podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane 
w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi Ośrodek 
Szkolenia Kierowców (OSK) wg. PKD: 
� 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (dawniej 80.41.Z) 

(PKWiU 85.53.11.0 Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy); 
� 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKWiU 85.59.19.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej 
niesklasyfikowane); 
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� 77.1 2.Z Wynajem pozostałych pojazdów samochodowych (PKWIU 77.12.11.0 
Wynajem samochodów ciężarowych bez kierowcy). 

OSK nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
Wskazać należy, iż szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle 

uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych tej ustawy. 

Stwierdzić również należy, że usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa 
jazdy kategorii C, D i E są usługami kształcenia zawodowego. Również usługi szkolenia osób 
ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden 
z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska, 
należy uznać za kształcenie zawodowe. Nie można natomiast za kształcenie zawodowe uznać 
co do zasady szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A, bowiem nie 
stanowi ona ani kategorii niezbędnej do wykonywania konkretnego zawodu, ani również, tak 
jak ma to miejsce w przypadku ww. kategorii B, powszechnie już obowiązującego 
wymagania do podjęcia pracy. 

Zatem biorąc powyższe pod uwagę, ponieważ usługi nauki jazdy kategorii B, C i CE są 
usługami kształcenia zawodowego, oraz są prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, tym samym będą korzystać 
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.  

Zwolnienia wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 29 nie będą miały natomiast zastosowania w 
odniesieniu do szkoleń nauki jazdy kategorii A, ponieważ jak wskazano powyżej nie 
kwalifikuje się ona do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. 
W związku z powyższym należy uznać, iż odpowiedź na pytanie drugie jest bezprzedmiotowa. 
Ad. 3  

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których 
wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 
kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.  

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 215 poz. 1666) kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy 
wymienionej w art. 1, dla 2010 r. przyjmuje się w wysokości 100.000 zł.  

Stosownie do art. 2 ust. 4 ww. ustawy w 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość 
sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, 
mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 
1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego 
w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r., z zastrzeżeniem ust. 5.  

Przepis art. 113 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, iż do wartości sprzedaży, o której mowa w 
ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług 
zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.  

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego 
zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił 
prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia 
określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).  

Wskazać w tym miejscu należy, iż na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości 
sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz 
odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie 
przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.  

Z powyższego wynika zatem, iż ustawą z dnia 2 grudnia 2009r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług podwyższone zostały limity obrotu, o których mowa w art. 113 
ust. 1 ustawy o VAT, uprawniające do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Jednakże, 
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stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży u podatników 
zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, 
zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z 
momentem przekroczenia tej kwoty, a podatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę 
kwotę. 

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż do 31.12.2010 r. 
korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i 
załącznika nr 4 poz. 7 usługi w zakresie edukacji (ex 80) oraz ze zwolnienia podmiotowego w 
zakresie PKWiU 77.12.11.0 na podstawie art. 113 ust. 1 lit. 2 ustawy o VAT. 
Do 30.11.2010 r. Wnioskodawca osiągnął obroty 145.521 zł, w tym: 
� wynajem samochodów ciężarowych bez kierowcy 200 zł, (potencjalnie opodatkowane 

VAT), 
� szkolenie osób bezrobotnych na prawo jazdy kat. C i CE na podstawie umowy 

szkoleniowej z Powiatowym Urzędem Pracy w całości finansowane ze środków 
publicznych 24.475 zł (zw. z VAT do 31.12.2010 r. i od 01.01.2011 r. zw. z VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c), 

� szkolenie osób fizycznych na prawo jazdy kat. A, B, C, E finansowane przez te osoby 
lub zakłady pracy 120.846 zł (zw. z VAT do 31.12.2010 i potencjalnie opodatkowane od 
01.01.2011), do końca roku Wnioskodawca przekroczy obrót z tego tytułu powyżej 150 
000 zł. 

W 2011 roku Wnioskodawca chciałby również skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego 
określonego w art. 43 ust.1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług i 
zwolnienia podmiotowego z VAT przy obrocie do 150.000 zł. 

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, jak również przywołane 
przepisy prawa wskazać należy, że dla potrzeb ustalenia obrotów, których przekroczenie 
powoduje utratę prawa do zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług w 2011 r., 
Wnioskodawca powinien uwzględniać łączne wartości sprzedaży uzyskane wyłącznie z tytułu 
świadczonych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w 
2010 r. Tym samym nie ma znaczenia przy ustalaniu ww. kwoty czy usługi wykonywane 
przez Wnioskodawcę w 2010 r. będą podlegały opodatkowaniu w 2011 r.  

Wobec tego, jeżeli w przedmiotowej sprawie wartość sprzedaży opodatkowanej 
Wnioskodawcy w 2010 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł., to wówczas Wnioskodawca ma 
prawo do zwolnienia opisanego ww. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W momencie 
przekroczenia ww. limitu zwolnienie traci moc, a nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę 
podlega opodatkowaniu. 

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w zakresie zastosowania 
zwolnienia przedmiotowego do usług szkolenia nauki jazdy kategorii B, C i CE, oraz 
zwolnienia podmiotowego ze względu na obroty, natomiast w części dotyczącej zastosowania 
zwolnienia przedmiotowego do usług szkolenia nauki jady kategorii A uznaje się za. 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
Zgodnie z art. 14f § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa wniosek o wydanie interpretacji 
indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Stosownie do przepisu art. 14f § 2 w 
przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń 
przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu 
faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług 
w kwocie 120 zł w dniu 15.12.2010 r., a wniosek dotyczy dwóch zdarzeń przyszłych, różnica 
w kwocie 40 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa na 
numer konta wskazany we wniosku. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
105

18. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.08 (sygn. ITPP2/443-1288/10/MD) 

 
Istota interpretacji  
Stawka podatku właściwa dla usług organizowania i prowadzenia kursów dotyczących 
treningu pamięci lub technik szybkiego czytania. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 15 grudnia 2010 r. (data wpływu 21 grudnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 18 lutego 
2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki właściwej dla usług organizowania 
i prowadzenia kursów dotyczących treningu pamięci lub technik szybkiego czytania – jest 
nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 21 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 18 lutego 2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki właściwej dla usług organizowania 
i prowadzenia kursów dotyczących treningu pamięci lub technik szybkiego czytania. 
 
W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, zostało przedstawione 
następujące zdarzenie przyszłe. 
 

Spółka świadczy usługi w zakresie edukacji (PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), polegające na organizowaniu i prowadzeniu 
różnego rodzaju kursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie technik 
szybkiego czytania, technik pamięciowych, itp. i z tego tytułu osiąga przychody.  

Spółka jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą pozaszkolne formy 
kształcenia w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest jednostką objętą 
systemem oświaty. 

Przedmiotem prowadzonych zajęć są zagadnienia z zakresu psychologii uczenia się, 
wspomagające proces zdobywania wiedzy i zwiększające szanse edukacyjne osób uczących 
się.  
Spółka prowadzi przede wszystkim kursy dotyczące treningu pamięci (nauczanie technik 
pamięciowych) lub technik szybkiego czytania. Spółka uzyskuje przychody głównie dzięki 
obsłudze uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Forma tych zajęć, które prowadzone są w sposób stacjonarny przez instruktorów 
mających wykształcenie i kwalifikacje pedagogiczne, najbardziej przypomina dodatkowe 
zajęcia z zakresu nauki języków obcych (prowadzone przez szkoły językowe) lub zajęcia 
przygotowujące do zdawania egzaminów maturalnych.  

Nieporównanie mniejszą dotychczas działalnością było prowadzenie przez Spółkę zajęć z 
ww. zakresu dla osób dorosłych lub prowadzenie szkoleń o tematyce biznesowej.  

W dniu 31 października 2007 r. Spółka otrzymała akredytację Kuratorium Oświaty na 
część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Podstawą 
przyznania akredytacji było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 
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grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych, a przedmiotem oceny były zajęcia, w których udział 
brały osoby dorosłe, tj. zarówno dorośli uczniowie szkół, jak i osoby dorosłe pracujące. 

Akredytacja przyznana jest przedmiotowo na kursy „Metody efektywnej nauki” oraz na 
„Szybkie czytanie”, a zajęcia, zarówno dla nauczycieli, psychologów, innych grup 
zawodowych, jak i dla młodzieży, prowadzone są według takiego samego harmonogramu. W 
ramach obydwu kursów część zajęć poświęcona jest technikom wspomagającym nauczanie 
języków obcych. 

Grupy uczniów, podobnie jak w przypadku grup językowych, są bardzo zróżnicowane 
wiekowo, natomiast poziom wiedzy uczestników szkoleń w ww. zakresie jest w momencie 
„startu” taki sam.  

Program, który Spółka realizuje z młodzieżą jest identyczny, jak program, który realizuje 
z dorosłymi. Korzysta też dokładnie z takich samych materiałów.  

W szkołach ponadgimnazjalnych Spółka tworzy grupy bardzo zróżnicowane wiekowo, t.j. 
obejmujące osoby do 18 roku życia, jak i powyżej 18 roku życia. 

Jedną z grup zawodowych uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Spółkę są 
nauczyciele, którzy z racji wykonywanego zawodu wykorzystują umiejętności nabyte podczas 
szkoleń, zarówno do prowadzenia zajęć dla młodzieży w ramach współpracy ze Spółką, jak 
też do doskonalenia swojego warsztatu pracy w macierzystych szkołach lub poradniach 
psychologiczno - zawodowych. Na kursy, w ramach których szkoli psychologów i pedagogów 
otrzymała ww. akredytację. Zajęcia prowadzone są tylko przez osoby z pełnym 
przygotowaniem do pracy z młodzieżą (nauczyciele lub psycholodzy). Osoby te współpracują 
ze Spółką w oparciu o umowę o współpracy lub umowę zlecenie i jest to ich dodatkowa 
praca, gdyż ww. zajęcia odbywają się tylko popołudniami lub w soboty (osoby 
współpracujące to osoby, które do południa pracują najczęściej w szkołach publicznych lub 
niepublicznych, lub psycholodzy pracujący w poradniach psychologiczno - zawodowych). 

Z tytułu prowadzonych zajęć w 2010 r. Spółka uzyskała przychody i zdecydowanie 
przekroczyła obrót w wysokości 150.000 zł. 

Spółka wskazała, że złożony wniosek nie dotyczy zwolnienia podmiotowego, o którym 
mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 

Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Spółkę usługi w zakresie prowadzonych 
zajęć dla wszystkich grup wiekowych podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku 
od towarów i usług w wysokości 23%, czy też korzystają ze zwolnienia od tego podatku... 
 

Zdaniem Wnioskodawcy, może nadal korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, mimo 
przekroczenia w 2010 r. obrotu w wysokości 150.000 zł . 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
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jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (...).  

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy , wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.  

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 

W świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), 
zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie; 

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jaki i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika„(wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) 
Dyrektywy 2006/112/WE - wskazać należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz 
dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Z kolei w świetle ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
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� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

Analiza powyższej regulacji prowadzi do wniosku, iż dla zastosowania zwolnienia od 
podatku w pierwszej kolejności istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków np. uzyskanie ww. akredytacji na dany rodzaj szkolenia.  

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „kształcenie 
zawodowe” i „przekwalifikowanie zawodowe”, wobec tego należy wskazać, iż w dniu 1 lipca 
2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 
października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Ww. akt, 
jako rozporządzenie, wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio . 

Oznacza to, iż z dniem 1 lipca 2006 r. przepisy tego rozporządzenia stały się częścią 
porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Polski, bez konieczności ich 
implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu 
jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości 
dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – 
Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania 
(77/388/EEC ze zm.) (Dz. Urz. UE. L 145/1 ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia bezpośrednio wskazuje co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi te 
obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo 
jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. 
Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest placówką 
kształcenia ustawicznego, prowadzącą pozaszkolne formy kształcenia w oparciu o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Spółka 
prowadzi przede wszystkim kursy dotyczące treningu pamięci (nauczanie technik 
pamięciowych) lub technik szybkiego czytania. W dniu 31 października 2007 r. otrzymała 
akredytację kuratorium oświaty, która przedmiotowo obejmuje kursy „Metody efektywnej 
nauki” oraz „Szybkie czytanie”, przy czym zajęcia, zarówno dla nauczycieli, psychologów, 
innych grup zawodowych, jak i dla młodzieży, prowadzone są według takiego samego 
harmonogramu. Nauczyciele, z racji wykonywanego zawodu, wykorzystują umiejętności 
nabyte podczas szkoleń zarówno do prowadzenia zajęć dla młodzieży w ramach współpracy 
ze Spółką, jak też do doskonalenia swojego warsztatu pracy w macierzystych szkołach lub 
poradniach psychologiczno - zawodowych. Ponadto w zajęciach biorą udział psycholodzy. Na 
kursy, w ramach których szkoleni są psycholodzy i pedagodzy, Spółka otrzymała ww. 
akredytację.  

Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą stawki podatku, która od dnia 1 
stycznia 2011 r. ma zastosowanie dla ww. usług. 

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje 
ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede treść art. 43 ust. 1 pkt 29 w zw. z art. 
14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005, należy uznać, że usługi świadczone przez 
Spółkę, będące przedmiotem zapytania, nie mieszczą się w zakresie usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Mimo, że - jak wskazała Spółka - ich 
nabywcami są m.in. przedstawiciele konkretnych zawodów (nauczyciele, psycholodzy), którzy 
umiejętności nabyte w ramach kursów szybkiego czytania lub technik pamięciowych, mogą 
wykorzystać w swojej pracy zawodowej, ich zasadniczym celem nie jest przekazywanie 
(uzupełnianie i uaktualniane) wiedzy, jako istoty nauczania. Przy czym przez wiedzę należy 
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rozumieć „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich 
wykorzystywania” (Nowa Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004).  

Ponadto definicja zawarta w ww. rozporządzeniu kładzie nacisk na „bezpośredni” związek 
nauczania z daną branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu 
nauczania dla skonkretyzowanego odbiorcy. W przypadku usług świadczonych przez Spółkę 
nie występuje taka sytuacja, gdyż zajęcia – jak wskazano we wniosku - „zarówno dla 
nauczycieli, psychologów, innych grup zawodowych, jak i dla młodzieży, prowadzone są 
według takiego samego harmonogramu”. Program, który Spółka realizuje z młodzieżą jest 
identyczny jak program, który realizuje z dorosłymi. Z powyższego wynika, iż adresat 
przedmiotowych usług nie jest w żaden sposób sprecyzowany pod kątem merytorycznej lub 
praktycznej wiedzy, której przyswojenie może prowadzić do uzyskania konkretnego zawodu 
lub rozwijania merytorycznych kwalifikacji w posiadanym zawodzie. Powyższe prowadzi do 
wniosku, że przedmiotowe usług nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług 
- w tym na podstawie wskazanego przez Spółkę art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Nie są również 
wymienione ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani przepisach wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, jako opodatkowane stawką obniżoną, a zatem podlegają 
opodatkowaniu stawką podstawą podatku (aktualnie 23%). 
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19. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.11 (sygn. IPPP1-443-1300/10-4/PR) 

 
Istota interpretacji  
Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usług obligatoryjnego szkolenia zawodowego 
oraz dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we 
wniosku z dnia 20.12.2010 r. (data wpływu 23.12.2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 
14.02.2011r. (data wpływu 21.02.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 09.02.2011 r. o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług 
obligatoryjnego szkolenia zawodowego oraz dostaw towarów ściśle z tymi usługami 
związanych - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 23.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług obligatoryjnego szkolenia 
zawodowego oraz dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych. Wniosek uzupełniony 
został pismem z dnia 14.02.2011 r. (data wpływu 21.02.2011 r.), będącym odpowiedzią na 
wezwanie Organu z dnia 09.02.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Wnioskodawca, dalej zwany jako „Wnioskodawca” lub „K.” jest samorządem 
zawodowym, działającym na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 
nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.). Zgodnie z przepisami powyższej 
ustawy, Wnioskodawca jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie 
przepisów ustawy oraz postanowień statutu. Przynależność do K. jest obowiązkowa i 
powstaje po wpisaniu do rejestru. 

Zgodnie z powyższą ustawą, do biegłych rewidentów należy w szczególności „Stale 
podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego”. 

Z kolei obligatoryjne doskonalenie zawodowe - „Polega na odbyciu odpowiedniego 
szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, przeprowadzonego przez uprawnione 
jednostki” - art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ww. ustawy. Do zadań K., zgodnie z art. 
16 pkt 5 i 6, należy „Opracowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych 
rewidentów” oraz „Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej”. Wnioskodawca 
zamierza w 2011 r. prowadzić takie szkolenia oraz wydawać materiały szkoleniowe. 

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca dodał, iż działa jako K., która zgodnie z 
ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, 
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poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), jest ustawowo powołanym samorządem 
zawodowym. K. powstała na mocy uchwalonej 19 października 1991 r. ustawy o badaniu i 
ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, która 
weszła w życie 1 stycznia 1992 r. W dniu 13 października 1994 r. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwalił odrębną ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, poświęconą 
wyłącznie sprawom samorządu zawodowego. W 2009 r. akt ten zastąpiła ustawa z 7 maja 
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. 
Nr 182, poz. 1228). Zgodnie z powyższą ustawą K. działa na podstawie przepisów ustawy 
oraz postanowień statutu. 

Przynależność do K. jest obowiązkowa i powstaje z dniem wpisu do rejestru. 
Wnioskodawca zaznacza, iż K. posiada osobowość prawną, nie posiada numeru KRS, oraz 
działa, także przez swoje oddziały regionalne. 
Do zadań K. należy w szczególności: 
� reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,  
� ustanawianie standardów rewizji finansowej,  
� sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad 

etyki zawodowej przez członków K. oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do 
badania sprawozdań finansowych obowiązujących przepisów prawa,  

� współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej,  
� opracowywanie materiałów szkoleniowych ds. kandydatów na biegłych rewidentów,  
� prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej. 

W opinii Zainteresowanego, K. posiada uprawnienia do przeprowadzenia obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego, wynikające wprost z ustawy, z art. 16 pkt 5 i pkt 6 ustawy: „Do 
zadań Wnioskodawcy należy w szczególności: 
5. opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów; 
6. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej”. 

Wnioskodawca podkreśla, iż jest samorządem, który na mocy ustawy został zobowiązany 
do prowadzenia działalności wydawniczej i szkoleniowej. Rada - dalej „Rada” (organ K.) 
określiła w uchwale z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do 
przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, że 
jednostką uprawnioną do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 
biegłych rewidentów, zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały, jest K. (w tym także regionalne oddziały 
w związku z art. 15 ust. 2 ustawy). 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy prawidłowe jest stanowisko K., zgodnie z którym podstawą zwolnienia z podatku VAT od 
obligatoryjnego szkolenia zawodowego oraz świadczenia usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związanymi jest przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 7 
maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze 
zm.) ... 
 

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje mu zwolnienie z podatku VAT, gdyż 
ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wymienia wprost 
zwolnienie w art. 43 ust. 1 pkt 29 „Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach <...> - 

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;” 
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W ocenie K. w omawianej sprawie, bez wątpienia mamy do czynienia z prowadzeniem 
szkoleń kształcenia zawodowego, w dodatku obligatoryjnych. Są one prowadzone w formie i 
na zasadach przewidzianych w (odrębnych przepisach), przez co rozumie się, iż 
ustawodawca tym samym odsyła do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), a w której do 
obowiązków K. należy prowadzenie wspomnianych wyżej szkoleń. K. pragnie zwrócić uwagę, 
iż w związku ze szkoleniami, potrzeba jest ich przygotowania, na co składają się materiały 
dydaktyczne oraz usługi ściśle ze szkoleniami związane, tak więc w oparciu o te potrzeby i 
przytoczone przepisy, Wnioskodawca jest zdania, że świadczone usługi i towary także będą 
zwolnione od podatku VAT. 

 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a 
ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%.  
Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu 
zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w przedmiotowym wniosku wynika, iż 
Wnioskodawca jako samorząd zawodowy, działa na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), zwana dalej 
ustawą o biegłych rewidentach. Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, Wnioskodawca jest 
niezależny w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz 
postanowień statutu, przy czym przynależność do K. jest obowiązkowa i powstaje po 
wpisaniu do rejestru. Wątpliwości Zainteresowanego sprowadzają się do kwestii 
zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez niego usług polegających 
na organizowaniu szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych biegłych 
rewidentów, którzy są do tego zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów. Wątpliwości 
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budzi także możliwość rozciągnięcia w/w zwolnienia na dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związanymi. 

Zgodnie z normą wyrażoną w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, zwolnieniem 
objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w 
formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tak więc, ustawodawca 
przewidział zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla w/w usług, ale wyłącznie w 
sytuacji, gdy warunki ich świadczenia, w szczególności forma i zasady wynikają z odrębnych 
od podatkowych aktów prawnych. Ustawą regulującą zakres działalności Wnioskodawcy jest 
przywołana powyżej ustawa o biegłych rewidentach. W jej treści, w art. 4 ust. 1 pkt 2 
określony jest obowiązek ciążący na osobach będących biegłymi rewidentami, którzy 
obowiązani są w szczególności stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, w tym przez 
odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Obligatoryjne doskonalenie 
zawodowe polega na odbyciu odpowiedniego szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji 
finansowej, przeprowadzanego przez uprawnione jednostki, wskazane przez K. (art. 4 ust. 2 i 
4) w formie uchwały (zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego). Uchwała powinna 
obejmować zakres tematyczny oraz minimalną liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego dla biegłych rewidentów, a także zasady uzyskiwania uprawnień do 
przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. 

I tak, uchwała K. z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do 
przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, w § 1 
pkt 1 nadaje K. uprawnienia do przeprowadzenia obligatoryjnego szkolenia, natomiast § 7 
odsyła do uchwały Krajowego Zjazdu z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie zasad 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, w której określono 
szczegółowo zasady oraz formę przeprowadzania przedmiotowych szkoleń. 

Ponadto art. 16 pkt 5 i 6 w/w ustawy wymienia zadania nałożone na Wnioskodawcę w 
drodze ustawy. Należą do nich w szczególności opracowywanie materiałów szkoleniowych 
dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz prowadzenie działalności wydawniczej i 
szkoleniowej. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Reasumując, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż przedmiotowe 
zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) ustawy znajdzie zastosowanie w stosunku 
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do szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, bowiem obligatoryjne szkolenia oraz 
uzyskiwanie tytułu biegłego rewidenta jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 7 
maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 ze 
zm.), ponadto K. jest wymieniona w uchwale K. z dnia 3.11.2009 r. w sprawie zasad 
uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 
biegłych rewidentów, jako podmiot uprawniony do przeprowadzania przedmiotowych 
szkoleń, a z kolei uchwała Krajowego Zjazdu z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie zasad 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów precyzuje zasady i formy 
omawianych szkoleń. Powyższe zwolnienie obejmowało będzie również wydawane w ramach 
przedmiotowych szkoleń materiały szkoleniowe, nierozerwalnie związane z tematem 
obligatoryjnych szkoleń. 

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem sprawy należy zwrócić uwagę, iż analiza 
załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze 
zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny 
wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację 
przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym 
Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez 
Wnioskodawcę. 
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20. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.17 (sygn. IPPP1/443-264/11-3/AW) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w 100% ze 
środków publicznych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 09.02.2011 r. (data wpływu 14.02.2011 r.), o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w 
100% ze środków publicznych - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 14.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od 
podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w 100% ze środków 
publicznych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca”, „Spółka”) jest 
zarejestrowanym podatnikiem VAT. W związku ze swoją działalnością Spółka zawarła umowę 
o świadczenie usług („Umowa”) na podstawie zamówienia udzielonego w trybie 
przewidzianym przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(„PARP”). Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne dla 
konsultantów, Krajowej Sieci.... 
W ramach Umowy Spółka świadczy m.in. usługi szkoleniowe („Usługi”): 

1. szkolenia ogólne, tj. z negocjacji, analizy rynkowej, przygotowania biznes planów 
oraz z innowacyjności w gospodarce; 

2. szkolenia specjalistyczne nt. analizy procesów produkcyjnych, komercjalizacji 
technologii, monitorowania wyników, wdrażania i rozpoznawania nowych 
technologii;  

3. szkolenia z zakresu poszukiwania źródeł finansowania technologii; 
4. szkolenia z zakresu standardów pracy konsultantów Krajowej Sieci... 

Projekt realizowany przez PARP jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1. 

Dotychczas Usługi świadczone przez Wnioskodawcę były zwolnione przedmiotowo z VAT 
na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
usług (Dz. U. 2004 Nr 53, poz. 535 z późn. zm. „Ustawa”) w brzmieniu obowiązującym do 31 
grudnia 2010 r., jako usługi edukacyjne wymienione w załączniku nr 4 do Ustawy w poz. 7. 
Wnioskodawca nie jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty 
ani nie jest uczelnią, jednostką naukową PAN czy jednostką badawczo-rozwojową. Ponadto 
nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
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W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 29 Ustawy, podlegającymi zwolnieniu z VAT... 
Stanowisko Wnioskodawcy 

 
Zdaniem Wnioskodawcy świadczone na rzecz PARP Usługi są usługami, o których mowa 

w art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy. Zgodnie z brzmieniem przepisu zwolnione z podatku VAT są: 
„usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w 
pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.” 
Zwolnienie z VAT obejmujące usługi wymienione w cytowanym przepisie zależy więc od 

kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek. W pierwszej kolejności należy ustalić czy:  
1. usługa polega na kształceniu zawodowym lub przekwalifikowaniu zawodowym - 

oraz czy  
2. usługa spełnia przynajmniej jedną z trzech poniższych przesłanek - to znaczy jest: 

a. adzona w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, 
lub 

b. dczona przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty, lub 

c. nsowana w całości ze środków publicznych. 
 

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „kształcić” znaczy: przekazywać komuś wiedzę, 
umiejętności; czynić starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności. Termin 
„zawodowy” oznacza natomiast: związany z jakimś zawodem; przygotowujący do zawodu; 
uprawiający coś jako zawód; wykonywany jako zawód. Zatem przez „kształcenie zawodowe” 
należy rozumieć przekazywanie komuś wiedzy, umiejętności związanych z lub 
przygotowujących do wykonywania zawodu. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają 
na celu zapewnienie rozwoju kompetencji konsultantów świadczących usługi doradcze o 
charakterze proinnowacyjnym w ramach Krajowej Sieci.... Zatem Usługi polegające na 
przekazywaniu na rzecz konsultantów wiedzy w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonywania ich zawodu spełniają warunek, o którym mowa w pkt 1. 
Zdaniem Wnioskodawcy w jego sytuacji zachodzą okoliczności, o których mowa w lit. c), tj. 
usługi pokrywane są w całości ze środków publicznych. 

Środkami publicznymi w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. „Ustawa o finansach publicznych”) 
są min. środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto środkami 
publicznymi są inne dochody publiczne i przychody osiągane przez jednostki sektora 
finansów publicznych, w tym z prowadzonej przez nie działalności lub z innych źródeł (art. 5 
ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 cytowanej ustawy). 

Jednostkami sektora finansów publicznych są m.in., zgodnie z art. 9 pkt 14 Ustawy o 
finansach publicznych, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na 
podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 
przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Zatem PARP, 
powołana do życia na podstawie ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) jako państwowa 
osoba prawna, jest bez wątpienia jednostką sektora finansów publicznych. Usługi świadczone 
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przez Wnioskodawcę na rzecz PARP są zatem opłacane w całości ze środków publicznych, a 
Wnioskodawca spełnia przesłankę, o której mowa w pkt 2. W rezultacie Usługi świadczone 
przez Spółkę podlegają zwolnieniu z VAT. 

Warto przy tym wskazać, jakie jest ratio legis regulacji, która zwalania z podatku usługi, 
o których mowa wyżej, jeżeli koszty ich świadczenia pokrywane są ze środków publicznych. 
Celem ustawodawcy jest zwolnienie z podatku usług edukacyjnych, szkoleniowych 
świadczonych zarówno przez państwo (w tym jego wyspecjalizowane agendy, państwowe 
osoby prawne, inne publiczne jednostki), jak również inne podmioty, o ile spełniają funkcje 
tożsame do państwowych. 

Interpretację taką potwierdza uzasadnienie do projektu ustawy, która wprowadziła 
niniejsze zmiany w zakresie zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie z treścią uzasadnienia 
przewidziano „(...) zwolnienie dla usług nauczania świadczonych przez podmioty, które 
uzyskały akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełnienia określonych wymogów i 
zapewniania wysokiej jakości prowadzonego szkolenia w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty”. Dalej w uzasadnieniu można przeczytać, że „zwolnieniu będą podlegały również 
usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach 
przewidzianych w przepisach odrębnych (m.in. staże lekarskie)”. Z zacytowanych 
fragmentów płynie wniosek, że ustawodawca w pkt 29 ust. 1 w art. 43 Ustawy zwalnia z 
podatku VAT także usługi kształcenia zawodowego świadczone przez niepubliczne podmioty, 
które jednocześnie realizują funkcje publiczne. 

W przypadku usług szkoleniowych, jeśli państwo zamiast osobiście wyświadczyć usługę 
zlecają podwykonawcy, finansując koszty tejże usługi, to określa warunki świadczenia w taki 
sposób, żeby zagwarantować realizację funkcji publicznych. W konsekwencji podmiot 
prywatny zastępujący państwo w jego roli powinien także być zwolniony z podatku VAT. 
Wobec powyższego, Usługi świadczone na rzecz PARP i opłacane ze środków publicznych 
podlegają zwolnieniu z VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
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ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 
2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. ostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. lnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. adzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. dczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. nsowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 

usługi z zakresu organizacji szkoleń dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego 
świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, konieczne jest stwierdzenie : 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są finansowane w całości ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
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celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z opisu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na 
podstawie zawartej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest zobowiązany do 
przeprowadzenia szkoleń. Organizowane szkolenia obejmują: 

1. szkolenia ogólne, tj. z negocjacji, analizy rynkowej, przygotowania biznes planów 
oraz z innowacyjności w gospodarce; 

2. szkolenia specjalistyczne nt. analizy procesów produkcyjnych, komercjalizacji 
technologii, monitorowania wyników, wdrażania i rozpoznawania nowych 
technologii;  

3. szkolenia z zakresu poszukiwania źródeł finansowania technologii; 
4. szkolenia z zakresu standardów pracy konsultantów Krajowej Sieci...  

Powyższe szkolenia mają na celu zapewnienie rozwoju kompetencji konsultantów 
świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, prowadzą do przekazania im 
wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania ich zawodu. 

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał również, iż nie jest jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i 
wychowania, nie jest uczelnią, jednostką naukową czy jednostką badawczo – rozwojową, 
zatem nie zalicza się do wskazanej w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT grupy podmiotów 
(nie świadczy więc usług znajdujących się w zakresie).  

Projekt dotyczący przeprowadzenia przez Wnioskodawcę szkoleń jest finansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet II, Działanie 2.1. Wnioskodawca wskazał również, że Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości – finansujący szkolenia – jest jednostką sektora finansów publicznych, w 
myśl definicji zawartej w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). 

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać, iż przeprowadzane przez 
Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję szkoleń kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, a z uwagi, 
iż są w 100% finansowane ze środków publicznych, powyższa usługa będzie korzystać od 
01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) 
ustawy. 
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21. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.14 (sygn. IPPP1-443-7/11-4/IGo) 

 
Istota interpretacji  
Od 1 stycznia 2011 r. usługi szkoleniowe w zakresie BHP oraz na stanowisko elektryka, 
palacza i operatora wózków widłowych, wykonywane przez Wnioskodawcę będą korzystały 
ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, 
przedstawione we wniosku z dnia 30.12.2010r. (data wpływu 03.01.2011r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 15.02.2011r. (data wpływu 18.02.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. 
Organu z dnia 08.02.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT 
wskazanych szkoleń - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 03.01.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT wskazanych szkoleń. Wniosek uzupełniony został pismem 
z dnia 15.02.2011r. (data wpływu 18.02.2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu 
z dnia 08.02.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1. prowadzenie szkoleń członków własnych w kraju i za granicą w celu bieżącego 

aktualizowania wiedzy o współczesnych rozwiązaniach techniczno-ekonomicznych w 
zakresie stanowiącym zainteresowanie statutowe członków Stowarzyszenia oraz 
prowadzenie szkoleń i egzaminów osób trzecich (szkolenia elektryków, energetyków 
obsługujących urządzenia grzewcze w oparciu o prawo energetyczne, szkolenia 
kompleksowe w zakresie BHP); 

2. organizowanie sympozjów, narad, kursów i spotkań specjalistycznych, poradnictwa 
technicznego;  

3. sporządzanie bilansów energetycznych; 
4. sporządzanie audytów energetycznych dla zakładów; 
5. wykonywanie badań i pomiarów. 

Działalność w zakresie szkoleń wykonywanych przez Stowarzyszenie tj. szkolenia służb 
energetycznych w zakresie uprawnień EiD, szkoleń w zakresie BHP, szkoleń w zakresie 
obsługi wózków widłowych i urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego do 
2010 była zwolniona z podatku VAT. 

W piśmie uzupełniającym wniosek Wnioskodawca podaje, iż Stowarzyszenie jako osoba 
prawna prowadzi działalność w zakresie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. 
Ponadto podaje przepisy odnoszące się do poszczególnych rodzajów szkoleń: 
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� „elektryk” - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 

� „palacz” - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 

� „operator wózków widłowych” - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 
2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji 
urządzeń technicznych. 

Wnioskodawca podaje również, że ze środków publicznych szkolenia finansowane były w 
latach 2006-2007. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy w 2011 szkolenia wymienione j.w. będą zwolnione z podatku VAT czy opodatkowane 
stawką 23%... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy szkolenia winny być zwolnione jak obecnie. 

W ustawie na 2011 nie jest powiedziane wprost, czy szkolenia mają być opodatkowane 
23%. Wymienione szkolenia to typowo szkolenia zawodowe (elektryk, energetyk, bhpowiec – 
bez uprawnień nie mogą świadczyć pracy). 

Wnioskodawca zapoznał się z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy od podatku towarów i usług i 
ustawa nie wskazuje jednoznacznie szkoleń zwolnionych z podatku VAT, czyli prowadzonych 
w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
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Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgonie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 
% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia wykonywane przez Stowarzyszenie tj. szkolenia służb energetycznych w zakresie 
uprawnień EiD, szkolenia z zakresu BHP, szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych, są 
zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, 
konieczne jest stwierdzenie : 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz  
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 

lub 
3. świadczone przez podmioty, które uzyskały stosowną akredytację lub 
4. szkolenia finansowane są w całości lub w części ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
123

przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w 
zakresie szkoleń. Stowarzyszenie prowadzi między innymi szkolenia służb energetycznych w 
zakresie uprawnień EiD (elektryk, palacz), na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 
Nr 89, poz. 625 ze zm.), osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji 
określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6 ustawy, obowiązane są posiadać 
kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Sprawdzenie 
spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat (art. 64 ust. 1a ustawy). 

Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, okres jego ważności reguluje 
również rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania i posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U Nr 89, poz. 828 ze zm.). 
Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając ww. rozporządzenie w § 1 określił w 
szczególności : 
1. rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń i sieci, przy których eksploatacji jest 

wymagane posiadanie kwalifikacji; 
2. zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji i urządzeń, o których 
mowa w pkt 1; 

3. tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; 
4. jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne i tryb ich 

powoływania; 
5. wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w pkt 2; 
6. wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą 
zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów 
prac i stanowisk pracy: 
1. eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie 

obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; 
2. dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób 

wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników 
technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Ponadto § 6 zawiera szczegółowy zakres wiedzy, jaką powinny posiadać osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia 
posiadanych kwalifikacji. 

Posiadaną wiedzę i kwalifikacje do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
energetycznych potwierdzają wydawane świadectwa kwalifikacyjne, które uprawniają do 
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samodzielnego wykonywania pracy na określonym stanowisku i na określone urządzenie w 
danej grupie urządzeń (wymienione w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia). 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi przeprowadzania szkoleń energetycznych w zakresie 
uprawnień EiD (elektryk, palacz) spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Osoby 
zajmujące się instalacją i eksploatacją sieci energetycznych obowiązane są posiadać 
kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone świadectwem wydanym przez odpowiednią 
komisję kwalifikacyjną. 

Zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Oznacza to, że 
spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. 
ww. egzaminy prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. 
Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia w zakresie BHP, na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, 
pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki 
bhp. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, 
pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp są usługami kształcenia 
zawodowego. Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również 
wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają one bowiem 
na celu zapewnienie uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych 
do podjęcia i wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy. 

Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem 
niezbędnym do wykonywania pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić 
pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym 
przekazać mu informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy. Obowiązek przeszkolenia podwładnych w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141 ze zm.). 

Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ), 
które określa: 
1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. zakres szkolenia, 
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia. 
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę 

organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
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określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom : 
1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczymi; 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która 
uległa wypadkowi. 

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 rozporządzenia szkolenie może być organizowane przez 
pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 
rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie 
pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe ( § 6 
rozporządzenia). 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie 
lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest poznanie czynników środowiska pracy które mogą 
powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, poznanie przepisów i zasad 
bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nabycie 
umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania 
w sytuacjach awaryjnych. 

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że 
spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. 
szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych, na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 

Zgodnie z art. 23715 § 2 Kodeksu pracy, Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi 
pracy lub rodzajów prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem 
Zdrowia i Opieki Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac. 

I tak § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym (Dz. U. z 2002r. Nr 70, poz. 650 ze zm.), określa ono wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zwanych dalej 
"wózkami", używanych w transporcie wewnętrznym zakładów pracy. 
W myśl § 4 ust. 1 do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i 
uzyskał: 
1. uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 
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2. imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na 
terenie zakładu pracy tego pracodawcy. 

Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być wydane pracownikowi po 
ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego 
przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę 
organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  

Ponadto, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w 
sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 849), rozporządzenie określa: 
1. tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 

technicznych, 
2. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest 

posiadanie kwalifikacji, 
3. wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. 

W załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia zawarto rodzaje urządzeń technicznych, przy 
których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Pod pozycją nr 13 
znajdują się wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. 

Wyjaśnić należy, iż wózek jezdniowy podnośnikowy nazywany zwyczajowo wózkiem 
widłowym to kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do 
przewozu materiałów o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu) masie, stosowany 
w transporcie bliskim i magazynowaniu. Dla celów bezpieczeństwa do obsługi wózka 
widłowego konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych wydają tylko firmy posiadające stosowny certyfikat. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych 
wykonywanych przez Stowarzyszenie spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o 
których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. 
Szkolenia te mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów 
zawodowych. 

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Oznacza to, że 
spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. 
szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi szkoleniowe 
w zakresie BHP oraz na stanowisko elektryka, palacza i operatora wózków widłowych, 
wykonywane przez Wnioskodawcę będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
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22. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.14 (sygn. IPPP3/443-1184/10-4/IB) 

 
Istota interpretacji  
Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy należy 
stwierdzić, iż ww. przez Wnioskodawcę szkolenia mieszczą się w usługach kształcenia 
zawodowego, ponieważ pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem osób 
biorących udział w szkoleniu i mają na celu uaktualnienie i poszerzenie wiedzy do celów 
zawodowych. Ponieważ powyższe szkolenia mieszczą się w usługach kształcenia 
zawodowego, a Wnioskodawca wskazał, iż są w całości świadczone ze środków publicznych, 
tym samym spełniają warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy uprawniające do 
skorzystania ze zwolnienia. Reasumując, jeśli Wnioskodawca od 01.01.2011 roku 
zorganizowałby analogiczne szkolenia, które będą finansowane ze środków publicznych to 
nadal będą one korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 02.12.2010 r. (data wpływu 07.12.2010 r.) uzupełnionym 
w dniu 09.03.2011 r. na wezwanie z dnia 25.02.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
zastosowania odpowiedniej stawki do przeprowadzanych szkoleń - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 07.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 09.03.2011 r. na wezwanie z 
dnia 25.02.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki do 
przeprowadzanych szkoleń. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 
Wnioskodawca jest firmą świadczącą szkolenia dla jednostek sektora publicznego i 
przedsiębiorstw. W ostatnim roku zorganizował następujące szkolenia: 
1. Szkolenie zamknięte „Procedury i dokumentacja wydawana przez …” i „Wycena 

majątkowa-podstawy” dla … (jednostka podrzędna Urzędu Marszałkowskiego), 
2. Szkolenie zamknięte „Kontrola zamówień publicznych w projektach 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” dla Urzędu Marszałkowskiego, 
3. Szkolenie zamknięte z tematu „Kontrola poprawności …” dla Urzędu 

Marszałkowskiego, 
4. Szkolenie otwarte jednodniowe „Kodeks cywilny w sektorze publicznym” dla 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
5. Szkolenie otwarte ”Audyt bezpieczeństwa …” dla Urzędu Komunikacji …, 
6. Szkolenie otwarte „Audyt bezpieczeństwa …” dla Polskiego Instytutu …, 

W poprzednich latach wspomniane szkolenia były usługami zwolnionymi od podatku VAT 
na podstawie załącznika nr 4 poz. 7 ex 80 do ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od 
towarów i usług jako usługi w zakresie edukacji. 
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W uzupełnieniu z dnia 09.03.2011 r. Wnioskodawca dodał, iż wszystkie szkolenia 
wykazane we wniosku były i będą w całości finansowane ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Jeśli Wnioskodawca od 01.01.2011 roku zorganizowałby analogiczne szkolenia to jaką 
stawką VAT-u powinny one być opodatkowane, czy nadal będą korzystały ze zwolnienia na 
podstawie znowelizowanej ustawy o VAT z 29 października 2010 roku art. 43 pkt 29... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi szkoleniowe wymienione w zdarzeniu 

przyszłym, świadczone w 2011 roku winny być zwolnione z podatku VAT na podstawie 
ustawy z dnia 29 października 2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług art. 43 
pkt 29, ponieważ są to usługi kształcenia zawodowego w całości świadczone ze środków 
publicznych z uwagi na: 
1. Szkolenie zamknięte „Wycena majątkowa-podstawy” i „Procedury i dokumentacja 

wydawana przez …” dla … (jednostka podległa Urzędu Marszałkowskiego). 
Uczestnikami szkolenia byli pracownicy/urzędnicy, którzy w zakresie swoich obowiązków 

służbowych mają kontrolowanie prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Wiedza, którą przyswoili na szkoleniu 
będzie wykorzystywana przez nich bezpośrednio w pracy. Dzięki wiedzy wyniesionej ze 
szkolenia będą potrafili wycenić majątek u podmiotów przez nich kontrolowanych, oraz będą 
potrafili sprawdzić, czy kontrolowani beneficjenci posiadają niezbędną dokumentację 
wymaganą przez Urząd Dozoru ... 
2. Szkolenie zamknięte „Kontrola zamówień publicznych w projektach 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” dla Urzędu Marszałkowskiego. 
Uczestnikami szkolenia byli urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy w zakresie 

swoich obowiązków służbowych mają kontrolę zamówień realizowanych na podstawie 
ustawy prawo zamówień publicznych. 
3. Szkolenie zamknięte z tematu „Kontrola poprawności …” dla Urzędu 

Marszałkowskiego. 
Uczestnikami szkolenia byli urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy w zakresie 

swoich obowiązków służbowych mają kontrolę poprawności sporządzania kosztorysów 
inwestorskich w projektach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez 
UE. 
4. Szkolenie otwarte jednodniowe „Kodeks cywilny w sektorze publicznym” dla 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Uczestnikami szkolenia byli urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy w 

zakresie swoich obowiązków służbowych mają wydawanie decyzji administracyjnych. Dzięki 
szkoleniu poszerzyli swoją wiedzę z zakresu prawa. 
5. Szkolenie otwarte „Audyt bezpieczeństwa …” dla Urzędu Komunikacji …. 

Uczestnikami szkolenie byli urzędnicy Urzędu Komunikacji …, którzy w zakresie swoich 
obowiązków służbowych mają badanie bezpieczeństwa informatycznego w UK... Dzięki 
szkoleniu poszerzyli swoją wiedzę z zakresu audytu bezpieczeństwa IT. 
6. Szkolenie otwarte „Audyt bezpieczeństwa …” dla Polskiego Instytutu …. 

Uczestnikiem szkolenia był pracownik (audytor wewnętrznych) Polskiego Instytutu …, 
którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych ma badanie bezpieczeństwa 
informatycznego w PI…. Dzięki szkoleniu poszerzył swoją wiedzę z zakresu audytu 
bezpieczeństwa IT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
129

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Przy czym w myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 
1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu 
zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwanego dalej rozporządzeniem, 
zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 
pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
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347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z analizy akt sprawy wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem szkoleń dla 
jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstw. W ostatnim roku zorganizował następujące 
szkolenia: 
1. Szkolenie zamknięte „Procedury i dokumentacja wydawana przez …” i „Wycena 

majątkowa-podstawy” dla … (jednostka podrzędna Urzędu Marszałkowskiego), 
2. Szkolenie zamknięte „Kontrola zamówień publicznych w projektach 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” dla Urzędu Marszałkowskiego, 
3. Szkolenie zamknięte z tematu „Kontrola poprawności…” dla Urzędu 

Marszałkowskiego, 
4. Szkolenie otwarte jednodniowe „Kodeks cywilny w sektorze publicznym” dla 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
5. Szkolenie otwarte ”Audyt bezpieczeństwa …” dla Urzędu Komunikacji …, 
6. Szkolenie otwarte „Audyt bezpieczeństwa …” dla Polskiego Instytutu …, 

Powyższe szkolenia były i będą w całości finansowane ze środków publicznych. 
Uczestnikami ww. szkoleń byli pracownicy i urzędnicy, którzy wiedzę z zakresu tych szkoleń 
będą wykorzystywać bezpośrednio w pracy, ponieważ dotyczą one zakresu ich obowiązków 
służbowych. 

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy 
należy stwierdzić, iż ww. przez Wnioskodawcę szkolenia mieszczą się w usługach kształcenia 
zawodowego, ponieważ pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem osób 
biorących udział w szkoleniu i mają na celu uaktualnienie i poszerzenie wiedzy do celów 
zawodowych. 

Ponieważ powyższe szkolenia mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego, a 
Wnioskodawca wskazał, iż są w całości świadczone ze środków publicznych, tym samym 
spełniają warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy uprawniające do skorzystania 
ze zwolnienia. 

Reasumując, jeśli Wnioskodawca od 01.01.2011 roku zorganizowałby analogiczne 
szkolenia, które będą finansowane ze środków publicznych to nadal będą one korzystały ze 
zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. 
Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe. 
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23. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.15 (sygn. ILPP2/443-14/11-2/SJ) 

 
Istota interpretacji  
Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług oraz w związku z 
tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, czy 
korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a ustawy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we 
wniosku z dnia 29 grudnia 2010 r. (data wpływu 31 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie stawki podatku dla usług kształcenia zawodowego, tj. kursy prawa jazdy oraz kursy 
kwalifikacyjne dla instruktorów prawa jazdy – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 31 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie stawki podatku dla usługi kształcenia zawodowego, tj. kursy prawa jazdy 
oraz kursy kwalifikacyjne dla instruktorów prawa jazdy. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in.: pozostałych 
pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B), pozaszkolnych 
form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z). W ramach prowadzonej działalności 
Zainteresowany organizuje m.in.: następujące kursy: 
� szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, D, 

B+E, C+E, D+E – na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 
ruchu drogowym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień 
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów;  

� kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy – na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i 
egzaminatorów.  

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług oraz w związku z 
tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, czy 
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korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a ustawy... 

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja powyższych szkoleń korzysta ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Spełnione zostały 
bowiem obie wymagane przepisem przesłanki zwolnienia, tj.: 
� szkolenia stanowią kształcenie zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 

od towarów i usług – uzyskane kwalifikacje po ukończonych szkoleniach zgodne są z 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2010 r. w 
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania oraz 

� prowadzone są w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…).  

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) oraz art. 9 pkt 
1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w okresie 
od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, 
o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
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Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze 
zm.). 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania,  

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, w brzmieniu obowiązującym 

od dnia 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Zatem z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny 

tego, czy usługi szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. 
B, C, D, B+E, C+E, D+E oraz kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy świadczone 
przez Wnioskodawcę, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w 
zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez 
uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 

W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 
z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 
77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 
str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest 
stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. 
stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 
przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie 
systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy 
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, 
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dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj 
znaczenia. 

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) oraz 
pozaszkolnych form edukacji w zakresie nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z). W ramach 
prowadzonej działalności organizuje m.in.: szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami kat. B, C, D, B+E, C+E, D+E oraz kursy kwalifikacyjne dla 
instruktorów nauki jazdy. Przedmiotowe szkolenia prowadzone są na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i 
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Jak 
wskazał Wnioskodawca, szkolenia przez niego świadczone, stanowią kształcenie zawodowe 
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż uzyskane kwalifikacje 
po ukończonych szkoleniach zgodne są z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
pracy oraz zakresu jej stosowania.  

Należy stwierdzić, iż szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy, jest ściśle 
uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 2108, poz. 908 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
Oznacza to, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na prowadzaniu szkolenia 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, D, B+E, C+E, D+E 
oraz kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów nauki jazdy, spełniają przesłanki do uznania za 
usługi kształcenia zawodowego. Ponadto, usługi te są prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa 
podatkowego stwierdzić należy, iż prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, D, B+E, C+E, D+E oraz 
kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy wchodzą w zakres kształcenia 
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zawodowego, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Ponadto, prowadzone są w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Tak więc przedmiotowe 
szkolenia korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. a ustawy, gdyż szkolenie osób ubiegających się o wydane prawa jazdy jest ściśle 
uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).  
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24. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.18 (sygn. IBPP1/443-215/11/KW) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę kursów dla operatorów 
kombajnów zbożowych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2011r. (data wpływu 28 stycznia 2011r.), 
uzupełniony pismem z dnia 25 stycznia 2011r. (data wpływu 31 stycznia 2011r.), pismem z 
dnia 17 marca 2011r. oraz pismem z dnia 18 marca 2011r., o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę kursów dla operatorów 
kombajnów zbożowych – jest prawidłowe.  

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 28 stycznia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 
25 stycznia 2011r. (data wpływu 31 stycznia 2011r.), pismem z dnia 17 marca 2011r. oraz 
pismem z dnia 18 marca 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę kursów dla operatorów 
kombajnów zbożowych.  
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe:  
 

Wnioskodawca działa w oparciu o ustawę z dnia 22 października 2004r. o jednostkach 
doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251 poz. 2507 z późn. zmianami). Realizując zadania 
wynikające z wymienionej ustawy Wnioskodawca prowadzi za odpłatnością stosownie do art. 
4 ust. 4 powołanej ustawy kursy dla operatorów kombajnów zbożowych, których 
uczestnikami są rolnicy. Kursy prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i 
Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216). 
Jako organizator szkolenia  
Wnioskodawca zapewnia: 

1. Program nauczania i kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe do 
prowadzenia kształcenia. 

2. Odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy i nauki. 

3. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.  
Prowadzona jest odpowiednia dokumentacja przebiegu kształcenia, a mianowicie: 

1. Program nauczania. 
2. Dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności, wymiar godzin zajęć 

edukacyjnych i tematykę zajęć. 
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3. Test z egzaminu końcowego. 
4. Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu.  

Program nauczania kursu zawiera: 
1. Nazwę formy kształcenia. 
2. Czas trwania i sposób organizacji. 
3. Wymagania wstępne dla uczestników. 
4. Cele kształcenia. 
5. Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar. 
6. Treść kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
7. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych. 
8. Sposób sprawdzania efektów kształcenia.  

W uzupełnieniu z dnia 17 marca 2011r. Wnioskodawca wyjaśnił, że posiadanie kwalifikacji i 
przeszkolenia przy obsłudze kombajnów do zbioru zbóż wynika z Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych 
stosowanych w rolnictwie (Dz. U. nr 12, poz. 51).  
§ 3 cytowanego rozporządzenia brzmi: „Obsługa samojezdnych lub stacjonarnych maszyn 
rolniczych i melioracyjnych powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze takich maszyn”.  
Instrukcje obsługi kombajnów zbożowych informują użytkowników o konieczności posiadania 
odpowiednich kwalifikacji przy obsłudze tych maszyn.  
W uzupełnieniu z dnia 18 marca 2011r. Wnioskodawca wyjaśnił, że nie jest jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i 
wychowania.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 
Czy w świetle wyżej przedstawionych faktów zamierzone do prowadzenia kursy dla 
operatorów kombajnów zbożowych są zwolnione z podatku od towarów i usług...  

 
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 pkt 29 litera „a” ustawy z dnia 29 października 

2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 226, poz. 1476) i 
spełnieniem wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 
dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 
216) kursy operatorów kombajnów zbożowych są zwolnione z podatku od towarów i usług.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. 

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  
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Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 
22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 
art. 129 ust. 1 ustawy. 

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. - 
w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, 
wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 
2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne 
niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
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W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie jest jednostką 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia 
i wychowania. Działa w oparciu o ustawę z dnia 22 października 2004r. o jednostkach 
doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251 poz. 2507 z późn. zmianami). Realizując zadania 
wynikające z wymienionej ustawy Wnioskodawca prowadzi za odpłatnością stosownie do art. 
4 ust. 4 powołanej ustawy kursy dla operatorów kombajnów zbożowych, których 
uczestnikami są rolnicy. Kursy prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i 
Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216). 
Jako organizator szkolenia  
Wnioskodawca zapewnia: 

1. Program nauczania i kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe do 
prowadzenia kształcenia. 

2. Odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy i nauki. 

3. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.  
Prowadzona jest odpowiednia dokumentacja przebiegu kształcenia, a mianowicie: 

1. Program nauczania. 
2. Dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności, wymiar godzin zajęć 

edukacyjnych i tematykę zajęć. 
3. Test z egzaminu końcowego. 
4. Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu. 

Program nauczania kursu zawiera: 
1. Nazwę formy kształcenia. 
2. Czas trwania i sposób organizacji. 
3. Wymagania wstępne dla uczestników. 
4. Cele kształcenia. 
5. Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar. 
6. Treść kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
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7. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych. 
8. Sposób sprawdzania efektów kształcenia.  

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego 
(Dz. U. z 2004r. nr 251, poz. 2507 ze zm.) jednostkami doradztwa rolniczego są: 

1. Centrum Doradztwa Rolniczego, zwane dalej "Centrum Doradztwa"; 
2. 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej "ośrodkami 

wojewódzkimi". 
� 2. Centrum Doradztwa jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą 

osobowość prawną. 
� 2a. Ośrodki wojewódzkie są samorządowymi wojewódzkimi osobami 

prawnymi. 
� 2b. Zadaniem Centrum Doradztwa i ośrodków wojewódzkich jest prowadzenie 

doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, 
rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu 
poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności 
rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i 
innych mieszkańców obszarów wiejskich.  

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ww. ustawy Centrum Doradztwa organizuje szkolenia, pokazy, 
seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego Ośrodki 
wojewódzkie w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego prowadzą szkolenia dla 
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.  
W myśl art. 4 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy z dnia 22 października 2004r. w ramach doradztwa 
rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie wykonywać usługi, w 
szczególności w zakresie prowadzenia: 
a. ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach 

rolnych, 
b. działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub 

ekologicznych, 
c. kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach 

przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, 
d. działalności: 

� wydawniczej, 
� poligraficznej, 
� laboratoryjnej, 
� hotelarskiej i gastronomicznej, 
� szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

e. gospodarki pasiecznej.  
Kursy dla operatorów kombajnów zbożowych, które są prowadzone przez Wnioskodawcę nie 
odbywają się w zupełnie dowolnej formie. Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z 
tego zakresu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 
216) .  
Zgodnie z § 2 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia uzyskiwanie i uzupełnianie przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych odbywa się w 
następujących pozaszkolnych formach kształcenia: 

1. kurs; 
2. kurs zawodowy; 
3. seminarium; 
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4. praktyka zawodowa.  
W myśl § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie 
trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia 
uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, 
realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.  
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki Organizator kształcenia 
zapewnia: 

1. programy nauczania; 
2. kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 

prowadzonego kształcenia; 
3. odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy i nauki; 

4. nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia; 
5. warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osób 

niepełnosprawnych.  
Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Organizator kształcenia prowadzi dokumentację 
przebiegu kształcenia dla każdej prowadzonej formy kształcenia. 2. Dokumentację, o której 
mowa w ust. 1, stanowią: 

1. program nauczania; 
2. dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

a. listę obecności, 
b. wymiar godzin zajęć edukacyjnych, 
c. tematy zajęć edukacyjnych; 

3. protokół z egzaminu, jeżeli taki został przeprowadzony; 
4. rejestr wydanych zaświadczeń.  

Zgodnie z § 5 program nauczania każdej formy kształcenia zawiera: 
1. nazwę formy kształcenia; 
2. czas trwania i sposób jej organizacji; 
3. wymagania wstępne dla uczestników; 
4. cele kształcenia; 
5. plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; 
6. treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; 
7. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 
8. sposób sprawdzania efektów kształcenia.  

Stosownie do art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 
1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów 
prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące tych gałęzi lub prac.  

W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. 
U. Nr 12, poz. 51), które to zgodnie z § 1 określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obsłudze ciągników, maszyn oraz narzędzi stosowanych w pracach rolniczych i 
melioracyjnych, a także urządzeń technicznych stosowanych do mechanizacji produkcji 
zwierzęcej - zwanych dalej "sprzętem rolniczym". 

Stosownie do § 3 cytowanego rozporządzenia obsługa samojezdnych lub stacjonarnych 
maszyn rolniczych i melioracyjnych powinna być wykonywana przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze takich maszyn.  

Ponadto instrukcje obsługi kombajnów zbożowych informują użytkowników o 
konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji przy obsłudze tych maszyn.  
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Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż kursy na operatorów kombajnów zbożowych, których 
uczestnikami są rolnicy, prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają definicję usług 
kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji do 
obsługi takich maszyn, które są stosowane w pracach rolniczych. 

Zasady i formy przeprowadzania ww. kursów zostały ściśle uregulowane w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Oznacza to, że spełniona jest też druga 
przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia prowadzone są 
w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż planowane usługi prowadzenia kursów 
dla operatorów kombajnów zbożowych będą od 1 stycznia 2011r. korzystały ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od 
towarów i usług.  
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25. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.21 (sygn. ILPP2/443-39/11-2/SJ) 

 
Istota interpretacji  
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi szkoleniowej finansowanej 
w całości ze środków publicznych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we 
wniosku z dnia 3 stycznia 2011 r. (data wpływu 5 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie stawki podatku dla usługi szkoleniowej finansowanej w całości ze środków 
publicznych – jest prawidłowe.  

UZASADNIENIE 
 

W dniu 5 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie stawki podatku dla usługi szkoleniowej finansowanej w całości ze środków 
publicznych.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.  
 

Wnioskodawca od 2008 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym 
przedmiotem jego działalności jest prowadzenie szkoleń z zakresu procedur 
administracyjnych dla pracowników administracji samorządowej (m.in.: szkolenia z zakresu 
praktycznego zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ochrony danych 
osobowych w praktyce administracyjnej urzędów administracji publicznej, dostępu do 
informacji publicznej, czy profesjonalnej obsługi klienta). Szkolenia te prowadzi z reguły na 
zlecenie dużych firm szkoleniowych, które to startują w przetargach organizowanych przez 
jednostki administracji publicznej, bądź pozyskują na ten cel środki unijne. Firmy szkoleniowe 
zatrudniają Zainteresowanego jako wykładowcę do przeprowadzenia szkolenia. Po 
wykonaniu usługi szkoleniowej Wnioskodawca wystawia tym firmom fakturę na ustaloną 
wcześniej kwotę brutto.  

Ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 226, poz. 1476), w art. 43 ust. 1 dodano pkt 17-43. Pkt 29 ppkt c otrzymał 
brzmienie, z którego wynika, że zwalnia się od podatku od towarów i usług „usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
(...) finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane”.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.  
 

Czy dodany ustawą zmieniającą w art. 43 w ust. 1 pkt 29 ppkt c zwalnia usługi 
szkoleniowe świadczone przez Zainteresowanego jako osobę prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą od podatku VAT w sytuacji, gdy wykonuje te usługi jako 
podwykonawca innej firmy szkoleniowej, jeśli jego wynagrodzenia za szkolenia pochodzą ze 
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środków unijnych lub środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, czyli ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych...  

 
Zdaniem Wnioskodawcy, zapis art. 43 ust. 1 pkt 29 ppkt c, ma zastosowanie do sytuacji 

w jakiej się znajduje. Szkolenia, które prowadzi Zainteresowany są niewątpliwie szkoleniami 
kształcenia zawodowego urzędników administracji publicznej. Finansowane są w całości ze 
środków unijnych, bądź też finansowane są z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 
które podobnie jak środki unijne są środkami publicznymi. Jeśli Wnioskodawca wykonuje 
szkolenia jako podwykonawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w tym 
zakresie – jego usługa jest usługą ściśle związaną z usługą świadczoną przez dużą firmę 
szkoleniową podobnie jak firma zlecająca mu przeprowadzenie szkolenia – powinien być 
zwolniony od podatku VAT.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 
rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110 wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku.  

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.  

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
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ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów.  

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze 
zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady, państwa członkowskie zwalniają m.in. 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne 
niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.  

Tut. Organ informuje, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze 
do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa 
członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z 
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dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj 
znaczenia.  

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą 
na prowadzeniu szkoleń z zakresu procedur administracyjnych dla pracowników administracji 
samorządowej (m.in.: szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce administracyjnej urzędów 
administracji publicznej, dostępu do informacji publicznej, czy profesjonalnej obsługi klienta). 
Przedmiotowe szkolenia Zainteresowany prowadzi przeważnie jako wykładowca, na zlecenie 
dużych firm szkoleniowych, które startują w przetargach organizowanych przez jednostki 
administracji publicznej, bądź pozyskują na ten cel środki unijne.  

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić 
należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w sytuacji, gdy wykonuje te 
usługi jako podwykonawca innej firmy szkoleniowej, a jego wynagrodzenie jest pośrednio w 
całości finansowane ze środków publicznych (ze środków unijnych lub środków 
pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego), to zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c ustawy, korzystają ze zwalnia od podatku od towarów i usług.  
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym.  
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26. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.21 (sygn. IPPP3/443-6/11-4/IB) 

 
Istota interpretacji  
Ponieważ przedmiotowe szkolenia realizowane za odpłatnością na rzecz radców prawnych 
mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego, prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach, co Wnioskodawca wyczerpująco przedstawił w 
zajętym stanowisku, tym samym spełniają warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a 
ustawy uprawniające do skorzystania ze zwolnienia. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 29.12.2010 r. (data wpływu 03.01.2011 r.) uzupełnionym 
w dniu 02.03.2011 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 14.02.2011 r., o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę - jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 03.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 02.03.2011 r. (data wpływu) 
na wezwanie z dnia 14.02.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług 
szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Wnioskodawca (dalej „Izba”) jest posiadającą osobowość prawną jednostką 
organizacyjną samorządu zawodowego radców prawnych, do której przynależność jest 
obowiązkowa (dla radców prawnych zamieszkałych na terenie okręgu Izby). 

Do określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 
10, poz. 65 ze zm.) zadań samorządu zawodowego radców prawnych należy m.in. 
doskonalenie zawodowe radców prawnych (art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy). 

Realizując powyższy obowiązek, Rada będzie kontynuowała po 1 stycznia 2011 r. 
organizację szkoleń zawodowych dla radców prawnych, będących członkami Izby. 
Przedmiotem tych szkoleń będą przede wszystkim zagadnienia z dziedziny prawa oraz zasad 
wykonywania zawodu radcy prawnego, jednakże - w mniejszym zakresie - także dotyczące 
umiejętności z zakresu prowadzenia kancelarii prawnej, wystąpień publicznych, organizacji 
czasu pracy i innych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i doskonaleniem 
w tym zakresie. 

Za udział w szkoleniach radcowie prawni uzyskują tzw. punkty szkoleniowe rozliczane w 
3-letnim okresie rozliczeniowym, w celu wypełnienia obowiązku szkoleniowego nałożonego 
przepisami samorządu radców prawnych. Udział radców prawnych w szkoleniach może być 
opłacany przez nich bezpośrednio, przez ich pracodawców, albo przez spółki prawnicze, w 
których wykonują oni zawód. 
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Część organizowanych szkoleń jest nieodpłatna dla członków Izby (finansowana jest ze 
środków Izby), zaś część jest odpłatna dla uczestników. Niniejszy wniosek dotyczy szkoleń 
organizowanych za odpłatnością. 

Izba kieruje szkolenia do swoich członków, jednakże informacje w tej sprawie docierają 
również do innych osób (np. pracowników departamentów prawnych w administracji 
publicznej), które zgłaszają swój udział w szkoleniach. Udział tych osób w szkoleniach jest 
dopuszczany o ile są jeszcze wolne miejsca, ponieważ radcowie prawni mają pierwszeństwo 
zgłoszeń. Z doświadczenia wynika, że udział w szkoleniach organizowanych przez Izbę przez 
osoby nie będące radcami prawnymi ma charakter marginalny i wyjątkowy, tzn. są to 
pojedyncze przypadki, nie przekraczające 5 % ogółu uczestników. 

Wnioskodawca podkreśla, że niniejsze pytanie dotyczy wyłącznie opodatkowania usług 
szkoleniowych kierowanych do radców prawnych, ponieważ zdaniem Wnioskodawcy, w 
części w jakiej ze szkoleń korzystają inne osoby, usługi takie (przyjmowane opłaty) podlegają 
opodatkowaniu VAT. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi szkoleniowe świadczone odpłatnie przez Izbę na rzecz radców prawnych, 
związane z ich doskonaleniem zawodowym, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów 
i usług... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe świadczone odpłatnie przez Izbę na rzecz 

radców prawnych, związane z ich doskonaleniem zawodowym, korzystają ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług. 
Uzasadnienie: 

Zdaniem Izby odpłatne szkolenia realizujące doskonalenie zawodowe radców prawnych 
są zwolnione od podatku na podstawie wprowadzonego z dn. 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT. 

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 lit a - prowadzone w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (…). 

Odnosząc treść powołanej normy do szkoleń opisanych we wniosku w pierwszej 
kolejności należy stwierdzić, że nie powinno budzić wątpliwości, iż szkolenia te nie są 
usługami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Ten ostatni przepis dotyczy 
bowiem wyłącznie usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty, w zakresie 
kształcenia i wychowania oraz przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 
oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Izba nie 
jest takim podmiotem. Odpłatne usługi szkoleń zawodowych wykonywane przez Izbę na 
rzecz jej członków mogą być natomiast zakwalifikowane jako „usługi kształcenia 
zawodowego (...) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach”. 

Pojęcie „kształcenia zawodowego” nie jest zdefiniowane w przepisach prawa, w związku 
z czym w celu dokonania jego interpretacji należy odwołać się do słownikowego znaczenia 
użytych w nim wyrazów. Zgodnie z definicją zawartą w „Uniwersalnym Słowniku Języka 
Polskiego PWN”, Warszawa 2008 r., t, II, str. 345, słowo „kształcić” oznacza w szczególności 
przekazywać komuś pewien zasób wiedzy, umiejętności, wiadomości z jakiejś dziedziny, 
uczyć. Tym samym należy przyjąć, że „kształcenie” oznacza „przekazywanie wiedzy 
umiejętności, wiadomości z jakiejś dziedziny, uczenie”. 

Natomiast określenie „zawodowy” oznacza „związany z zawodem, z ludźmi 
uprawiającymi jakiś zawód” („Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN”, Warszawa 2008 
r., t. IV, str. 919). Wobec tego, opierając się na wykładni językowej należy przyjąć, że 
„kształcenie zawodowe” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT oznacza 
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przekazywanie wiedzy, umiejętności, wiadomości związanych z określonym zawodem i jego 
wykonywaniem. 

Wobec takich znaczeń użytych pojęć należy przyjąć, że organizowane przez Izbę 
szkolenia z zakresu prawa i zasad wykonywania zawodu, których celem jest doskonalenie 
zawodowe uczestniczących w nich radców prawnych, mieszczą się z całą pewnością w 
zakresie pojęciowym „usług kształcenia zawodowego” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
a ustawy o VAT. Można wręcz przyjmować, że są klasycznym przykładem takiego 
kształcenia. 

Z drugiej strony należy podkreślić, że szkolenia te są „prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”, co jest wymogiem art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a ustawy o VAT. 

Przepisami tymi są zarówno przepisy ustawy o radcach prawnych, jak i przepisy uchwał 
organów samorządu radców prawnych wydanych na podstawie delegacji ustawowej (z 
ustawy o radcach prawnych) i w ramach kompetencji tych organów. 

Po pierwsze zatem należy wskazać, że obowiązek doskonalenia zawodowego radców 
prawnych – którego realizację stanowią m.in. organizowane szkolenia odpłatne - wynika z 
przepisu ustawy, tj. art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych. Organizacja szkoleń jest 
przy tym obowiązkiem właściwych okręgowych izb radców prawnych, z drugiej zaś strony 
obowiązkiem ich członków jest udział w szkoleniach. 
Stosownie bowiem do art. 23 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (uchwała VIII Krajowego 
Zjazdu Radców Prawnych z 10 listopada 2007 r.): 
1. „Obowiązkiem radcy prawnego jest dbałość o rozwój zawodowy poprzez kształcenie 

ustawiczne. 
2. Radca prawny obowiązany jest brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach 

określonych przez właściwy organ samorządu.” 
Uchwała ta została wydana na podstawie delegacji ustawowej - art. 57 pkt 7 ustawy o 
radcach prawnych. 

Wymaga zaznaczenia, że naruszenie postanowień Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a 
zatem i obowiązku udziału w szkoleniach, może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej 
(tak art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych), a za naruszenia te grozi m.in. kara 
pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wobec tego nie ulega 
wątpliwości, że radca prawny ma obowiązek doskonalenia zawodowego w formach 
przewidzianych i organizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu radców 
prawnych, co jest zagrożone sankcjami dyscyplinarnymi. 

Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym udziału w szkoleniach zostały 
ustalone w uchwale nr 30/BVII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 
2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania 
udziału w szkoleniach zawodowych - podjętej na podstawie art. 60 pkt 7 ustawy o radcach 
prawnych oraz w celu wykonania art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zgodnie z § 
1 tej uchwały: 
„Radca prawny wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy 
Prawnego poprzez: 
1. branie udziału, jako słuchacz lub wykładowca, w szkoleniach organizowanych przez 

Krajową Radę oraz rady okręgowych izb radców prawnych, 
2. branie udziału jako słuchacz lub wykładowca, w szkoleniach zawodowych 

organizowanych przez pracodawców, lub takich, na które został przez niego skierowany 
oraz w szkoleniach zawodowych organizowanych przez inne instytucje szkoleniowe, 

3. branie udziału w charakterze wykładowcy w szkoleniu aplikantów radcowskich lub 
adwokackich, 

4. publikowanie: opracowań z zakresu prawa, artykułów w czasopismach fachowych, w 
tym wydawanych przez organy samorządu radców prawnych, adwokatów i notariuszy, 
głos do orzeczeń sądów oraz Trybunałów, a także komentarzy prawniczych.” 
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Zgodnie z § 2 ust. 1 powołanej Uchwały: 
„W celu wypełnienia obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, radca prawny 

obowiązany jest uzyskać co najmniej 30 punktów szkoleniowych, w ciągu każdych kolejnych 
trzech lat, zwanych dalej Cyklem Szkoleń Zawodowych”. 
Natomiast stosownie do § 3 ust. 1 Uchwały: 
„Za udział w każdej z form szkolenia wymienionych w § 1, radca prawny otrzymuje liczbę 
punktów szkoleniowych, określoną w ust. 2.” 

Organizowane przez Radę Izby szkolenia, których dotyczy niniejszy wniosek, są 
szkoleniami, o których mowa w pkt § 1 pkt 1 cytowanej uchwały, udział w których pozwala 
na wypełnienie obowiązku szkoleniowego. 

Należy podkreślić, że w stosunku do radców prawnych, których przynależność do 
samorządu zawodowego jest obowiązkowa, postanowienia uchwał organów tego samorządu, 
zatem zarówno uchwały w sprawie szkoleń zawodowych, jak i Kodeksu Etyki Radcy 
Prawnego, mają charakter przepisów prawa, tzn. norm postępowania, do których ich adresat 
winien się stosować. Nie są to przy tym normy prywatne lecz o charakterze 
publicznoprawnym i administracyjnym, gdyż wydawane są przez upoważnione ustawowo 
organy, które w tym zakresie korzystają z przymiotu organów władzy publicznej, a za ich 
naruszenia grożą sankcje dyscyplinarne włącznie z zakazem wykonywania zawodu, 
egzekwowanym prawnie. W tych okolicznościach, zdaniem Wnioskodawcy przepisy dotyczące 
obowiązku szkoleniowego zawarte w powołanej uchwale w sprawie szkoleń, uchwale Kodeks 
Etyki Radcy Prawnego, oraz w samej ustawie należy uznać za „przepisy odrębne” w 
rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. 

Jednocześnie skoro organizowane przez Izbę za odpłatnością szkolenia służą wypełnieniu 
przez radców prawnych ich obowiązku szkoleniowego, a dla Izby obowiązku zapewnienia 
możliwości udziału w szkoleniach przez członków Izby, to należy przyjąć, że organizacja tych 
szkoleń jest regulowana przez tak rozumiane „odrębne przepisy”, w rozumieniu art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. a ustawy o VAT. 

Powyższe okoliczności przemawiają za uznaniem świadczonych przez Izbę usług w 
zakresie odpłatnych szkoleń dla radców prawnych za usługi kształcenia zawodowego 
„prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”, o których 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. „Odrębnymi przepisami” w jego rozumieniu 
są bowiem przywołane powyżej uchwały organów samorządu radcowskiego: 
a. Kodeks Etyki Radcy Prawnego - ustanawiający obowiązek brania udziału w 

szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu, 
oraz 

b. określająca te zasady - uchwała nr 30/BVII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z 
dnia 6 czerwca 2008 r. - zgodnie z którą realizacja tego obowiązku następuje m.in. 
poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez rady okręgowych izb radców 
prawnych, a więc również w szkoleniach organizowanych przez Radę Izby, których 
dotyczy niniejszy wniosek. 

Należy również podkreślić, że powyższe uchwały: 
1. zostały wydane w oparciu o upoważnienie zawarte w ustawie o radcach prawnych - 

jak wskazano powyżej, ustawa upoważnia Krajowy Zjazd Radców Prawnych do 
określenia zasad etyki radcy prawnego - i jednocześnie 

2. przepisy ustawy o radcach prawnych przyznają im moc obowiązującą o szerszym 
zakresie niż akty wewnątrzorganizacyjne; na podstawie przepisów tej ustawy radca 
prawny jest związany zarówno przepisami prawa, jak i zasadami etyki radcy prawnego. 

Z tego względu regulacje zawarte w kodeksie Etyki Radcy Prawnego, przewidujące 
obowiązek udziału radcy prawnego w szkoleniach oraz w wydanej na ich podstawie uchwale 
Krajowej Rady Radców Prawnych konkretyzującej ten obowiązek, poprzez wskazanie, że jego 
realizacja następuje m.in. przez udział w szkoleniach organizowanych przez rady okręgowych 
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izb radców prawnych stanowią „odrębne przepisy” określające formy i zasady kształcenia 
zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. 

Całokształt przedstawionych powyżej okoliczności świadczy więc o tym, że usługi 
szkoleniowe świadczone odpłatnie przez Izbę na rzecz zrzeszonych w niej radców prawnych i 
służące ich doskonaleniu zawodowemu są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i 
usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT ze względu na to, że: 
a. są usługami kształcenia zawodowego, 
b. prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach tj. 

wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w ustawie o radcach prawnych, Kodeksie 
Etyki Radcy Prawnego i wydanej w celu jego wykonania uchwale Krajowej Rady Radców 
Prawnych. 
Końcowo podkreślamy, że powyższe odnosi się wyłącznie do szkoleń organizowanych 

przez Izbę i kierowanych do radców prawnych. Zdaniem Izby powyższe argumenty i 
zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT nie mają zastosowania do osób nie 
będących radcami prawnymi. 
W związku z powyższym Izba wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska 
przedstawionego przez nią w niniejszym wniosku. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 

 
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Przy czym w myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 
1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.  
Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu 
zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwanego dalej rozporządzeniem, 
zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 
pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
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tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z analizy akt sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną samorządu 
zawodowego radców prawnych, do której przynależność jest obowiązkowa. 

Do określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 
10, poz. 65 ze zm.) zadań samorządu zawodowego radców prawnych należy m.in. 
doskonalenie zawodowe radców prawnych (art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy). 

Realizując powyższy obowiązek, Rada będzie kontynuowała po 1 stycznia 2011 r. 
organizację szkoleń zawodowych dla radców prawnych, będących członkami Izby. 
Przedmiotem tych szkoleń będą przede wszystkim zagadnienia z dziedziny prawa oraz zasad 
wykonywania zawodu radcy prawnego, jednakże - w mniejszym zakresie - także dotyczące 
umiejętności z zakresu prowadzenia kancelarii prawnej, wystąpień publicznych, organizacji 
czasu pracy i innych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i doskonaleniem 
w tym zakresie. 

Za udział w szkoleniach radcowie prawni uzyskują tzw. punkty szkoleniowe rozliczane w 
3-letnim okresie rozliczeniowym, w celu wypełnienia obowiązku szkoleniowego nałożonego 
przepisami samorządu radców prawnych. 
Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest świadczenie usług szkoleniowych za odpłatnością 
na rzecz radców prawnych. 

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy 
należy stwierdzić, iż ww. przez Wnioskodawcę szkolenia mieszczą się w usługach kształcenia 
zawodowego, ponieważ pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem osób 
biorących udział w szkoleniu i mają na celu uaktualnienie i poszerzenie wiedzy do celów 
zawodowych. 

Tym samym, ponieważ przedmiotowe szkolenia realizowane za odpłatnością na rzecz 
radców prawnych mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego, prowadzonych w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, co Wnioskodawca 
wyczerpująco przedstawił w zajętym stanowisku, tym samym spełniają warunki zawarte w 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy uprawniające do skorzystania ze zwolnienia. 
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27. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.21 (sygn. ITPP2/443-36/11/MD) 

 
Istota interpretacji  
Stawka podatku obowiązująca dla szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 11 stycznia 2011 r. (data wpływu 13 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie stawki podatku obowiązującej dla szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 13 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
stawki podatku obowiązującej dla szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.  
 

Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia 
usług doradztwa i szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym usług ściśle 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, t.j. wykonywaniem 
dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przed pożarem, udzielania 
pierwszej pomocy, itp. w zakresie wyłącznie określonym przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy). Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. 

Działalność gospodarczą prowadzi Pan zgodnie z posiadanym wpisem do ewidencji 
działalności gospodarczej (PKD 2008), której przedmiotem są: 
1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

- kod PKD 70.22.Z 
2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane - kod PKD 

85.59.B. 
Usługi świadczone w zakresie doradztwa opodatkowane są obecnie, t.j. od 1 stycznia 

2011 r. 23% stawką podatku od towarów i usług i nie korzystają ze zwolnienia, natomiast 
przedmiotem złożonego przez Pana wniosku jest świadczenie usług szkoleniowych w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W latach ubiegłych korzystał Pan ze zwolnienia od tego podatku w zakresie usług 
szkoleń BHP, na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z załącznikiem nr 4 do ustawy o 
podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.  

W dniu 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła zmiany m.in. dotyczące 
zwolnień niektórych usług od podatku od towarów i usług. W treści znowelizowanej ustawy, 
w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. w art. 43 ust. 1 pkt 29 wskazano usługi, 
które korzystają ze zwolnienia, t.j. usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, które są prowadzone w formach i 
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na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z nimi związane. 

Usługa szkolenia w dziedzinie BHP określona jest w PKWiU pod nr 85.59.19.0 - usługi w 
zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

Prowadzona przez Pana działalność w zakresie szkoleń BHP realizowana jest ściśle w 
oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze 
zm.), zatem prowadzona jest w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
Przedmiotowe rozporządzenie wskazuje również jednoznacznie, kto taką działalność 
szkoleniową może prowadzić, jako jednostka szkoleniowa.  

Jedną z form działalności uprawnionej do prowadzenia szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest działalność osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej 
działalność oświatową na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli 
jednostka szkoleniowa prowadzona w formie działalności gospodarczej, a nie objęta 
systemem oświaty. 

Uzyskiwanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i 
okresowe jej potwierdzanie na - co najmniej dostatecznym - poziomie jest niezbędne i 
obowiązkowe, które to wymagania określa treść Kodeksu pracy w Dziale X „Bezpieczeństwo i 
higiena pracy”, rozdział VIII „Szkolenie”.  

Ponadto zgodnie z treścią ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r., szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu aktualizację i 
ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podnoszenie 
kwalifikacji i uzyskiwanie umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
nieodłącznym elementem kształcenia zawodowego pracownika. 

Jednocześnie w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 
r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), mowa jest o 
kwalifikacjach zawodowych, które to kwalifikacje są szeregiem układów wiadomości i 
umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, stąd wniosek, że 
przekazywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy jest formą kształcenia i doskonalenia zawodowego ściśle związaną z rodzajem 
wykonywanej pracy. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.  
 

Czy świadczenie usług w zakresie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(PKWiU 85.59.19.0 - usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane), które są realizowane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, w tym działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej oraz na podstawie 
przepisów odrębnych (w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i 
usług, w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2011 r.), t.j. rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) - korzysta ze zwolnienia z podatku od podatku od towarów 
od dnia 1 stycznia 2011 r.... 
 

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (PKWiU 85.59.19.0 - usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie 
indziej nie sklasyfikowane), realizowane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na zasadach określonych w 
przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. jednostkę szkoleniową nie objętą 
systemem oświaty, która realizuje usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy w formach i na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.), korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i 
usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, t.j. sposób i zasady 
organizacji szkolenia, jego formę, treści, rodzaje, grupy szkoleniowe, wymagania dla 
wykładowców, sposób dokumentowania szkolenia, etc., określił Minister Gospodarki i Pracy 
w przepisie odrębnym stanowiącym delegację art. 2375 ustawy Kodeks pracy.  

Wskazał Pan, że wymagania w zakresie organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy są analogiczne, jak wymagania w przypadku uzyskiwania wiedzy ogólnej, 
kształcenia zawodowego, uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji dorosłych. Ponadto szkolenie 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obligatoryjne, co wynika wprost z ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 91, poz. 94 ze zm.). Zatem 
szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nie ma dla pracodawcy charakteru 
dobrowolnego. Jednocześnie zauważyć należy, iż nie wykonanie przez pracodawcę 
obowiązku przeszkolenia pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, i 
dopuszczenie go do samodzielnej pracy w zakładzie stanowi wykroczenie, zaś w sytuacji 
wystąpienia istotnego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, bądź wystąpienia 
wypadku pracownika, który nie będąc przeszkolony w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy został dopuszczony do pracy, może w sytuacjach szczególnych stanowić znamiona 
popełnienia przestępstwa z art. 220 Kodeksu karnego. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (...). 

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane. 
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Z kolei w świetle ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

Powyższe regulacje stanowią implementacje prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 
ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 347), zwolnione jest 
kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe 
lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie; 

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jaki i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika„(wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Ponadto należy zaznaczyć, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Ww. akt, jako rozporządzenie, wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio . 

Oznacza to, iż z dniem 1 lipca 2006 r. przepisy tego rozporządzenia stały się częścią 
porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Polski, bez konieczności ich 
implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu 
jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości 
dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – 
Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania 
(77/388/EEC ze zm.) (Dz. Urz. UE. L 145/1 ze zm.). 

Analiza cytowanych regulacji prowadzi do wniosku, iż dla zastosowania zwolnienia od 
podatku w pierwszej kolejności istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków np. uzyskanie ww. akredytacji na dany rodzaj szkolenia. 
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Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „kształcenie 
zawodowe” i „przekwalifikowanie zawodowe”, wobec tego należy odwołać się do regulacji 
prawa unijnego. 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia bezpośrednio wskazuje co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi te 
obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo 
jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. 
Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, 
pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki 
bhp. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, 
pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp, są usługami kształcenia 
zawodowego. Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również 
wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają bowiem na 
celu zapewnienie uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych 
do podjęcia i wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy.  

Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem 
niezbędnym do wykonywania pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić 
pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym 
przekazać mu informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy. Obowiązek przeszkolenia podwładnych w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.). 

Zgodnie z art. 2373 § 1 tego aktu, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), 
które określa: 
1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. zakres szkolenia, 
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia. 
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną 

prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się 
osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w 
przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom: 
1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczymi; 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
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pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która 
uległa wypadkowi. 

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 rozporządzenia, szkolenie może być organizowane przez 
pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 
rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie 
pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 

Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 
rozporządzenia). 

Jak wynika z treści złożonego wniosku, jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą w zakresie prowadzenia m.in. szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, posiadającą status podatnika podatku od towarów i usług. Przedmiotową działalność 
prowadzi Pan na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a nie 
przepisów dotyczących jednostek objętych systemem oświaty. Swoje czynności wykonuje 
Pan w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na tym tle powziął Pan wątpliwość dotyczącą zasadności zwolnienia od podatku od 
towarów i usług ww. czynności. 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje z 
zakresu podatku od towarów i usług potwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone 
przez Pana usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, korzystają ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. 
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28. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.21 (sygn. ITPP1/443-43/11/DM) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku świadczonych czynności. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 7 stycznia 2010 r. (data wpływu 14 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
opodatkowania świadczonych usług - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 14 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług. 
 
W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 

Fundacja została ustanowiona przez Międzynarodowe Biuro we Francji, Centrum z Danii, 
Wojewodę, Gminę Miasta i W. Celem Fundacji jest m.in. rozpowszechnienie wiedzy służącej 
gospodarowaniu wodą, prowadzenie dokształcenia zawodowego w dziedzinach związanych z 
gospodarką wodną i ściekową, ułatwianie wymiany informacji i kontaktów między ośrodkami 
naukowo-badawczymi, pomiędzy użytkownikami wód, administracją samorządową i 
państwową. Realizacja tych celów prowadzona jest m.in. poprzez prowadzenie szkoleń 
różnych zawodów związanych z gospodarką wodną i ułatwienie ich ciągłej adaptacji do 
zmieniających się wymagań związanych z postępem technicznym oraz aktualnym systemem 
praw. Cele te Fundacja realizuje w działalności statutowej, jak i w zakresie i rozmiarach 
niezbędnych do realizacji tych celów prowadzi działalność gospodarczą. Fundacja jest 
niepubliczną instytucją szkoleniową. Szkolenia nie są prowadzone na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Fundacja nie posiada akredytacji w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty. Szkolenia są dwu-trzy dniowe w liczbie godzin 15-24 (symbol 
PKWiU 85.59 wg klasyfikacji 2008 r.).  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 

Czy w świetle aktualnych przepisów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług i 
rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług, świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia 
zawodowego, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, tak jak to było do dnia 
31 grudnia 2010 r., czy są opodatkowane 23% stawką podatku – po zmianach ustawy o 
podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r....  
 

Zdaniem Wnioskodawcy, do świadczonych usług kształcenia zawodowego nie ma 
zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż szkolenia nie 
są prowadzone w formach i na zasadach w odrębnych przepisach, Wnioskodawca nie 
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posiada również akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi nie są też 
finansowane ze środków publicznych co najmniej w 70% i więcej. Postawą są dochody z 
opłat uczestników (pomimo, że uczestnicy są rekrutowani z pracowników administracji 
samorządowej, firm wodociągowych oraz firm konsultingowo-projektowych). Szkolenia 
prowadzone przez Wnioskodawcę są opodatkowane 23% stawką podatku do terminu 
wskazanego w ustawie o podatku od towarów i usług.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i 
odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:  
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w 

jakiej dokonano czynności prawnej;  
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 

czynności lub sytuacji;  
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 
Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-

12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z 

dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23 %. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku.  

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, który na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1476) został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r., usługi wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług 
turystyki, o których mowa w art. 119. 

Natomiast w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) 
– dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje 
się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
(Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.). 

Należy zauważyć, że usługi, które dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i 
usług sklasyfikowane zostały w PKWiU 80, do dnia 31 grudnia 2010 r. – na podstawie art. 43 
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ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy – 
korzystały z przewidzianego tam zwolnienia. 

Zgodnie z art. 1 pkt 2 wskazanej ustawy z dnia 29 października 2010 r., do ustawy o 
podatku od towarów i usług wprowadza się art. 5a w następującym brzmieniu: 

„Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, 
wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy 
ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne”. 

Stosownie zaś do art. 1 pkt 8 lit. a) nowelizacji z dnia 29 października 2010 r., uchyla się 
– z dniem 1 stycznia 2011 r. – art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i 
dodaje pkt 17-41.  

Tym samym załącznik nr 4 do ustawy, który zawierał wykaz usług zwolnionych od 
podatku poprzez ich odwołanie do odpowiedniego symbolu PKWiU, został zastąpiony przez 
ustawodawcę ujęciem opisowym, którego zakres określono wykorzystując przepisy prawa 
unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.  

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto na mocy § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy m.in. usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego, które nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych 
w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty, jak również usługi te nie są finansowane co najmniej w 70% ze środków 
publicznych.  

Mając powyższe na uwadze, jak również to, że z wniosku nie wynika by Wnioskodawca 
był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wskazać 
należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego nie mogą 
korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26a, art. 43 ust. 1 pkt 29 a-c 
ustawy, jak również zwolnienia przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia z 
dnia 22 grudnia 2010 r. A zatem czynności te, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 
146a ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu - jak słusznie 
zauważył Wnioskodawca - 23% stawką podatku od towarów i usług.  
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29. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.21 (sygn. ITPP2/443-66a/11/AK) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku usług szkolenia lotniczego. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 14 stycznia 2011 r. (data wpływu 18 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 9 marca 
2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia 
lotniczego - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 18 stycznia 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 9 marca 2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia 
lotniczego. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.  
 

Spółka wskazała, że do dnia 31 grudnia 2010 r. szkolenie lotnicze było zwolnione z 
podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535). 

W związku z nowelizacją ustawy, od dnia 1 stycznia 2011 r. załącznik nr 4 do ustawy 
został uchylony, natomiast usługi zwolnione od podatku zawarte są w art. 43 ustawy. 
 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostaw towarów ściśle z tymi usługami związane. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 

Czy wszystkie usługi szkolenia lotniczego, prowadzone przez Spółkę mogą być zaliczone 
do pkt 29 lit. a, jako szkolenia zawodowe „prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach” i tym samym czy podlegają zwolnieniu z podatku 
od towarów i usług... 
 

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkolenia lotniczego prowadzone przez Spółkę podlegają 
zwolnieniu od podatku od towarów i usług. 

Usługi szkolenia lotniczego prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. 
Prawo Lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w 
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sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR 
oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym - JAR FCL 1 i 2 
(Licencjonowanie personelu lotniczego), tym samym spełniają wymogi art. 43 ust 1 pkt 29 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

Ośrodek posiada certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 21 
września 2010 r. ważny do 31 sierpnia 2012 r. Certyfikat ten upoważnia do prowadzenia 
szkoleń zgodnie treścią certyfikatu. Szkolenia te dotyczą możliwości uzyskania licencji 
turystycznej pilota samolotowego PPL(A), licencji turystycznej pilota śmigłowcowego PPL(H), 
licencji zawodowej pilota samolotowego CPL(A), licencji zawodowej pilota śmigłowcowego 
CPL(H), licencji liniowej pilota samolotowego ATPL(A), uprawnień do lotów wg przyrządów 
IR, na samolot jednosilnikowy, tłokowy SEP, na samolot wielosilnikowy, tłokowy MEP, 
instruktora lotniczego FI/IRI/CRI, na typ statku powietrznego TR, do współpracy w załodze 
wieloosobowej MCC(A) oraz dolatywania godzin do licencji zawodowej. 

Oprócz szkoleń do licencji zawodowej i liniowej, które są szkoleniami stricte 
zawodowymi, Ośrodek prowadzi szkolenia, które stanowią uzupełnienie licencji zawodowej, 
bądź etapy szkolenia zawodowego. Na podstawie obowiązujących przepisów JAR FCL 1 i 2, 
szkolenie do licencji zawodowej może odbywać się dwoma możliwymi drogami: 
� poprzez szkolenie zintegrowane od początku do licencji zawodowej, 
� poprzez szkolenie modułowe, polegające na uzyskaniu licencji turystycznej, dolataniu 

godzin do określonej ilości godzin i odbycie szkolenia do licencji zawodowej. 
Zarówno jedna, jak i druga droga prowadzi do uzyskania licencji zawodowej, przy czym, 

z uwagi na bardzo duże koszty szkolenia, druga droga jest wybierana przez pilotów w 
większości przypadków. W związku z tym, że licencja turystyczna stanowi naturalny etap 
szkolenia do licencji zawodowej, zdaniem Spółki, szkolenia w tym zakresie w pełni kwalifikują 
się do objęcia zwolnieniem z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy. Pozostałe szkolenia lotnicze na określone uprawnienia, także ściśle określone 
przepisami JAR FCL 1 i 2, prowadzone przez Spółkę, wspomagają rozwój zawodowy pilotów i 
mają znaczący wpływ na zdobycie przez nich pracy, a posiadanie przynajmniej jednego z 
nich jest warunkiem niezbędnym do utrzymania ważnej licencji lotniczej. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 
1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca 
przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
164

nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
przypadku tych usług dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej.  

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów.  

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze 
zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia lotnicze świadczone przez Spółkę są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, konieczne jest stwierdzenie:  
� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
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kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Z treści wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi szkolenia lotniczego, które 
prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w 
zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym - JAR FCL 1 i 2 (Licencjonowanie personelu 
lotniczego). 

Ośrodek posiada certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 21 
września 2010 r., ważny do 31 sierpnia 2012 r., który upoważnia do prowadzenia szkoleń 
dotyczących możliwości uzyskania licencji turystycznej pilota samolotowego PPL(A), licencji 
turystycznej pilota śmigłowcowego PPL(H), licencji zawodowej pilota samolotowego CPL(A), 
licencji zawodowej pilota śmigłowcowego CPL(H), licencji liniowej pilota samolotowego 
ATPL(A), uprawnień do lotów wg przyrządów IR, na samolot jednosilnikowy, tłokowy SEP, na 
samolot wielosilnikowy, tłokowy MEP, instruktora lotniczego FI/IRI/CRI, na typ statku 
powietrznego TR, do współpracy w załodze wieloosobowej MCC(A) oraz dolatywania godzin 
do licencji zawodowej. 

Oprócz szkoleń do licencji zawodowej i liniowej, które są szkoleniami stricte 
zawodowymi, Ośrodek prowadzi szkolenia, które stanowią uzupełnienie licencji zawodowej, 
bądź etapy szkolenia zawodowego. Na podstawie obowiązujących przepisów JAR FCL 1 i 2, 
szkolenie do licencji zawodowej może odbywać się dwoma możliwymi drogami: 
� poprzez szkolenie zintegrowane od początku do licencji zawodowej, 
� poprzez szkolenie modułowe, polegające na uzyskaniu licencji turystycznej, dolataniu 

godzin do określonej ilości godzin i odbycie szkolenia do licencji zawodowej. 
Zarówno jedna, jak i druga droga prowadzi do uzyskania licencji zawodowej. Pozostałe 

szkolenia lotnicze na określone uprawnienia, także ściśle określone przepisami JAR FCL 1 i 2, 
prowadzone przez Spółkę, wspomagają rozwój zawodowy pilotów i mają znaczący wpływ na 
zdobycie przez nich pracy, a posiadanie przynajmniej jednego z nich jest warunkiem 
niezbędnym do utrzymania ważnej licencji lotniczej. 

Zgodnie z normą wyrażoną w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, zwolnieniem objęte są 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tak więc, ustawodawca przewidział 
zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla ww. usług, ale wyłącznie w sytuacji, gdy 
warunki ich świadczenia, w szczególności forma i zasady wynikają z odrębnych od 
podatkowych aktów prawnych.  

Z treści art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 100, poz. 696 ze zm.) wynika, że do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są 
uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu 
lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 
lit. e oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach, 
prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2. 

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, członkiem personelu lotniczego jest osoba, która 
posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru 
personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
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Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie 
określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności 
lotniczych. Przepisy niniejszej ustawy w odniesieniu do licencji stosuje się odpowiednio do 
świadectw kwalifikacji, z zastrzeżeniem art. 95. 

Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu 
lotniczego (art. 94 ust. 4 ustawy). 

Z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie 
licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603 ze zm.) wynika, że szkolenie 
lotnicze kandydatów do uzyskania licencji i uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji 
oraz świadectw kwalifikacji prowadzone jest w ośrodkach szkolenia lotniczego, z 
zastrzeżeniem ust. 5. 

W myśl ust. 4 powołanego paragrafu, szkolenie lotnicze prowadzi się w ośrodku 
szkolenia lotniczego będącym samodzielną organizacją lotniczą albo stanowiącym część 
składową innego podmiotu. W tym drugim przypadku osoba kierująca ośrodkiem szkolenia 
lotniczego musi być bezpośrednio podporządkowana służbowo osobie kierującej tym 
podmiotem, chyba że kierownictwo tego podmiotu i jego ośrodka szkolenia sprawuje ta 
sama osoba. 

Szkolenie lotnicze niezarobkowe prowadzi się w organizacjach lotniczych, niebędących 
ośrodkami szkolenia lotniczego, prowadzących w tym zakresie statutową działalność 
niezarobkową, wyłącznie dla swych członków (§ 9 ust. 5 rozporządzenia). 

Stosownie do dyspozycji § 10 rozporządzenia, ośrodki szkolenia lotniczego i organizacje 
wymienione w § 9 ust. 5 mogą prowadzić szkolenie lotnicze tylko w zakresie objętym 
posiadanym certyfikatem i tylko w okresie jego ważności oraz przy spełnieniu warunków 
wymienionych w § 11. 

Analiza załącznika nr 1 do rozporządzenia, w tym zwłaszcza jego rozdziału drugiego – 
„Szczegółowe wymagania dla poszczególnych licencji pilotów oraz skoczka spadochronowego 
zawodowego, dotyczące szkolenia lotniczego, kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, 
umiejętności i praktyki oraz uprawnienia z nich wynikające i uprawnienia lotnicze do nich 
wpisywane” – prowadzi do wniosku, iż w przypadku posiadacza licencji pilota samolotowego 
zawodowego, licencji pilota samolotowego liniowego oraz licencji pilota śmigłowcowego 
zawodowego są oni uprawnieni do wykonywania czynności pilota dowódcy i drugiego pilota 
za wynagrodzeniem (w zakresie przyznanym licencją). Natomiast posiadacz licencji pilota 
samolotowego turystycznego jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności 
dowódcy i drugiego pilota każdego samolotu nieużywanego odpłatnie a posiadacz licencji 
pilota śmigłowcowego turystycznego jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia 
czynności dowódcy i drugiego pilota każdego śmigłowca. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi szkolenia w zakresie uzyskania licencji 
pilota samolotowego zawodowego, licencji pilota samolotowego liniowego oraz licencji pilota 
śmigłowcowego zawodowego spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Ten 
sam przymiot posiadają również szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień do lotów według 
przyrządów, na samolot jednosilnikowy, tłokowy, na samolot wielosilnikowy, tłokowy, 
instruktora lotniczego, na typ statku powietrznego oraz do współpracy w załodze 
wieloosobowej. Szkolenia te mają na celu uzyskanie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy 
niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń jest zdobycie kwalifikacji lotniczych 
w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki, bez których wykonywanie lotów i innych 
czynności lotniczych byłoby niemożliwe. 

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
licencjonowania personelu lotniczego, co oznacza, że spełniona jest przesłanka umożliwiająca 
korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach 
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przewidzianych w odrębnych przepisach. Dodatkowo Spółka wskazała, iż będąc Ośrodkiem 
posiada certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego upoważniający do 
prowadzenia ww. szkoleń. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2011 r., świadczone 
przez Spółkę ww. usługi kształcenia zawodowego, jako prowadzone na podstawie odrębnych 
przepisów dotyczących branży lotniczej, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. 

Odnośnie szkoleń organizowanych w celu uzyskania licencji pilota samolotowego i 
śmigłowcowego turystycznego należy stwierdzić, że nie można uznać ich za szkolenia 
zawodowe, bowiem posiadacze tych licencji nie są uprawnieni do wykonywania lotów za 
wynagrodzeniem, co wyklucza zarobkowe wykorzystanie posiadanej licencji. Z kolei 
świadczenie usługi polegającej na możliwości dolatywania godzin do licencji zawodowej nie 
ma w ogóle charakteru usługi szkoleniowej. Świadczenie wskazanych usług, jako 
niespełniających definicji usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy, nie może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania. Również inne przepisy 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych 
nie przewidują zastosowania zwolnienia od opodatkowania lub stawki preferencyjnej dla ww. 
usług. 

Ich świadczenie zatem - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 
ustawy – od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu podstawową, 23% stawką 
podatku od towarów i usług. 

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis 
stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z 
załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem 
merytorycznej analizy. 
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30. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.21 (sygn. IPPP3/443-65/11-2/JF) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie dla usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi szkolenia i doradztwa w 
zakresie ubezpieczeń. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki 
przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2011 r. (data wpływu 17.01.2011 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie: 
� zastosowania zwolnienia z podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego - jest 

prawidłowe, 
� zastosowania zwolnienia z podatku usług szkolenia - jest nieprawidłowe, 
� zastosowania zwolnienia z podatku usług doradztwa w zakresie pośrednictwa 

ubezpieczeniowego - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 17.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług szkolenia i 
usług doradztwa w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 
1.1. Usługi Wnioskodawcy: 

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wykonywanie w imieniu i na rzecz zakładu 
ubezpieczeń czynności agencyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wnioskodawca, podobnie jak zakład ubezpieczeń będący 
głównym odbiorcą świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, należy w 100% do 
grupy ubezpieczeniowej E. W zakresie świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest stałe 
pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia realizowane poprzez wykonywanie m.in. 
następujących czynności: 

a. oferowanie zawarcia umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz zakładu 
ubezpieczeń, 

b. udzielanie klientom wyjaśnień co do oferowanych przez zakład ubezpieczeń rodzajów 
umów ubezpieczeniowych oraz przekazywanie klientom ogólnych warunków umów 
dotyczących oferowanych ubezpieczeń, 

c. przekazywanie klientom i odbieranie od nich wniosków ubezpieczeniowych, 
d. podejmowanie działań w celu zapobieżenia rezygnacji z ubezpieczenia przez klienta, 
e. przekazywanie klientom polis oraz ich aktualizacji. 
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegają działaniu art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy 

o VAT (obowiązującej od 01.01.2011 r.) jako usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i 
usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także 
usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów 
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ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z 
wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. 

Usługi, które są świadczone przez Wnioskodawcę, polegają na wykonywaniu czynności 
agencyjnych w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego - w znaczeniu nadanym im ustawą 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wnioskodawca wykonuje czynności poprzedzające 
zawieranie umów ubezpieczenia, reprezentuje zakład ubezpieczeń w kontaktach z klientami, 
uczestniczy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Opisane działania 
mieszczą się w pojęciu pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych.  

Ponadto Wnioskodawca świadczy na rzecz pośredników ubezpieczeniowych - osób 
wykonujących czynności agencyjne w imieniu Wnioskodawcy oraz osób chcących zostać 
takimi pośrednikami ubezpieczeniowymi - usługi szkoleniowe niezbędne do prowadzenia 
przez nich działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zakres 
szkoleń obejmuje między innymi zapoznanie się z przepisami prawnymi obowiązującymi w 
branży ubezpieczeniowej (art. 4c ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym nakłada na 
osoby wykonujące czynności agencyjne obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych), 
praktyczne i teoretyczne zagadnienia dotyczące rynku ubezpieczeń, technik sprzedaży i 
rekrutacji, kierowania zespołem, jak również rozwoju osobowego managera (jest to o model 
opracowany i wykorzystywany od wielu lat z powodzeniem przez niemieckie i austriackie 
spółki pośrednictwa ubezpieczeniowego należące do grupy E. ). 
Szkolenia świadczone przez Wnioskodawcę można podzielić na trzy grupy: 

a. szkolenia informacyjne - otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których 
przedstawiane są zasady współpracy, ścieżki kariery, prezentowana jest firma, a także 
podstawowe przepisy prawne, 

b. szkolenia licencyjne - celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy dla zleceniobiorców 
Wnioskodawcy, umożliwiającej zdanie egzaminu, a w konsekwencji wpis do rejestru 
(prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego) osób wykonujących czynności 
agencyjne w imieniu Wnioskodawcy, 

c. szkolenia sprzedażowe i kierownicze - prowadzone dla osób już wykonujących 
czynności agencyjne w imieniu Wnioskodawcy, które umożliwiają zdobycie wiedzy na 
temat doskonalenia umiejętności sprzedaży, kierowania zespołem itp. 

Szkolenia dla pośredników ubezpieczeniowych umożliwiają im zdobywanie nowych i 
utrzymywanie dotychczasowych klientów, a co za tym idzie bezpośrednio wpływają na 
wykonywanie czynności agencyjnych przez Wnioskodawcę. Skutkiem tego, zasadnym wydaje 
się stwierdzenie, że powyższe usługi szkoleniowe stanowią element usługi wymienionej w 
art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, a także stanowią odrębną całość i są właściwe oraz 
niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o 
VAT. 
1.2. Usługi podmiotów zagranicznych: 

Wnioskodawca prowadzi działalność agencyjną w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń. 
Swoją działalność Wnioskodawca prowadzi w oparciu o model opracowany i wykorzystywany 
od wielu lat przez niemieckie i austriackie spółki pośrednictwa ubezpieczeniowego należące 
do grupy E. Właściwa implementacja modelu na nowym rynku (w Polsce) wymaga 
wspomagania struktury dystrybucji ubezpieczeń przez podmioty mające wieloletnie 
doświadczenie w zakresie sprzedaży ubezpieczeń oraz rozwijania sieci pośredników 
ubezpieczeniowych. Wnioskodawca zawarł umowy zlecenia z kilkunastoma podmiotami, 
które uczestniczą i uczestniczyć będą w procesie funkcjonowania i rozwijania struktur 
pośredników ubezpieczeniowych poprzez planowanie, kierowanie oraz kontrolowanie jakości 
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także poprzez przekazywanie wiedzy dotyczącej 
technik pośrednictwa ubezpieczeniowego, wyboru i selekcji potencjalnych odbiorców usług 
ubezpieczeniowych, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z potencjalnym 
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odbiorcą usług ubezpieczeniowych. Zgodnie z umową, na podstawie której świadczone są 
usługi przez tą kategorię podmiotów, wykonywane usługi obejmują: 

a. opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie modelowych koncepcji struktur 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, 

b. planowanie, kierowanie i kontrolowane działalności akwizycyjnej struktury 
pośrednictwa ubezpieczeniowego Wnioskodawcy, a także podejmowanie działań 
służących tworzeniu nowych i rozbudowanie istniejących struktur pośrednictwa 
ubezpieczeniowego Wnioskodawcy, 

c. planowanie i nadzorowanie szkoleń zwiększających efektywność prowadzenia 
działalności przez struktury pośrednictwa ubezpieczeniowego Wnioskodawcy. 

Warto również zwrócić uwagę, że wynagrodzenie wypłacane podmiotom, o których 
mowa uzależnione jest od wyników działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
podległych im struktur pośredników. Wynagrodzenie zbliżone jest więc swoim charakterem 
ekonomicznym do tzw. nadprowizji, czyli wynagrodzenia wypłacanego zwykle pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez członków podlegającej 
mu struktury agentów/osób wykonujących czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

Wnioskodawca zaznacza, że podmioty, o których mowa w tej części wniosku nie są 
podmiotami powiązanymi z nim w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT ani w rozumieniu 
art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 

1. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń 
— zakwalifikowane na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 
poz. 535 z późn. zm.) obowiązującej od dnia 01.01.2011 r. na mocy art. 43 ust. 1 
pkt 37 jako usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w 
świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone 
przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na 
cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z 
wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; 

2. usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na niezbędnym szkoleniu, 
a. informacyjnym, 
b. licencyjnym,  
c. sprzedażowym i kierowniczym 

przedstawicieli - zakwalifikowane na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) obowiązującej od dnia 01.01.2011 r. na mocy 
art. 43 ust. 13 z uwzględnieniem art. 43 ust. 14 jako usługi stanowiące element 
usługi wymienionej w ust. 1 pkt 37, które same stanowią odrębną całość są 
właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 37; 

3. usługi świadczone przez spółki zagraniczne niebędące podatnikami VAT w Polsce na 
rzecz Wnioskodawcy — zakwalifikowane na podstawie ustawy o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm. - dalej ustawa o VAT) obowiązującej od 
dnia 01.01.2011 r. na mocy art. 43 ust. 13 z uwzględnieniem art. 43 ust. 14 jako 
usługi stanowiące element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 37, które same stanowią 
odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej 
zgodnie z ust. 1 pkt 37, 
- podlegają zwolnieniu od podatku od towar i usług na podstawie odpowiednio art. 
43 ust. 1 pkt 37 oraz art. 43 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54/2004, poz. 535 - dalej ustawa o VAT). 

 
Zdaniem Wnioskodawcy: 
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Ad. 1. W świetle art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku od towarów i 
usług podlegają usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w 
świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez 
ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy 
rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów 
ubezpieczenia i umów reasekuracji. Definicja zwolnienia zawiera w sobie, zdaniem 
Wnioskodawcy, usługi świadczone przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zakładu 
ubezpieczeń, skutkiem czego podlegają one zwolnieniu od podatku od towarów i usług. 

Ad. 2. W świetle art. 43 ust. 13 ustawy o VAT z uwzględnieniem art. 43 ust. 14 
zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi stanowiące element usługi 
wymienionej w ust. 1 pkt 37, które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz 
niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 37. Zdaniem Wnioskodawcy 
usługi szkoleniowe dla pośredników ubezpieczeniowych umożliwiają pośrednikom 
ubezpieczeniowym zdobywanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów, a co za 
tym idzie bezpośrednio wpływają na wykonywanie czynności agencyjnych przez 
Wnioskodawcę. Stanowią zatem element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy 
o VAT, a także stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi 
zwolnionej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT oraz jako takie podlegają 
zwolnieniu od podatku od towarów i usług. 

Ad. 3. W świetle art. 43 ust. 13 ustawy o VAT z uwzględnieniem art. 43 ust. 14 
zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi stanowiące element usługi 
wymienionej w ust. 1 pkt 37, które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz 
niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 37. Zdaniem Wnioskodawcy 
usługi świadczone przez spółki zagraniczne niebędące podatnikami VAT w Polsce na rzecz 
Wnioskodawcy umożliwiające funkcjonowanie i rozwijanie struktur pośredników 
ubezpieczeniowych poprzez planowanie, kierowanie oraz kontrolowanie jakości usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego a także poprzez przekazywanie wiedzy dotyczącej technik 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, wyboru i selekcji potencjalnych odbiorców usług 
ubezpieczeniowych, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z potencjalnym 
odbiorcą usług ubezpieczeniowych spełniają wymogi zwolnienia od podatku od towarów i 
usług z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Stanowią bowiem odrębną całość i są właściwe oraz 
niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o 
VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie zastosowania 
zwolnienia z podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego uznaje się za 
prawidłowe, w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku usług szkolenia oraz 
w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku usług doradztwa w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Ad. 1. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
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W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1.  

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym przez art. 19 pkt 5 ustawy z 
dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) oraz zmienionym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 257, poz. 1726) i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. – w okresie od dnia 1 
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do 
niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, 
bądź zwolnienie od podatku. 

Według art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, 
usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych 
przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw 
nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. 

Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do 
świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam 
stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej 
zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.  

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług 
pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy).  

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 
43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od 
ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej 
odpłatnie przez podatnika. 

Zatem, w pierwszej kolejności należy określić jakie czynności miał na myśli prawodawca 
formułując w art. 43 ust. 1 pkt 37 zwolnienie dla świadczonych usług ubezpieczeniowych, 
usług reasekuracyjnych i usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych. 

Warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń 
majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o 
działalności ubezpieczeniowej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.).  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przez działalność 
ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z 
oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń 
losowych. 

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przez działalność 
reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem ryzyka 
cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład reasekuracji oraz dalsze cedowanie 
przyjętego ryzyka (…). 

Czynnościami bezpośrednio związanymi z działalnością reasekuracyjną są w 
szczególności czynności w zakresie doradztwa statystycznego, doradztwa aktuarialnego, 
analizy ryzyka, badań na rzecz klientów, lokowania środków zakładu reasekuracji, a także 
czynności zapobiegania powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków 
ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego (art. 3 ust. 2b 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej). 

W przepisach art. 3 ust. 3-5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wymienione zostały 
czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1. Ustawodawca wskazuje na: zawieranie 
umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania 
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uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.), a także 
wykonywanie tych umów; zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania 
brokerom reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym, a także wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów 
ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych (reasekuracja bierna); składanie 
oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z 
tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 1a; ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu 
zawieranych umów, o których mowa w pkt 1 i 1a; ustanawianie w drodze czynności 
cywilnoprawnych zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, jeżeli są one bezpośrednio 
związane z zawieraniem umów, o których mowa w pkt 1 i 1a. Czynnościami 
ubezpieczeniowymi są również: ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i 
ubezpieczeniach majątkowych oraz w umowach gwarancji ubezpieczeniowych; wypłacanie 
odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 
1a; przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w 
związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej; 
prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych, 
zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i zasad 
bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową; 
prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych z 
wykonywaniem: umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, umów 
reasekuracji w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji 
ubezpieczeniowych; lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; wykonywanie innych czynności 
określonych w przepisach innych ustaw. Czynnościami ubezpieczeniowymi są także 
następujące czynności, jeżeli są wykonywane przez zakład ubezpieczeń: ustalanie przyczyn i 
okoliczności zdarzeń losowych; ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz 
innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji 
ubezpieczeniowych; ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; czynności zapobiegania 
powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie 
tych działań z funduszu prewencyjnego. 

Z kolei, zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń 
osobowych i majątkowych sformułowane zostały przez ustawodawcę w ustawie z dnia 22 
maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.).  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności 
faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów 
ubezpieczenia. 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów 
ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 3 (art. 2 ust. 2 
ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym) lub też - w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o 
pośrednictwie ubezpieczeniowym - pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji 
jest wykonywane wyłącznie przez brokerów ubezpieczeniowych posiadających zezwolenie na 
wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji (brokerów reasekuracyjnych). 
Według art. 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym pośrednik ubezpieczeniowy 
wykonuje:  

1. czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej „czynnościami 
agencyjnymi”, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności 
przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu 
umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów 
ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i 
nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna) albo 
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2. czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, 
zwane dalej „czynnościami brokerskimi”, polegające na zawieraniu lub 
doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności 
przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w 
zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o 
odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich 
(działalność brokerska). 

Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, za pośrednictwo 
ubezpieczeniowe nie uznaje się działalności polegającej na dostarczaniu osobom 
zainteresowanym ochroną ubezpieczeniową ogólnych informacji o możliwości zawierania 
umów ubezpieczenia oraz o warunkach i skutkach takich umów, w szczególności o zakresie 
ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli informacje są dostarczane przez podmiot wykonujący 
działalność inną niż pośrednictwo ubezpieczeniowe, pozostają w związku z tą działalnością i 
nie mają na celu doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia.  

Ma mocy powołanych przepisów zwolnieniu od podatku podlega m.in. świadczenie usług 
ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych i usług pośrednictwa w świadczeniu usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Przy czym pośrednictwo ubezpieczeniowe należy 
rozumieć zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Ustawa ta czynności 
agencyjne wykonywane przez agenta w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego nakazuje 
rozumieć jako czynności wykonywane w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, 
polegające na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych 
zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz 
uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o 
odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych. 
Wobec tego powyższe czynności, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, należy uznać za 
podlegające zwolnieniu od opodatkowania VAT. 

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje 
w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń czynności agencyjne w rozumieniu ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym polegające na stałym pośrednictwie przy 
zawieraniu umów ubezpieczenia, których realizacja wymaga podjęcia m.in. następujących 
czynności: 

a. oferowanie zawarcia umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz zakładu 
ubezpieczeń, 

b. udzielanie klientom wyjaśnień co do oferowanych przez zakład ubezpieczeń rodzajów 
umów ubezpieczeniowych oraz przekazywanie klientom ogólnych warunków umów 
dotyczących oferowanych ubezpieczeń, 

c. przekazywanie klientom i odbieranie od nich wniosków ubezpieczeniowych, 
d. podejmowanie działań w celu zapobieżenia rezygnacji z ubezpieczenia przez klienta, 
e. przekazywanie klientom polis oraz ich aktualizacji. 
Wnioskodawca wykonuje czynności poprzedzające zawieranie umów ubezpieczenia, 

reprezentuje zakład ubezpieczeń w kontaktach z klientami, uczestniczy w administrowaniu i 
wykonywaniu umów ubezpieczenia. Opisane działania mieszczą się w pojęciu pośrednictwa w 
świadczeniu usług ubezpieczeniowych.  

Charakter czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz zakładu ubezpieczeń 
nie stanowią usług ubezpieczeniowych ani reasekuracyjnych, korzystających ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, stanowią natomiast - jak wskazał 
Wnioskodawca - usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o 
pośrednictwie ubezpieczeniowym i dotyczą one czynności wykonywanych w imieniu lub na 
rzecz zakładu ubezpieczeń (czynności agencyjne). 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż świadcząc usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz zakładu ubezpieczeń, Wnioskodawca wykonuje czynności 
wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. W konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę 
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usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładu ubezpieczeń zgodnie z art. 43 ust. 
1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. korzystają ze 
zwolnienia od podatku. 
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za 
prawidłowe. 
Ad. 2 

Odnosząc się do świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia informacyjnego, 
licencyjnego oraz sprzedażowego i kierowniczego zauważyć należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 
13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej 
element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest 
właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. 
Przy czym przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług 
pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy).  

Przede wszystkim zauważyć należy, iż powyższy przepis znajduje zastosowanie wyłącznie 
do usługi – po pierwsze będącej częścią składową (elementem) m.in. usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, po drugie – usługi stanowiącej odrębną całość, po trzecie – usługi 
właściwej i niezbędnej do świadczenia, w rozpatrywanym przypadku, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego. Co istotne, usługa spełniająca powyższe warunki jest wyłączona ze 
zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy jeżeli jest elementem usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy na rzecz pośredników 
ubezpieczeniowych - osób wykonujących czynności agencyjne w imieniu Wnioskodawcy oraz 
osób chcących zostać takimi pośrednikami ubezpieczeniowymi - usługi szkoleniowe 
niezbędne do prowadzenia przez nich działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie 
ubezpieczeniowym. Zakres szkoleń obejmuje między innymi zapoznanie się z przepisami 
prawnymi obowiązującymi w branży ubezpieczeniowej (art. 4c ustawy o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym nakłada na osoby wykonujące czynności agencyjne obowiązek 
doskonalenia umiejętności zawodowych), praktyczne i teoretyczne zagadnienia dotyczące 
rynku ubezpieczeń, technik sprzedaży i rekrutacji, kierowania zespołem, jak również rozwoju 
osobowego managera. 

Zauważyć trzeba, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi szkolenia agentów 
wykonujących czynności agencyjne w imieniu Wnioskodawcy nie mogą być uznane za 
element usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz 
zakładu ubezpieczeń. W przypadku bowiem usług szkoleniowych świadczonych na rzecz 
własnych agentów (osób wykonujących czynności agencyjne w imieniu Wnioskodawcy) 
podmiotami stosunku prawnego jest Wnioskodawca i uczestnicy szkolenia. Podmiotami 
stosunku prawnego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonej przez 
Wnioskodawcę na rzecz zakładu ubezpieczeniowego jest Wnioskodawca i zakład 
ubezpieczeń. W związku z tym usługa szkolenia agentów nie może być uznana za element 
składowy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonej na rzecz zakładu 
ubezpieczeń. Tym samym nie jest usługą korzystającą ze zwolnienia podatkowego 
określonego w art. 43 ust. 13 ustawy. 

Wskazać jednakże należy, iż stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku 
od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Na podstawie art. 4c ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154 ze zm.) osoba wykonująca czynności 
agencyjne albo czynności brokerskie jest obowiązana doskonalić umiejętności zawodowe 
przez odbywanie raz na trzy lata szkolenia zawodowego. Szkolenie zawodowe polega na 
odbyciu odpowiedniej liczby godzin zajęć i jest zakończone wydaniem przez podmiot 
przeprowadzający szkolenie dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia (ust. 2). 
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W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z 
podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego rozumianych jako nauczanie pozostające w bezpośrednim 
związku z branżą lub zawodem oraz nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie 
wiedzy do celów zawodowych. 

Skoro, jak wskazuje Wnioskodawca, zakres prowadzonych szkoleń obejmuje między 
innymi zapoznanie się z przepisami prawnymi obowiązującymi w branży ubezpieczeniowej 
oraz praktyczne i teoretyczne zagadnienia dotyczące rynku ubezpieczeń, technik sprzedaży i 
rekrutacji, kierowania zespołem, jak również rozwoju osobowego managera – wydaje się 
słuszne stwierdzenie, iż szkolenia te pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem agenta ubezpieczeniowego oraz mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy 
do celów tego zawodu. Ponadto obowiązek uczestniczenia w takich szkoleniach wynika z art. 
4c ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym nakładającego na osoby wykonujące czynności 
agencyjne obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych.  

Wobec powyższego należy uznać, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz 
pośredników ubezpieczeniowych prowadzących w imieniu Wnioskodawcy działalność 
agencyjną - które to usługi są szkoleniami niezbędnymi do prowadzenia przez agentów usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego - należy zaliczyć do usług usługi kształcenia zawodowego 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym (art. 4c tej ustawy). W konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę 
usługi szkolenia zawodowego na rzecz własnych agentów ubezpieczeniowych korzystają ze 
zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż świadczone przez Niego usługi szkoleniowe korzystają 
ze zwolnienia na podatnie art. 43 ust. 13 w związku z ust. 14 ustawy należy uznać za 
nieprawidłowe. 
Ad. 3. 

Odnosząc się do nabywanej przez Wnioskodawcę usługi świadczonej przez spółki 
zagraniczne niebędące podatnikami VAT w Polsce umożliwiające funkcjonowanie i rozwijanie 
struktur pośredników ubezpieczeniowych poprzez planowanie, kierowanie oraz kontrolowanie 
jakości usług pośrednictwa ubezpieczeniowego a także poprzez przekazywanie wiedzy 
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dotyczącej technik pośrednictwa ubezpieczeniowego, wyboru i selekcji potencjalnych 
odbiorców usług ubezpieczeniowych, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu 
z potencjalnym odbiorcą usług ubezpieczeniowych Organ podatkowy stwierdza, iż usługi te 
nie stanowią - podobnie jak ww. usługi szkolenia – elementu usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego świadczonej na rzecz zakładu ubezpieczeń ze względu na istnienie innych 
podmiotów tych stosunków prawnych. Usługa nabywana przez Wnioskodawcę od podmiotów 
zagranicznych służy usłudze pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonej na rzecz 
zakładów ubezpieczeń – i w tym zakresie związana jest z usługą pośrednictwa 
ubezpieczeniowego świadczoną przez Wnioskodawcę - jednakże jej nabywcą jest 
Wnioskodawca, podczas gdy nabywcą usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego jest zakład 
ubezpieczeń. Zatem usługa świadczona przez spółki spoza terytorium kraju niebędące 
podatnikami VAT nie może być zakwalifikowana jako usługa wskazana w art. 43 ust. 13 
ustawy, tj. jako usługa stanowiąca element usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego 
świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz zakładu ubezpieczeń. 

Zatem, nabywana usługa nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 13 ustawy. Tym samym nie może korzystać również ze zwolnienia 
podatkowego przewidzianego w ust. 14 tego artykułu, który ponadto odmawia zastosowania 
zwolnienia podatkowego dla usług stanowiących element usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego.  

Ponadto w myśl art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 
12 i 37-41 oraz ust. 13, nie mają zastosowania do usług doradztwa. 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest członkiem grupy 
działającego na rynku ubezpieczeń i posiadającej własny model prowadzenia działalności 
gospodarczej. W celu właściwej implementacji opracowanego modelu Wnioskodawca 
korzysta z doświadczeń innych podmiotów w zakresie sprzedaży ubezpieczeń, rozwijania sieci 
i struktur pośredników ubezpieczeniowych. Doradztwo w tym zakresie dotyczy planowania, 
kierowania, kontrolowania jakości usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz 
przekazywania wiedzy dotyczącej technik pośrednictwa ubezpieczeniowego, wyboru i selekcji 
potencjalnych odbiorców usług ubezpieczeniowych, umiejętności nawiązywania i 
podtrzymywania kontaktu z potencjalnym odbiorcą usług ubezpieczeniowych. Wymienione 
czynności polegające na udzielaniu fachowych porad noszą charakter doradztwa w dziedzinie 
organizacji i świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i w związku z tym, iż nie 
zostały wymienione ani w przepisach ustawy ani w przepisach aktów wykonawczych jako 
korzystające ze zwolnienia lub obniżonej stawki podatku, wobec tego na podstawie art. 41 
ust. 1 w związku z art. 146f od dnia 1 stycznia 2011 r. podlegają opodatkowaniu 
podstawową stawką 23%. 
Mając na uwadze przeprowadzoną analizę obowiązujących przepisów podatkowych oraz 
przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż usługi nabywane przez Wnioskodawcę od 
kontrahentów spoza terytorium kraju nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 13 
w związku z art. 43 ust. 14 i art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. 
Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za nieprawidłowe. 
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31. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.22 (sygn. IPPP3/443-1221/10-4/KC) 

 
Istota interpretacji  
Prawa do zwolnienia od podatku dla opłaty szkoleniowej pobieranej przez Instytut na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit.b ustawy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, 
przedstawione we wniosku z dnia 13.12.2010 r. (data wpływu 14.12.2010 r.), uzupełnione 
pismem w dniu 24.02.2011 r. na wezwanie z dnia 16.02.2011 r., o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie prawa do zwolnienia od podatku dla opłaty szkoleniowej pobieranej przez Instytut 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit.b ustawy - jest nieprawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 14.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24.02.2011 r. (data wpływu) 
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku dla opłaty szkoleniowej 
pobieranej przez Instytut na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit.b ustawy. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  

 
Instytut jest międzyresortowym Instytutem Badawczym. Organem sprawującym nadzór 

nad INSTYTUTEM jest Ministerstwo Gospodarki. Siedziba Instytutu mieści się w W. Oddział 
Zamiejscowy I -Centrum Gospodarki ma swoją siedzibę w K. 

Przedmiotem działania I jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, 
doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, 
budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i 
wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce 
gospodarczej, w tym: 
� prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności prototypowo-

doświadczalnej; 
� prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji w ramach posiadanych 

uprawnień; 
� prowadzenie działalności usługowej w zakresie ekspertyz technicznych i 

technologicznych, badań, stestacji, oceny stosowanych procesów i organizacji; 
� prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod i technik prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych, projektowanie i budowa stanowisk badawczych, 
aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej; 

� prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji prac 
naukowo-badawczych i wdrożeniowych; 

� prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności 
przemysłowej oraz informacji naukowo-technicznej; 

� upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-
rozwojowych. 
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Działalność naukowo-badawcza Instytutu ma głównie charakter stosowany, 
ukierunkowany na rozwiązywanie problemów gospodarczych leżących w obszarze 
specjalizacji statutowej. Udział prac podstawowych, które dotyczą głównie mechaniki 
konstrukcji, teorii rozdrabniania i przesiewania surowców mineralnych, stanowi również 
znaczącą część ogółu realizowanych prac. Instytut prowadzi również Centrum. Jest to 
jednostka organizacyjna Instytutu powstała celem realizacji zadań nałożonych na Instytut 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. Zgodnie z § 26 ust. 3 cytowanego rozporządzenia 
Instytut realizuje następujące zadania szkoleniowe: 

1. Nadzór nad podmiotami /ośrodkami/ prowadzącymi szkolenie obejmujące część 
teoretyczną i praktyczną maszyn roboczych i urządzeń, 

2. Opracowywanie programów szkoleń poprzez: 
� powołanie zespołu specjalistów do ustalenia formy i zakresu programów 

szkolenia, 
� konsultacje na posiedzeniach Zespołów Roboczych, 
� projekt, opinia i wnioski Rady Programowej 
� zatwierdzenie wniosków Rady Programowej, 
� korekty i nowelizacje programów szkoleniowych. 

3. Prowadzenie Centralnego Rejestru /w tym rejestru operatorów, któryminstytucje 
kontrolne np. Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Nadzoru Budowlanego, Policja, 
sąd, prokuratura- zatrzymały bądź nakazały zatrzymanie uprawnień. 

4. Przygotowywanie list członków do Komisji Egzaminacyjnych 
5. Prowadzenie ewidencji wydawanych świadectw i wpisów do książeczek operatorów. 

Oprócz wymienionych zadań szkoleniowych Centrum Instytutu realizuje także: 
1. Zgodnie z § 25 cytowanego rozporządzenia‚ potwierdzanie spełnienia przez Ośrodki 

wymagań do prowadzenia szkoleń odnośnie: 
� warunków lokalowych do prowadzenia wykładów, 
� parku maszynowego wraz z placem manewrowym kadry wykładowców 
� warunków socjalnych wyposażenia dydaktycznego 

2. Całokształt zadań wynikających z postanowień ustawy z dnia 18 maja 2008 r. w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej /Dz. U. nr 63 poz. 394/ w zakresie określonym Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu 
do uznawania kwalifikacji zawodowych /Dz.U. Nr 192 poz. 1185/. 

Cytowane wyżej realizowane przez Instytut zadania szkoleniowe podlegają opłacie 
szkoleniowej obciążającej poszczególne Ośrodki na rzecz Instytutu.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy w związku z realizacją zadań szkoleniowych - opłata szkoleniowa pobierana przez 
Instytut od 1 stycznia 2011 roku będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie Ustawy z 
dnia 29 października 2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 226 
poz. 1476/... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotem czynności Instytutu w zakresie zadań 

szkoleniowych są usługi w zakresie kształcenia dbające o bardzo wysoki poziom programów 
szkoleniowych realizowanych przez Ośrodki szkoleniowe. Rada Programowa składająca się z 
wysokiej klasy specjalistów oraz pracowników naukowych w poszczególnych dziedzinach 
mechaniki a także stosowane procedury przy projektowaniu programów szkoleniowych oraz 
stały nadzór nad ich realizacją spełniają wymogi kształcenia na poziomie wyższym czyli są 
zgodne z zapisem art. 43 ust 1 pkt 26b ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
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ustawy o podatku od towarów i usług. Spełnienie tych wymogów jest warunkiem zwolnienia 
opłaty szkoleniowej z podatku VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Zmiana powyższa jest efektem wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i 
ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. Zauważyć należy, że na gruncie Dyrektywy VAT zwolnienie w zakresie 
świadczenia usług edukacyjnych ma charakter podmiotowo – przedmiotowy, co oznacza, że 
świadczenie usług edukacyjnych powinno być zwolnione od podatku wyłącznie wówczas, gdy 
usługodawcą jest podmiot, który spełnia określone warunki. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
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przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A 
ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i 
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE) obejmują nauczanie 
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające 
na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w 
zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania,  

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Wynika z powyższego, że polski ustawodawca zdecydował się na odwołanie do kryterium 

podmiotowo-przedmiotowego, przy określeniu, które usługi w zakresie edukacji mogą 
korzystać ze zwolnienia na gruncie podatku VAT, tak jak ma to miejsce na gruncie Dyrektywy 
VAT. 

Wnioskodawca jest międzyresortowym instytutem badawczym, dla którego organem 
nadzorującym jest Ministerstwo Gospodarki. Przedmiotem działania Wnioskodawcy jest 
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, 
związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, 
gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań 
technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej. W strukturze 
organizacyjnej Instytutu istnieje również Centrum. Jednostka ta realizuje m.in. zadania 
przypisane Instytutowi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 
Zadania te podzielić można na trzy kategorie. Pierwsza kategoria zadań wynika z § 26 ust. 3 
powyższego rozporządzenia i dotyczy ustalania formy i zakresu treści materiałów 
szkoleniowych dla poszczególnych specjalności. Drugi rodzaj działań wynika z § 25 tego 
samego rozporządzenia, których celem jest uzyskanie potwierdzenia spełnienia wymagań 
przez podmioty szkolące, tj. Ośrodki. Realizacja tych zadań podlega opłacie szkoleniowej 
obciążającej poszczególne Ośrodki na rzecz Instytutu. Natomiast trzeci rodzaj zadań wynika z 
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. /we wniosku błędnie wskazano 18 maja 2008r./ 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394) i dotyczy uznawania uprawnień kwalifikacyjnych 
uzyskanych poza Polską przez osoby, wykonujące zawody regulowane. Zakres tych 
uprawnień przypisanych Instytutowi i realizowanych przez Centrum określa Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z 14 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Instytutu do 
uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr192, poz. 1185). 
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W związku ze zmianą przepisów ustawy dotyczących zwolnień z opodatkowania 
podatkiem VAT usług, Wnioskodawca zadał pytanie, czy pobierana przez Instytut opłata 
szkoleniowa, wynikająca z realizacji zadań szkoleniowych, będzie korzystała ze zwolnienia w 
podatku VAT w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 roku. 

Zwolnienie z podatku od towarów i usług wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit.b, 
obejmuje usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 
jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. W stanie faktycznym 
Wnioskodawca podaje, że jednostka organizacyjna jaką jest Centrum działa w zakresie 
wyznaczonym jej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Działalność ta, to 
przede wszystkim nadzór nad podmiotami-ośrodkami prowadzącymi szkolenia obejmujące 
część teoretyczną i praktyczną maszyn roboczych i urządzeń, opracowywanie programów 
szkoleń, prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów oraz ewidencji wydanych świadectw 
i wpisów do książeczek operatorów. W tak przedstawionym zakresie działalności Centrum, 
trudno dopatrzeć się świadczenia usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. 
Ponadto, Instytut jest międzyresortową placówką, nad którą nadzór sprawuje Ministerstwo 
Gospodarki, zatem nie znajduje się on w ramach struktur żadnej wyższej uczelni, o której 
mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 
1365). Zadania szkoleniowe, ich charakter i zakres, nie mogą być uznane za świadczenie 
usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.  

Jednak, analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że 
zadania, które realizuje Centrum, jako jednostka organizacyjna Instytutu, w zakresie 
wyznaczonym mu zapisem § 26 ust. 3 rozporządzenia z dnia 20.09.2001 r. można odnieść do 
treści art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy a dokładnie do świadczenia usług ściśle z tymi 
usługami związanych. Według definicji zawartej w art. 14 rozporządzenia Rady WE nr 
1777/2005 cytowanej powyżej, kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie jest to nauczanie 
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające 
na celu uzyskanie lub uaktualnienia wiedzy zawodowej. Sprowadza się to do stałego 
doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, bez względu na czas jego 
trwania. Centrum nadzoruje część merytoryczną i praktyczną szkoleń, opracowywuje 
programy szkoleń, przy udziale Rady Programowej, prowadzi również ewidencję świadectw i 
wpisów do książeczek operatorów. Nie świadczy zatem sensu stricto usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania, lecz jedynie ma na celu wspieranie merytoryczne i 
praktyczne innych podmiotów, tj. Ośrodków, w zadaniach szkoleniowych. Wszystkie te 
działania realizowane są w ramach wyznaczonych odrębnymi przepisami i należy uznać je za 
usługi ściśle z usługami kształcenia zawodowego związane. 

Reasumując opłata szkoleniowa, pobierana przez Wnioskodawcę od Ośrodków, za 
zadania nałożone na niego zapisem § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
20.09.2001 r., tj. nadzór nad podmiotami prowadzącymi szkolenia, opracowywanie 
programów szkoleniowych oraz prowadzenie rejestru i ewidencji wydawanych świadectw, 
będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a ustawy jako świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z usługami kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania związane, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2011 
roku. 

Natomiast, odnosząc się do zadań, nałożonych na Instytut rozporządzeniem z dnia 
20.09.2001 r. a wynikających z zapisu § 25, stwierdzić należy, że procedura uzyskania 
potwierdzenia spełnienia określonych warunków przez podmiot szkolący, skupia się na ocenie 
warunków lokalowych i socjalnych wyposażenia dydaktycznego oraz parku maszynowego i 
kadry wykładowców danego Ośrodka do prowadzenia szkoleń. Zadania te mimo, że wynikają 
z tej samej podstawy prawnej, co zadania związane działalnością szkoleniową Ośrodków, nie 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
183

mają charakteru usług ściśle z usługami kształcenia zawodowego związanych. Instytut 
zobligowany jest odrębnymi przepisami do potwierdzania określonych wymagań jakie muszą 
spełniać Ośrodki, które prowadzą szkolenia, jednak ich zakres i charakter wyklucza 
możliwość zaliczenia tego typu działań do świadczenia usług czy dostawy towarów ściśle z 
usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego związanych. Z 
przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu rzeczy nie wynika, aby ta działalność Instytutu 
mogła być potraktowana jako usługa w sposób nierozerwalny związana z kształceniem 
zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit 
a ustawy. 

Zatem, podsumowując, uznać należy, że ten rodzaj zadań, za które Instytut pobiera 
również opłatę szkoleniową, tj. potwierdzanie spełnienia wymagań do prowadzenia szkoleń 
przez Ośrodki na podstawie § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r., nie 
mieści się w zakresie świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z usługami kształcenia 
zawodowego związanych, a tym samym nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i 
usług, w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 roku. 
Należy dodać, że niniejsza interpretacja odnosi się tylko do kwestii opłaty szkoleniowej 
pobieranej od Ośrodków na rzecz Wnioskodawcy w zakresie przedstawionym w zdarzeniu 
przyszłym dotyczącym zadań szkoleniowych. Nie dotyczy natomiast kwestii uznawania 
kwalifikacji zawodowych na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z tego 
względu, że nie była ona przedmiotem zapytania jak również stanowiska zawartego we 
wniosku.  
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32. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.22 (sygn. IPPP1-443-1296/10-2/AS) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie dla działalności edukacyjnej szkoły, usługi zakwaterowania słuchaczy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2010 r. (data wpływu 22.12.2010 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
odnośnie działalności Szkoły w zakresie w zakresie: 

� kształcenia stacjonarnego, ustawicznego, przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, przychodów z tytułu opłat za przystąpienie do 
egzaminów rekrutacyjnych, nauczania języków obcych oraz przeprowadzania ... 
Postępowania ... – jest prawidłowe, 

� odpłatnego zakwaterowania słuchaczy – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 22.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia dla działalności edukacyjnej. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Wnioskodawca jest państwową jednostką administracyjną która prowadzi działalność na 
podstawie ustawy zgodnie z którą Szkoła ta ma osobowość prawną, a do mienia i finansów 
tej Szkoły stosuje się przepisy dotyczące państwowych szkół wyższych. Szkoła działa również 
na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. 
Zgodnie z art. 1 powołanej powyżej ustawy, zwanej dalej ustawą, zadaniem Wnioskodawcy 
jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr 
wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wnioskodawca , jest związana z systemem administracji Państwa. Szkoła jest podatnikiem 
podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 Statutu, do zakresu działania Szkoły należy w szczególności: 

1. kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników administracji 
publicznej, 

2. opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji 
publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej, 

3. współpraca z administracją publiczną ze szkołami wyższymi oraz innymi 
instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

Szkoła swoją misję realizuje przez kształcenie stacjonarne oraz ustawiczne. 
Proces kształcenia stacjonarnego w K. trwa 18 miesięcy. Zajęcia odbywają się pięć dni w 

tygodniu, słuchacze odbywają staże w polskiej i zagranicznej administracji. W trakcie całego 
kształcenia w K. słuchacze otrzymują stypendia, które opodatkowane są podatkiem 
dochodowym, od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. 
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Absolwenci K. mają obowiązek przepracowania w administracji publicznej pięciu lat pod 
rygorem zwrotu kosztów kształcenia. Szkoła posiada budynek przystosowany do celów 
mieszkaniowych słuchaczy K. 

Kształcenie ustawiczne jest ważną częścią misji Szkoły. Szkolenia oferowane przez K. 
mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w strukturach administracji. 

Od 2007 roku Szkoła realizuje zadanie polegające na przeprowadzaniu postępowania 
kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Prowadzi takie postępowanie dla pracowników służby 
cywilnej ubiegających się o mianowanie i pobiera z tego tytułu opłatę, która zgodnie z art. 45 
ust. 2 ustawy o służbie cywilnej stanowi przychód Szkoły (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 
o służbie cywilnej Dz. U. nr 227 poz. 1505). Z przychodów uzyskiwanych z tych opłat jest 
finansowana działalność statutowa dotychczas prowadzona przez Szkołę, ale w pierwszej 
kolejności pokrywane są koszty związane z przeprowadzaniem wyżej wspomnianych 
postępowań kwalifikacyjnych. 

Z przychodów uzyskiwanych z opłat za szkolenia jest finansowana działalność statutowa 
prowadzona przez Szkołę , ale w pierwszej kolejności pokrywane są koszty związane z 
przeprowadzaniem wyżej wspomnianych szkoleń. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 

1. Czy opisana powyżej działalność Szkoły z w zakresie: 
� kształcenia stacjonarnego, 
� kształcenia ustawicznego, 
� przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, 

korzysta z ustawowego zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 29 lit. a i c ustawy 
z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2010 r., Nr 226, poz. 1476). 

2. Czy przychody z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminów rekrutacyjnych w 
ramach kształcenia stacjonarnego w K. oraz inne świadczenia świadczone odpłatnie 
przez Szkołę na rzecz słuchaczy korzystają z ustawowego zwolnienia 
przewidzianego w art. 43 ust. 29 lit. a i c ustawy z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2010 r. Nr 226, poz. 1476). 

3. Czy opisana powyżej działalność Szkoły z w zakresie: 
� kształcenia osób pracujących w strukturach administracji polegającego na 

nauczaniu języków obcych, 
� przeprowadzania ... Postępowania ..., zakończonego wydaniem certyfikatu - 

egzamin językowy potwierdzający znajomość języka na określonym 
poziomie,  

korzysta z ustawowego zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 28 ustawy z dnia 
29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2010 r., Nr 226, poz. 1476). 

4. Czy opisana powyżej działalność Szkoły w zakresie odpłatnego zakwaterowania 
słuchaczy Szkoły korzysta z ustawowego zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 
30 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz.U.2010 r.. Nr 226. poz. 1476). 

 
Zdaniem Wnioskodawcy działalność Szkoły w zakresie: 

� kształcenia stacjonarnego, kształcenia ustawicznego oraz przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej korzysta z ustawowego zwolnienia 
przewidzianego w art. 43 ust. 29 lit. a i c ustawy z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2010 r., Nr 226, poz. 1476). 

� przychodów z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminów rekrutacyjnych w ramach 
kształcenia stacjonarnego w K. oraz inne świadczenia odpłatne Szkoły na rzecz jej 
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słuchaczy korzystają z ustawowego zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 29 lit. a i 
c ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz.U.2010 r. Nr 226, poz. 1476). 

� kształcenia osób pracujących w strukturach administracji polegającego na nauczaniu 
języków obcych, przeprowadzania ... Postępowania ..., zakończonego wydaniem 
certyfikatu – egzamin językowy potwierdzający znajomość języka na określonym 
poziomie, korzysta z ustawowego zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 28 ustawy 
z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2010 r., Nr226, poz. 1476). 

� odpłatnego zakwaterowania słuchaczy Szkoły korzysta z ustawowego zwolnienia 
przewidzianego w art. 43 ust. 30 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2010 r., Nr 226, poz. 1476). 

Jest to zgodne z intencją Dyrektywy 2006/112 art. 132 ust. 1 lit. i) z zastrzeżeniem art. 134. 
W przekonaniu Wnioskodawcy opisana wyżej działalność Szkoły, jej przychody oraz 

wydatki ponoszone przez Szkołę są związane z działalnością statutową która polega na 
kształceniu i przygotowywaniu do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr 
wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ustawy o K. ). 
Działalność Szkoły została w tym zakresie doprecyzowana w Statucie, gdzie w § 2 
postanowiono, że Szkoła służy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowując kadry dla służby 
publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone im sprawy. 
Misję swoją Szkoła realizuje kształcąc zarówno w trybie stacjonarnym jak i ustawicznym. 
Zadanie Szkoły , (uregulowane ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 
nr 227 poz. 1505), które polega na przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w 
służbie cywilnej jest związane z działalnością szkoleniową czy też oświatową, której 
końcowym etapem jest weryfikacja wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji danej osoby do 
pracy w administracji publicznej na zasadach określonych w stosownych ustawach. Jest to 
zadanie statutowe Szkoły. 

W podobny sposób wypowiedział się NSA w Poznaniu w swoim wyroku z dnia 
13.06.2002 r. (I SA/Po 3219/00, LEX nr 77883), w którym stwierdził, że egzamin jest 
sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności (...) i stanowi etap kończący proces szkolenia. Jest 
to niezbędny etap działalności oświatowej, mającej na celu przygotowanie i uzyskanie 
określonych prawem uprawnień. Należy przy tym dodać, że Główny Urząd Statystyczny w 
piśmie z dnia 06.10.2006 r. zakwalifikował czynności objęte niniejszym wnioskiem według 
następujących kodów PKWiU 80.42.10-00, 80.42.10-20, co potwierdza stanowisko 
prezentowane powyżej. Zostało ono potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w 
Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2007 r. IP-PB3-423-315/07-3/AG 
który uznał za prawidłowe stanowisko Szkoły twierdzącej że zadanie polegające na 
przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego zalicza się do jej zadań statutowych, 
związanych z działalnością szkoleniową czy też oświatową, której końcowym etapem jest 
weryfikacja wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji danej osoby do pracy w administracji 
publicznej na zasadach określonych w stosownych ustawach. Szkoła realizując swoje zadania 
ustawowe polegające na kształceniu pracowników administracji publicznej pobierając opłaty 
za swoje usługi. Wysokość tych opłat opiera się na kalkulacjach mających na celu pokrycie 
wszystkich kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem usługi - szkolenia. K. nie 
ma na celu realizacji zysku z tej działalności Ewentualny dochód przeznaczany jest na cele 
statutowe. 

Opłaty za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej określone są 
ustawowo. Z przychodów uzyskiwanych z tych opłat jest finansowana działalność statutowa 
dotychczas prowadzona przez Szkołę , ale w pierwszej kolejności pokrywane są koszty 
związane z przeprowadzaniem wyżej wspomnianych postępowań kwalifikacyjnych. 

Proces kształcenia stacjonarnego w K. trwa 18 miesięcy. Zajęcia odbywają się pięć dni w 
tygodniu, słuchacze odbywają staże w polskiej i zagranicznej administracji. W trakcie całego 
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kształcenia w K. słuchacze otrzymują stypendia, które opodatkowane są podatkiem 
dochodowym, od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. 
Absolwenci K. mają obowiązek przepracowania w administracji publicznej pięciu lat pod 
rygorem zwrotu kosztów kształcenia. 

Szkoła posiada budynek, który został odpowiednio przystosowany do tego, by 
zaspokajać potrzeby słuchaczy w zakresie zakwaterowania i w ten sposób realizować zasadę 
równego dostępu do edukacji. Kalkulacja opłat za zakwaterowanie oparta jest na założeniu, 
że słuchacz ponosi jedynie część kosztów związanych z utrzymaniem 1 miejsca noclegowego, 
nigdy 100 %. Pozostałe odpłatne świadczenia na rzecz słuchaczy kalkulowane są w taki 
sposób, by przychód z opłat za te świadczenia zrównoważył koszty. 

Zatem w przekonaniu Wnioskodawcy działalność Szkoły w zakresie opisanym powyżej 
jest w całości zwolnione z VAT z art. 43 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2010 r. Nr 226, poz. 1476). 
Mając na względzie powyższe rozważania, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za: 

� prawidłowe odnośnie działalności Szkoły w zakresie kształcenia stacjonarnego, 
ustawicznego, przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, 
przychodów z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminów rekrutacyjnych, nauczania 
języków obcych oraz przeprowadzania ... Postępowania ..., 

� nieprawidłowe odnośnie działalności Szkoły w zakresie odpłatnego zakwaterowania 
słuchaczy. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 
8 ust. 1 ustawy, 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  

Na podstawie art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa 
w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce 
publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług 
przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole 
statystyczne.  

Jak stanowi art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług 
wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 
art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług wymienionych w 
załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatkowa wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 
ust. 1. 
Stosownie natomiast do art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r.: 

1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, 
wynosi 23%; 

2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 

W kwestii zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej należy zauważyć, iż z dniem 1 
stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają 
załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 
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7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania 
dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-30, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy zwalnia się usługi nauczania języków obcych 

oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż 
wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 

grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r., Nr 246, poz. 1649), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od 
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w 
co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy zwalnia się od podatku usługi zakwaterowania: 

a. w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół 
prowadzących te bursy i internaty; 

b. w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni 
prowadzących te domy studenckie; 

c. świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez 
podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem, że szkoły lub uczelnie 
mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów 
i wychowanków lub studentów i doktorantów. 

W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, iż dla oceny, czy określone usługi 
będą zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 konieczne jest ustalenie w pierwszej 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
189

kolejności, czy omawiane usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, a następnie czy spełniają dodatkowe warunki wynikające z ww. przepisu, tj. 
czy prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub czy 
mają uzyskaną akredytację na dany rodzaj szkolenia lub czy są finansowane w wysokości co 
najmniej 70% ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG obejmują nauczanie pozostające w 
bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie 
kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Mając powyższe na względzie, w ocenie tut. organu działalność w zakresie kształcenia 
stacjonarnego i kształcenia ustawicznego oraz przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego prowadzona przez Szkołę wypełnia definicję usług kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, bowiem służy Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowując 
kadry dla służby publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za 
powierzone im sprawy. Słuchacze Szkoły składają zobowiązanie do podjęcia i wykonywania, 
przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji na 
stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność 
Szkoły prowadzona jest w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie oraz ustawie z 
dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505). 

Zgodnie ustawą zadaniem Szkoły jest kształcenie i przygotowanie do służby cywilnej 
oraz kadr wyższych urzędników RP. Działalność w tym zakresie została doprecyzowana w 
Statucie. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 Statutu, do zakresu działania Szkoły należy w szczególności: 

1. kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników administracji 
publicznej, 

2. opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji 
publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej, 

3. współpraca z administracją publiczną ze szkołami wyższymi oraz innymi 
instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

Z ust. 2 powyższego paragrafu wynika, iż Szkoła może przeprowadzać sprawdzenie 
poziomu znajomości wybranych języków obcych pracowników administracji publicznej oraz 
osób pełniących funkcje publiczne. 
Zgodnie z § 14 Statutu w Szkole działają: 

1. Komisja Rekrutacyjna, do której należą sprawy określone w § 15, 
2. ... Komisja Sprawdzająca, do której należą sprawy określone w § 25, 
3. Komisja Programowo-Dydaktyczna, do której należą sprawy określone w § 6 ust. 1 

pkt 7, § 30 ust. 5 oraz w § 31 ust. 1 pkt 3. 
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Z § 25 ust. 1 Statutu wynika, iż przeprowadzenia sprawdzenia znajomości języka obcego, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez dyrektora, dokonuje ... Komisja Sprawdzająca. 
W myśl § 20 ust. 1 Statutu Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną w formie: 

1. kształcenia słuchaczy, które trwa od 18 do 24 miesięcy, 
2. szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników 

administracji. 
Program kształcenia jest otwarty, podlega zmianom i uzupełnieniom odpowiednio do 

potrzeb służby publicznej (§ 20 ust. 2 Statutu). Stosownie do ust. 3 powyższego paragrafu, 
Szkoła opracowuje programy szkoleniowe dla własnej działalności dydaktycznej oraz może 
opracowywać programy na potrzeby służby cywilnej i administracji publicznej. 

Rodzaje zajęć dydaktycznych – jak wynika z § 21 Statutu – zarówno w toku kształcenia, 
jak i w działalności szkoleniowej oraz metody prowadzenia (m.in. treningi, konwersatoria, 
seminaria problemowe, warsztaty, badania terenowe), są dostosowane przede wszystkim do 
aplikacyjnego charakteru kształcenia i szkoleń. 

Z powyższego wynika, iż Szkoła swoją misję realizuje przez kształcenie stacjonarne oraz 
ustawiczne. W ramach kształcenia ustawicznego Szkoła prowadzi szkolenia i kursy, mające 
na celu podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w strukturach administracji. Podkreślić 
należy, iż absolwenci K. mają obowiązek przepracowania w administracji publicznej pięciu lat 
pod rygorem zwrotu kosztów kształcenia. 

Zadanie Szkoły polegające na przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie 
cywilnej wynika z art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 
227, poz. 1505), zgodnie z którym Wnioskodawca , z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2 prowadzi 
postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegającej się o mianowanie. 
Postępowanie to jest związane z działalnością szkoleniową i oświatową, którego końcowym 
etapem jest weryfikacja wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji danej osoby do pracy w 
administracji publicznej.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 2 ustawy o służbie cywilnej osoba przystępująca do 
postępowania kwalifikacyjnego wnosi za nie opłatę w wysokości nie wyższej niż 50% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Szkoły. 

Stosownie do art. 47 ustawy o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, 
ustalając: 

1. zakres tematyczny postępowania kwalifikacyjnego, 
2. organizację i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz szczegółowe 

zasady przyznawania punktów, o których mowa w art. 43 ust. 5, 
3. minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 43 ust. 6, 
4. rodzaje dokumentów potwierdzających spełnianie warunku określonego w art. 40 

pkt 4, 
5. wysokość i sposób wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 45 

- biorąc pod uwagę konieczność sprawdzenia w postępowaniu kwalifikacyjnym wiedzy i 
umiejętności wymaganych od urzędnika służby cywilnej. 

Na podstawie wyżej wskazanego art. 47 wydano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 218, poz. 1695). 

Zatem odpowiadając na pytanie nr 1, działalność w zakresie kształcenia stacjonarnego, 
kształcenia ustawicznego oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego korzysta ze 
zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 

Odnosząc się do pytania nr 2, przychody z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminów 
rekrutacyjnych w ramach kształcenia stacjonarnego w K. oraz inne świadczenia świadczone 
odpłatnie przez Szkołę na rzecz słuchaczy, jako usługi ściśle związane z usługami kształcenia 
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zawodowego również korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a 
ustawy. 

Zastosowanie powyższego zwolnienia uzasadnione jest spełnieniem przesłanek 
wynikających z tego przepisu, bowiem wymienione wyżej świadczenia stanowią usługi 
kształcenia zawodowego oraz prowadzone są w formie i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 

W odpowiedzi na pytanie nr 3 należy stwierdzić, iż działalność w zakresie kształcenia 
osób pracujących w strukturach administracji, polegająca na nauczaniu języków obcych oraz 
przeprowadzania ... Postępowania ..., zakończonego wydaniem certyfikatu – egzaminu 
językowego, potwierdzającego znajomość języka na określonym poziomie korzysta ze 
zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. 
Tym samym w powyższym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za 
prawidłowe. 

Z opisu sprawy wynika również, iż Szkoła posiada budynek, który został odpowiednio 
przystosowany, by zaspokajać potrzeby słuchaczy w zakresie zakwaterowania. W myśl § 33 
ust. 2 Statutu słuchacz uprawniony jest do ubiegania się o odpłatne zakwaterowania w 
hotelu Szkoły. 

Odnosząc się do kwestii usługi odpłatnego zakwaterowania słuchaczy w hotelu Szkoły 
należy podkreślić, iż w myśl cyt. art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy zwalnia się od podatku 
usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków 
szkół prowadzących te bursy i internaty. 
W związku z faktem, iż ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „uczeń” , „bursa” i „internat”, 
dlatego też należy posiłkować się definicjami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 259, poz. 2572) przez słowo „uczeń” należy rozumieć także słuchaczy i 
wychowanków. 

Bursa w rozumieniu § 46 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 
marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467), 
zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy i wychowania, oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów 
pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.  

Internat natomiast w myśl zasad metodycznej statystyki edukacji jest to placówka 
opiekuńczo-wychowawcza określonej szkoły przeznaczona dla młodzieży uczącej się poza 
miejscem stałego zamieszkania. 

Z powyższego wynika jednoznacznie, iż budynek – hotel, którym dysponuje Szkoła i 
zapewnia słuchaczom (uczniom) odpłatne zakwaterowanie nie wypełnia definicji bursy, ani 
też internatu, zatem nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 30 
lit. a. 

Usługa powyższa nie jest również świadczona na rzecz studentów i doktorantów uczelni 
prowadzących domy studenckie, zatem nie może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 
30 lit. b. 

W art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c przewidziano zwolnienie dla usługi zakwaterowania 
świadczonej na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty 
inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem, że szkoły lub uczelnie mają z tymi 
podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub 
studentów i doktorantów. Powyższy artykuł nie znajduje zastosowania w przedmiotowej 
sprawie, bowiem Szkoła dysponuje własnym budynkiem, którego ponadto nie można uznać 
za bursę, czy też internat. 
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Tym samym działalność w zakresie odpłatnego zakwaterowania słuchaczy Szkoły nie będzie 
korzystała ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy. 

Zgodnie z przytoczonym na wstępie art. 146a ust. 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 
ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. 
We wspomnianym wyżej załączniku nr 3 do ustawy w poz. 163 wymienione zostały usługi 
związane z zakwaterowaniem, sklasyfikowane do grupowania PKWiU 55. 

Zatem odpłatne usługi zakwaterowania słuchaczy w hotelu Szkoły będą podlegały 
opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 146a ust. 2 ustawy w 
związku z poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, pod warunkiem sklasyfikowania 
przedmiotowej usługi w grupowaniu PKWiU 55.  

Podkreślić należy, iż zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, 
swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad 
określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych 
rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów 
Wspólnoty Europejskiej. Do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniego 
grupowania nie są kompetentne organy podatkowe. Uprawnionym w tym zakresie jest 
Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. 
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należało uznać za 
nieprawidłowe. 
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33. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.22 (sygn. IPPP1-443-146/11-2/PR) 

 
Istota interpretacji  
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty świadczącej 
usługi szkoleniowe. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, 
przedstawione we wniosku z dnia 27.01.2011 r. (data wpływu 28.01.2011 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty 
świadczącej usługi szkoleniowe - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 28.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty 
świadczącej usługi szkoleniowe. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 

Wnioskodawczyni od 1 grudnia 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Centrum Wiedzy … z siedzibą w W. 
przy ul. Ś. lok…. Przedmiotem działalności jest kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe 
formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. Po zmianie PKD 2007 Główny Urząd 
Statystyczny w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON zaklasyfikował przedmiot 
działalności w grupowaniu 8559B jako pozostałe formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane.  

W dniu 5 kwietnia 2007 r. firma została wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Miasto na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r, nr 256, poz. 2572 ze 
zm.) W zaświadczeniu <1> wydanym przez Urząd miasta nazwa, typ i zakres działalności 
placówki brzmi: Centrum Wiedzy…, placówka kształcenia ustawicznego - kursy szkolenia w 
zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa oraz kadrowo-płacowe. Z chwilą wpisu 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych placówka oświatowa wypełnia wszystkie 
obowiązki i prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i 
przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, a zwłaszcza zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216). 

W praktyce placówka oświatowa prowadzi kursy z zakresu kadr i płac, a także seminaria 
jedno lub dwudniowe z zakresu kadr, płac, podatków i zagadnień związanych z 
ubezpieczeniami w ZUS. Zarówno kursy jak i seminaria prowadzone są w formach i na 
zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. 
Kursy w zakresie kadr i płac kończą się egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji 
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zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń. Celem 
kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania 
zawodu specjalisty ds. kadr i płac (kody zawodów 242307, 242310) które zostały ujęte w 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku. Na 
podstawie art. 68c ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 
256 poz. 2572 z póz. zm.) § 7.1 pkt 2 - egzamin potwierdzający posiadanie kwalifikacji 
zawodowych przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez organizatora kształcenia, 
czyli w tym przypadku Centrum Wiedzy…. Uczestnikami kursów oraz seminariów są osoby 
kierowane przez pracodawców w celu kształcenia i doskonalenia zawodowego jak i osoby 
indywidualne, które chcą przekwalifikować się zawodowo lub nabyć dodatkowe umiejętności. 
Jako placówka oświatowa w 2009 r. oraz 2010 r. Wnioskodawczyni była poddana kontrolom 
doraźnym ze strony Kuratora Oświaty, w zakresie przestrzegania przez niepubliczną 
placówkę kształcenia ustawicznego przepisów prawa z zakresie działalności edukacyjnej. 

Do 31 grudnia 2010 r. usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane wg PKWiU w 
grupowaniu 80 zgodnie z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy z 11 marca 2004 r. były 
zwolnione od podatku od towarów i usług. Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług która uchyliła 
załącznik nr 4 do ustawy zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Od 1 stycznia 
2011 r. zwolnienia od podatku od towarów i usług, zwłaszcza w zakresie niektórych usług 
edukacyjnych zostały przeniesione do art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi edukacyjne świadczone przez Centrum Wiedzy… jako placówkę oświatową będą 
korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) czy na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów usług ... 
Czy usługi z zakresie szkolenia prowadzone w formie kursów i seminariów przez placówkę 
oświatową Centrum Wiedzy… objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania - są zwolnione od podatku od towarów i usług 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług ... 

 
Zdaniem Wnioskodawczyni, usługi z zakresie szkolenia prowadzone w formie kursów i 

seminariów przez placówkę oświatową Centrum Wiedzy… od 1 stycznia 2011 r. są zwolnione 
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od 
towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług. Dla oceny, czy wskazane usługi są zwolnione na 
podstawie wyżej powołanego przepisu konieczne jest ustalenie kto je świadczy i czy spełnia 
określone warunki. 

Zwolnione z VAT są m.in. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w 
zakresie kształcenia i wychowania. Skoro placówka Centrum Wiedzy… posiada od 5 kwietnia 
2007 r. wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta i przestrzega przepisów 
prawa oświatowego w zakresie działalności edukacyjnej - jest jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania i 
może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
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towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 01.01.2011 r., 
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której 
mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w 
treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział 
opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. 
Stosownie zaś do treści obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu 
zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 17 w/w ustawy, przez kształcenie 
ustawiczne, należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
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pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Z kolei art. 5 ust. 1 określa, iż 
szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą 
zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek. 

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą 
w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia. Na podstawie 
art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r, nr 
256, poz. 2572 ze zm.) Zainteresowana została wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych. Z chwilą wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych placówka 
oświatowa wypełnia wszystkie obowiązki i prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami 
ustawy o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, a 
zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216). W praktyce 
placówka oświatowa prowadzi kursy z zakresu kadr i płac, a także seminaria jedno lub 
dwudniowe z zakresu kadr, płac, podatków i zagadnień związanych z ubezpieczeniami w 
ZUS. 

Wnioskodawczyni zaznacza, iż zarówno kursy jak i seminaria prowadzone są w formach i 
na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 
r. Kursy w zakresie kadr i płac kończą się egzaminem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. 
wynagrodzeń. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego 
uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac, które zostały ujęte w 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 
Uczestnikami kursów oraz seminariów są osoby kierowane przez pracodawców w celu 
kształcenia i doskonalenia zawodowego jak i osoby indywidualne, które chcą 
przekwalifikować się zawodowo lub nabyć dodatkowe umiejętności. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z 
podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, 
przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był 
jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot 
ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawczyni wskazuje, 
iż jako placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzi kursy oraz seminaria z zakresu podatków, rachunkowości, finansów, 
prawa oraz kadrowo-płacowe i zagadnień związanych z ubezpieczeniami w ZUS. Odwołując 
się do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, system oświaty 
obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Reasumując należy stwierdzić, iż w kontekście art. 82 ust. 1 oraz w związku z art. 5 ust. 
1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawczyni, która posiada wpis do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty 
zawartych w art. 2 ww. ustawy i jako placówka kształcenia ustawicznego świadczy usługę w 
zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-
przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług, który 
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jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
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34. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.24 (sygn. IPPP1-443-95/11-2/IGo) 

 
Istota interpretacji  
W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 
ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2011r. (data wpływu 21.01.2011r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych - jest 
prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 21.01.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

Spółka z o.o. na podstawie zaświadczenia z dnia 30.12.2008r. Urzędu Statystycznego o 
numerze identyfikacyjnym REGON otrzymała numer identyfikacyjny REGON xx. Do 
powyższego numeru przypisane są informacje dotyczące: 
� szczególnej formy prawnej (17 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), 
� własności (224 Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności 

krajowych osób fizycznych), 
� rodzaju przeważającej działalności (wg PKD 2007- 8559B Pozostałe pozaszkolne 

formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, wg PKD 2004- 8042B Kształcenie 
ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane). 
Spółka z o.o. na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych miasta, z dnia 8.06.1999r., wydanego przez Prezydenta Miasta została 
wpisana do prowadzonej ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 
ewidencyjnym x/P/N. Podstawę prawną wpisu stanowiły przepisy ustawy z dnia 5.06.1998 r. 
o samorządzie powiatowym tj. art. 34 ust. 1, art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 i 3 oraz przepisy 
ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty tj. art. 82 ust. 3 w zw. z art. 82 ust. 1 i ust. 3a. 
Spółka w ramach prowadzonej działalności prowadzi następujące szkolenia: 
� Program praktyk NLP, szkolenie to w założeniu ma wpłynąć na polepszenie jakości 

życia osobistego i zawodowego uczestników. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy mogą 
poszerzyć świadomość swoich wewnętrznych procesów (umysłowych, psychicznych i 
somatycznych). W efekcie dostarczonej wiedzy oraz dzięki ćwiczeniom wykonywanym w 
trakcie zajęć uczestnicy pogłębiają wiedzę o samych sobie i swoich relacjach z ludźmi, 
poznają swój system wartości i przekonań. Głównym zamierzeniem twórców programu 
jest psychoedukacja i rozwój osobisty z wykorzystaniem metod NLP. Efektem Programu 
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Praktyk NLP jest przede wszystkim praktyczne stosowanie zdobytych umiejętności w 
codziennym życiu, dzięki czemu możliwe jest uczenie się i zmiana. 

� Program mistrz praktyk NLP. W trakcie tego szkolenia uczestnicy doskonalą 
umiejętności takie jak spójne stosowanie założeń i technik NLP we własnym rozwoju 
osobistym i zawodowym oraz rozwoju innych osób (rodziny, współpracowników, 
podwładnych), rozumienie i modelowanie struktury ludzkiej doskonałości na wszystkich 
poziomach logicznych, prace w grupie i z grupą, rozpoznawanie i zarządzanie talentami 
poszczególnych osób, komunikowanie się na poziomie przekonań i wartości, uczenie się 
na nieświadomym poziomie oraz pogłębianie tej zdolności u innych osób w celu 
przyspieszenia procesów uczenia. 

� Program trener…, szkolenie to realizowane jest na wielu poziomach komunikacji, 
myślenia, rozumienia, uczenia się i zmiany. Szkolenie to przygotowuje do prowadzenia 
procesu uczenia się w grupie. W trakcie tego szkolenia uczestnicy mogą nauczyć się jak 
zarządzać procesem grupowym, jak tworzyć własne prezentacje, jak tworzyć kontekst, w 
którym ludzie będą mogli uczyć się w najlepszy dla siebie sposób, jak wpływać na 
myślenie, postawy, percepcje, reakcje, stany wewnętrzne i zachowania innych ludzi. 

� Szkolenia Coachingu, które oparte są na czterech filarach programu kształcącego dla 
coachów tj. rozwój osobisty i zawodowy, rozwój przedsiębiorczości i zysk finansowy, 
wspieranie innych ludzi, działanie na rzecz innych ludzi, w tym działania społeczne, non- 
profit oraz tworzenie więzi międzyludzkich, społeczności. Metoda Coachingu jest 
innowacyjną metodą przyspieszonego uczenia się i osiągania pożądanych rezultatów. 
Łączy ona doświadczenie i praktykę osób prowadzących z najnowszymi osiągnięciami w 
dziedzinie neurobiologii i neurolingwistyki, psychologii poznawczej oraz z najbardziej 
efektywnymi praktykami uczenia się. Wykorzystanie tej metody sprawia, że uczący się 
może osiągnąć szybsze i bardziej gruntowne efekty przejawiające się w jego 
zewnętrznym działaniu. Metoda Coachingu odnosi się także do tego poziomu uczenia się, 
wychodzącego poza uczenie się nowych umiejętności. 

� Szkolenia pod nazwą „Negocjacje…”, które skierowane są do sprzedawców, wskazują 
nowe strategiczne podejście do sprzedaży. Celem tego szkolenia jest dostarczenie spójnej 
i kompletnej metodyki pracy z klientem, głównie zbudowanie szerokich kompetencji w 
zakresie umiejętności komunikowania się z klientem w procesie sprzedaży. W ramach 
wskazanych w tym punkcie organizowane są również szkolenia ”Innowacyjny program 
rozwoju kompetencji sprzedawców oraz konsultantów wspierających sprzedaż”. Celem 
tego szkolenia jest dostarczenie spójnej i kompletnej metodyki pracy z klientem w 
procesie sprzedaży produktów i usług dla klienta biznesowego. Szkolenia te są 
przygotowane i realizowane z zastosowaniem psychologii poznawczej i lingwistyki, oraz 
myślenia systemowego i modelowania procesów biznesowych. 

� W ofercie Spółki znajdują się także „Projekty dla biznesu”, w ramach których mogą 
odbywać się: konsulting, treningi, seminaria, prezentacje, moderowanie dyskusji oraz 
indywidualny, zawodowy i osobisty coaching na terenie całej Polski. Kluczową cechą 
programów jest systemowe podejście do zmian zrozumienie procesów biznesowych oraz 
praktyczność, czyli przekładanie wizji w realne działanie. Obszary, w jakich osoby 
zarządzające mogą poszerzyć swoją wiedzę są następujące: projektowanie programów 
spotkań biznesowych i integracyjnych, moderowanie dyskusji w trakcie spotkań grup 
zarządzających, moderowanie dyskusji podczas negocjacji handlowych z kluczowymi 
klientami, modelowanie i usprawniania procesów zarządzania i komunikowania się, 
wsparcie w sytuacjach konfliktowych i wymagających mediacji, usprawnienie procesów 
zarządzania sprzedażą, wsparcie przy zarządzeniu własnym potencjałem. 

� W ramach szkoleń otwartych organizowanych przez Spółkę realizowane są szkolenia 
takie jak: „Mentalny…” szkolenie to pomaga w odtworzeniu zasobów ludzkich u 
uczestników, „Trening rozwijanie własnej osobowości”, który jest swoistym kursem 
rozwojowym dla ludzi pragnących przejąć kontrolę nad swoim życiem i nauczyć się 
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wpływać na otaczającą rzeczywistość, „S… dla trenerów grupowych” szkolenie to ma na 
celu wsparcie trenerów poprzez indywidualne odniesienie się do ich aktualnych potrzeb 
zawodowych, „Na zdrowie” w trakcie szkolenia wskazuje się na metody wsparcia w 
pielęgnowaniu zdrowia, „Bajki…” szkolenie realizuje program wspomagający naukę 
układania metafor i bajek, który skierowany jest do osób chcących lepiej zrozumieć siebie 
i innych, „Podróż…” uczestnicy tego szkolenia mogą nauczyć się jak bardziej skutecznie 
rozpoznawać i zarządzać etapami zmian, których doświadczają, przezwyciężać przeszkody 
i podążać drogą życia z większą swobodą i elastycznością, wnosić więcej energii, 
kreatywność i generatywność w życie codzienne, radzić sobie w trudnych sytuacjach, 
„Zaawansowana metoda pracy z systemami przekonań i tożsamości” celem tego szkolenia 
jest przywrócenie dynamicznej równowagi oraz zintegrowanie wewnętrznego systemu 
człowieka w obszarze emocjonalnym i psychicznym. 

� W programie szkoleń znajdują się także:  
„Coaching…”, który realizowany jest najczęściej na zamówienie organizacji biznesowych i 
zasadniczo dotyczy rozwoju wskazanych osób i ich zdolności, do pełnienia swojej roli 
zawodowej i do osiągania określonych w ramach firmy celów, 
„Coaching…”, który wiąże się z pomaganiem ludziom w osiąganiu osobistych celów, które 
mogą być niezależne od zawodowych i organizacyjnych, coaching osobisty koncentruje się 
na wspomaganiu ludzi w efektywnym radzeniu sobie z różnorodnością w obliczu zmian, z 
którymi stykają się na co dzień, 
„Coaching… w czasie kryzysu znajdź swoją wewnętrzną strefę doskonałości”, temat szkolenia 
odnosi się do bieżącej sytuacji związanej z ogólnoświatowym kryzysem, który uświadamia 
nam wszystkim konieczność dokonania zmian rutynowych wzorców i sposobów myślenia. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy świadczenie wskazanych usług podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem wnioskodawcy: 
 

Zgodnie z powołanym przepisem zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i 
usług podlegają usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w zakresie 
kształcenia i wychowania - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami 
związane. 

W ocenie Spółki status Spółki, jak też zakres świadczonych usług upoważnia ją zgodnie z 
uregulowaniem powołanego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług do zwolnienia 
objętego tym przepisem. 

Wskazać należy, że określony w powołanym przepisie zakres opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało zwolnienie od 
opodatkowania danej czynności konieczne jest, aby wskazaną czynność wykonywał podmiot, 
który objęty jest systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przepisem 
wskazującym na jednostki, które objęte są omawianym systemem jest art. 2 ustawy z dnia 
7.09.1991r. o systemie oświaty (j.t. z 1996r. Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). Zgodnie z 
art. 2 pkt 3a ustawy do jednostek tych zaliczają się min. placówki kształcenia ustawicznego, 
placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. Przepisy omawianej ustawy stanowią z kolei w art. 3 pkt 16 ustawy, że ilekroć 
jest mowa o formach pozaszkolnych należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i 
uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i 
ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a. Mając na uwadze powyższe uregulowania uznać 
należy, że Spółka z o.o. zalicza się do placówek kształcenia ustawicznego, o których mowa w 
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art. 2 pkt 3a ustawy, co wynika wprost z wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
z dnia 8.06.1999 r. Podkreślić również należy, że wpis do prowadzonej ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych miasta. Spółka uzyskała na podstawie przepisów omawianej ustawy 
o systemie oświaty tj. art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1 i ust. 3a. Przepis art. 82 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty stanowi, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły, 
placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. Spółka starając się o wpis, o którym mowa wyżej wypełniła również wymogi 
określone przepisem art. 82 ust. 3 i 3a ustawy tj. wskazała: miejsce prowadzenia placówki, 
jak też możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Podnieść również należy, że zadania realizowane przez Spółkę wypełniają znamiona 
przepisu art. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika obowiązek zapewnienia 
każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawa do kształcenia się. Spółka takie 
zadania wypełnia, umożliwiając uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w ramach prowadzonej działalności określonej w pkt 54 wniosku o 
interpretację przepisów. Podkreślić także należy, iż opisany stan faktyczny dowodzi, że 
Spółka świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Dekodując pojęcie „kształcenia” 
należy wskazać, że jest to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania 
wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno 
proces nauczania jak i uczenia się. Zaś „wychowanie” jest jedną z form działalności 
społecznej na, którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na 
fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Świadczone przez Spółkę usługi, co 
przedstawiono w opisie stanu faktycznego z pewnością pomagają w zdobywaniu wiedzy i w 
zrozumieniu i poznaniu otaczającej nas rzeczywistości. Ponadto Spółka realizując 
przedstawiony program wpływa na fizyczny jak też umysłowy rozwój uczestników 
korzystających ze szkoleń. 

Zatem powyższe wskazuje, że w przedstawionym stanie faktycznym wypełnione zostały 
przesłanki określone przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług 
skutkujące zwolnieniem od opodatkowania świadczonych usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Co do zasady stawka podatku, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 
ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Należy wskazać, iż art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578) zostały 
wprowadzone zmiany. I tak zgodnie z dodanym art. 146a pkt 1 w okresie od 1 stycznia 
2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1, wynosi 
23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
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Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 ustawy punkt 26, regulujący zwolnienia od podatku 
usług edukacyjnych. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte 
w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych.  

Art. 3 pkt 17 ustawy stanowi, iż ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o kształceniu 
ustawicznym, należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo 
niepubliczną. 

Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i 
placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością, której rodzaj działalności kształtuje się wg PKD 2007- 
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, wg PKD 2004- 
8042B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane. 

Spółka na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych miasta, z dnia 8.06.1999r., wydanego przez Prezydenta Miasta została 
wpisana do prowadzonej ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 
ewidencyjnym x/P/N. Podstawę prawną wpisu stanowiły przepisy ustawy z dnia 5.06.1998 r. 
o samorządzie powiatowym tj. art. 34 ust. 1, art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 i 3 oraz przepisy 
ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty tj. art. 82 ust. 3 w zw. z art. 82 ust. 1 i ust. 3a. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie wynika, że zwolnienie z podatku 
od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez 
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające 
skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby 
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możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit 
a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania.  
Wnioskodawca wskazuje, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności prowadzi następujące 
szkolenia: „Program praktyk…”. 

Wnioskodawca we własnym stanowisku powołuje, wskazany już wcześniej, art. 3 pkt 17 
ustawy o systemie oświaty, który definiuje kształcenie ustawiczne. Wobec powyższego 
należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadczy usługę w zakresie kształcenia. Jak wskazano w 
cytowanym wyżej artykule kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a 
także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Wobec powyższych 
okoliczności przedmiotowe formy edukacyjne świadczonych usług szkoleniowych będą objęte 
zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a). 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż mając na uwadze art. 82 ust. 1 oraz w związku z art. 5 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca, posiadając wpis do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty 
zawartych w art. 2 ww. ustawy i jako placówka kształcenia ustawicznego świadczy usługę w 
zakresie kształcenia i wychowania. 
W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 
ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.  
Zatem usługa prowadzenia szkoleń przez Wnioskodawcę jest zwolniona z podatku VAT, w 
związku z czym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. 
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35. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.24 (sygn. ILPP1/443-1315/10-4/AW) 

 
Istota interpretacji  
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia usług 
edukacyjnych.  

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Szkoleniowiec, 
przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2010 r. (data wpływu 17 grudnia 2010 r.), 
uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2011 r. (data wpływu 3 marca 2011 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia usług edukacyjnych – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 17 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia usług edukacyjnych. Przedmiotowy 
wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 lutego 2011 r. o doprecyzowanie opisanego 
zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Dominującym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest edukacja osób dorosłych w 
formach szkolnych i pozaszkolnych. Zainteresowany jest organem prowadzącym placówkę 
kształcenia ustawicznego „A” wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta. 

Wnioskodawca jest organem prowadzącym także szkoły dla dorosłych: technika, licea, 
szkoły policealne – wszystkie wpisane do ewidencji.  

Faktury za przeprowadzone szkolenia, jak i czesne dla słuchaczy szkół wystawia organ 
prowadzący, tj. Zainteresowany, a nie placówka kształcenia ustawicznego, czy też szkoły. 

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach.  
W uzupełnieniu z dnia 25 lutego 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż: 
1. szkoły, których organem prowadzącym jest Zainteresowany są szkołami 

niepublicznymi z uprawnieniami publicznymi. Są to szkoły ponadgimnazjalne dla osób 
dorosłych. Są one objęte systemem oświaty i zakwalifikowane do podmiotów 
wskazanych w art. 2 pkt 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

2. jest organem prowadzącym szkoły, które działają w oparciu o ww. ustawę o systemie 
oświaty, 

3. świadczy usługi w zakresie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych i 
pozaszkolnych, 
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4. jest również organem prowadzącym placówkę kształcenia ustawicznego, która 
zarejestrowana jest w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta. Placówka zakwalifikowana jest 
do podmiotów wskazanych w art. 2 pkt 3a ww. ustawy o systemie oświaty. Placówka 
kształcenia ustawicznego prowadzi kształcenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych 
na rożnego rodzaju kursach i szkoleniach, 

5. placówka kształcenia ustawicznego prowadzona przez Zainteresowanego prowadzi 
również usługi kształcenia zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, 

6. ww. placówka kształcenia ustawicznego prowadzi także kursy na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach między innymi: 

� kursy dokształcające i doskonalące kierowców przewożących towary 
niebezpieczne – na podstawie art. 10 ustawy o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych, 

� szkolenia doskonalące dla osób ubiegających się o świadectwa kwalifikacji dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – eksploatacja i 
dozór – na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r., 

� kursy podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów spawania – na 
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 
sprawie bhp przy pracach spawalniczych § 27 i § 3 pkt 11, 

� kursy bezpieczeństwa i higieny pracy – na podstawie ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy art. 237 (3). 

 
Ponadto, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania Zainteresowany prowadzi kursy: 
� sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera (sprzedawca zawód 522301), 
� przygotowujące do pracy na stanowisku sekretarki – asystentki (sekretarka zawód 

412001), 
� kadry, płace, ZUS oraz prawo pracy – (pracownik ds. osobowych zawód 441501), 
� operatora wózka jezdniowego – (kierowca operator wózków jezdniowych zawód 

834401) i inne powyżej niewymienione kursy zawodowe. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy usługi edukacyjne świadczone przez placówkę kształcenia ustawicznego i szkoły, a 
fakturowane przez organ prowadzący – Wnioskodawcę będą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
usługami zwolnionymi od podatku VAT...  

 
Zdaniem Wnioskodawcy, posiadane zaświadczenie o wpisie placówki kształcenia 

ustawicznego oraz szkół do ewidencji szkół i placówek niepublicznych daje uprawnienie do 
zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 

 
Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju.  
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Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym 
również:  
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w 

jakiej dokonano czynności prawnej;  
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 

czynności lub sytuacji;  
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 
Jak wynika z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani 

wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania 
sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę 
podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).  

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednocześnie zaznacza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578 ze zm.) oraz zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%, z zastrzeżeniem art. 146f.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą polegającą na edukacji osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, 
poprzez ich kształcenie. Zainteresowany jest organem prowadzącym placówkę kształcenia 
ustawicznego „A” wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez 
Wydział Oświaty Urzędu Miasta. Placówka zakwalifikowana jest do podmiotów wskazanych w 
art. 2 pkt 3a z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Placówka kształcenia 
ustawicznego prowadzi kształcenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych na rożnego 
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rodzaju kursach i szkoleniach. Prowadzi również usługi kształcenia zawodowego, 
przekwalifikowania zawodowego, dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

Ponadto, Wnioskodawca jest organem prowadzącym także szkoły dla dorosłych: 
technika, licea, szkoły policealne – wszystkie wpisane do ewidencji. Wnioskodawca wskazał, 
iż szkoły, których organem prowadzącym jest Zainteresowany są szkołami niepublicznymi z 
uprawnieniami publicznymi. Są to szkoły ponadgimnazjalne dla osób dorosłych. Są one 
objęte systemem oświaty i zakwalifikowane do podmiotów wskazanych w art. 2 pkt 2c ww. 
ustawy o systemie oświaty. Ww. szkoły działają zatem w oparciu o ww. ustawę o systemie 
oświaty. 

Faktury za przeprowadzone szkolenia, jak i czesne dla słuchaczy szkół wystawia organ 
prowadzący, tj. Zainteresowany, a nie placówka kształcenia ustawicznego, czy też szkoła. 
Ww. placówka kształcenia ustawicznego prowadzi także kursy na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach między innymi: 
� kursy dokształcające i doskonalące kierowców przewożących towary niebezpieczne – 

na podstawie art. 10 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 
� szkolenia doskonalące dla osób ubiegających się o świadectwa kwalifikacji dla osób 

zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – eksploatacja i dozór – na 
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r., 

� kursy podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów spawania – na podstawie 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bhp przy 
pracach spawalniczych § 27 i § 3 pkt 11, 

� kursy bezpieczeństwa i higieny pracy – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks Pracy art. 237 (3). 
Ponadto, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania Zainteresowany prowadzi kursy: 
� sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera (sprzedawca zawód 522301), 
� przygotowujące do pracy na stanowisku sekretarki – asystentki (sekretarka zawód 

412001), 
� kadry, płace, ZUS oraz prawo pracy – (pracownik ds. osobowych zawód 441501), 
� operatora wózka jezdniowego – (kierowca operator wózków jezdniowych zawód 

834401) i inne powyżej niewymienione kursy zawodowe. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Należy wskazać, iż zakres powyższego zwolnienia adresowany jest m. in. do jednostek 
objętych systemem oświaty, realizujących usługi kształcenia, do których zalicza się również 
placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego.  

Poprzez kształcenie ustawiczne – w świetle art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – należy rozumieć 
kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny. 

Zgodnie z art. 82 cyt. ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą 
zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
placówek publicznych. 
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Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  
W oparciu o art. 2 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje:  
� 1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne 

formy wychowania przedszkolnego;  
� 2) szkoły: 

� a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i 
sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,  

� b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, 
sportowe i mistrzostwa sportowego, 

� c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z 
oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa 
sportowego, rolnicze i leśne, 

� d) artystyczne;  
� 3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 

umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego;  

� 3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i 
uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

� 3b) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień artystycznych;  

� 4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające 
dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a 
także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;  

� 5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a 
także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a 
także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

� 6) (uchylony)  
� 7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania;  
� 8) (uchylony)  
� 9) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli; 
� 10) biblioteki pedagogiczne;  
� 11) kolegia pracowników służb społecznych. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, 
że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym 
przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast 
jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do 
których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły 
obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania.  

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia 
przyszłego należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy m. in. 
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usługi w zakresie kształcenia w formach szkolnych poprzez prowadzenie szkół 
ponadgimnazjalnych. Wobec powyższych okoliczności świadczone usługi edukacyjne będą 
objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, bowiem prowadzone 
przez Wnioskodawcę szkoły są jednostkami objętymi systemem oświaty i świadczą usługi w 
zakresie kształcenia. 

Ponadto, jak wynika z powyżej opisanego zdarzenia przyszłego Zainteresowany prowadzi 
placówkę kształcenia ustawicznego, która prowadzi kształcenie dorosłych w formach 
pozaszkolnych – są to kursy i szkolenia. Zatem ww. placówka świadczy usługi kształcenia 
zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

Zgodnie z przepisem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, a także usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 

Stosownie do art. 68b ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty, placówki i ośrodki, o których 
mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, 
mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i 
zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować 
całość lub część prowadzonego kształcenia. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy 
dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po 
przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej 
placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3. Akredytację może uzyskać placówka 
lub ośrodek, które:  
1. zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne; 
2. zatrudniają wykwalifikowaną kadrę; 
3. opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia i kursy świadczone przez placówkę kształcenia ustawicznego są zwolnione od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, konieczne jest 
stwierdzenie :  
� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 

lub 
� czy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, są 

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
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na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

W treści wniosku Wnioskodawca wskazał, iż prowadzona przez niego placówka 
kształcenia ustawicznego oferuje kursy dokształcające i doskonalące kierowców 
przewożących towary niebezpieczne. Świadczone usługi kształcenia – ww. kursy – 
prowadzone są w formach i oparte na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 28 
października 2002 r. ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 
199, poz. 1671 ze zm.). 

W świetle art. 10 ust. 1 cyt. ustawy, do kierowania pojazdem przewożącym towary 
niebezpieczne, w stosunku do którego umowa ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę 
kursu lub kursów dokształcających, jest uprawniona osoba, która:  
1. ukończyła 21 lat;  
2. spełnia wymogi określone w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców 

przewożących towary niebezpieczne;  
3. posiada zaświadczenie ADR.  

Zaświadczenie ADR – w myśl art. 10 ust. 2 ww. ustawy – otrzymuje po raz pierwszy 
osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-2 i która ukończyła z wynikiem 
pozytywnym kurs dokształcający początkowy.  

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 ustawy o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych, zaświadczenie ADR, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane przez 
jednostkę prowadzącą kurs na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym 
egzaminu, o którym mowa w ust. 5.  

W roku poprzedzającym datę upływu ważności zaświadczenia ADR, o którym mowa w 
ust. 2, kierujący pojazdem jest obowiązany ukończyć kurs dokształcający doskonalący. Po 
ukończeniu tego kursu, z wynikiem pozytywnym, jednostka prowadząca kurs przedłuża 
ważność zaświadczenia ADR albo wydaje nowe zaświadczenie ADR, na okres kolejnych 5 lat 
(art. 10 ust. 4 cyt. ustawy). 

Innym rodzajem kształcenia dorosłych, które oferuje placówka kształcenia zawodowego 
prowadzona przez Zainteresowanego są szkolenia doskonalące dla osób ubiegających się o 
świadectwa kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – 
eksploatacja i dozór. Przedmiotowe szkolenia zawodowe prowadzone są na podstawie 
odrębnych przepisów, tj.: 
� ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. Nr 89, poz. 625 ze 

zm.) 
� rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 

2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania i posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U Nr 89, poz. 828 ze 
zm.). 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, osoby zajmujące się eksploatacją 
sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6 ustawy, 
obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje 
kwalifikacyjne. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat 
(art. 64 ust. 1a ustawy). 

Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, okres jego ważności reguluje 
również rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania i posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 
Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając ww. rozporządzenie w § 1 określił w 
szczególności : 
1. rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń i sieci, przy których eksploatacji jest 

wymagane posiadanie kwalifikacji; 
2. zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji i urządzeń, o których 
mowa w pkt 1; 

3. tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; 
4. jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne i tryb ich 

powoływania; 
5. wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w pkt 2; 
6. wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia, eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą 
zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów 
prac i stanowisk pracy: 
1. eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie 

obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; 
2. dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób 

wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników 
technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Ponadto, § 6 powołanego rozporządzenia, zawiera szczegółowy zakres wiedzy, jaką 
powinny posiadać osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu 
uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.  

Posiadaną wiedzę i kwalifikacje do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
energetycznych potwierdzają wydawane świadectwa kwalifikacyjne, które uprawniają do 
samodzielnego wykonywania pracy na określonym stanowisku i na określone urządzenie w 
danej grupie urządzeń (wymienione w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia). 

Kolejną świadczoną przez placówkę usługą kształcenia w formie pozaszkolnej są kursy 
podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów spawania, które zostały uregulowane w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470). 

Przez kwalifikacje spawalnicze – na mocy § 3 pkt 11 cyt. rozporządzenia – należy 
rozumieć ukończenie odpowiedniego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie 
spawalnictwa, potwierdzone egzaminem oraz dokumentem upoważniającym do 
wykonywania prac spawalniczych. 

Stosownie do § 27 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych, prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” 
lub „Książkę spawacza”, wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich 
Normach, z uwzględnieniem przepisu § 28. 
W oparciu o § 28 ww. rozporządzenia, osoby wykonujące:  
1. ręczne cięcie termiczne,  
2. zgrzewanie,  
3. ręczne lutowanie,  
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4. zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych  
   - powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie 
określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. 

Prowadzona przez Wnioskodawcę placówka kształcenia ustawicznego oferuje także kursy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem w tym przypadku należy wskazać, iż obowiązek 
przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został 
na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze 
zm.). 

Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ), 
które określa: 
1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
2. zakres szkolenia,  
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia.  
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę 

organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom : 
1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczymi; 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która 
uległa wypadkowi.  

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, szkolenie może być 
organizowane przez pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a 
pkt 2 rozporządzenia, czyli m. in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność 
oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, 
które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia). 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż świadczone usługi kształcenia przez placówkę kształcenia 
ustawicznego w formie pozaszkolnej, m. in.:  
� kursy dokształcające i doskonalące kierowców przewożących towary niebezpieczne, 
� szkolenia doskonalące dla osób ubiegających się o świadectwa kwalifikacji dla osób 

zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – eksploatacja i dozór, 
� kursy podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów spawania, 
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� kursy bezpieczeństwa i higieny pracy  
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
a ustawy. Przedmiotowe szkolenia i kursy mają na celu uzyskanie lub uzupełnianie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji niezbędnej do celów zawodowych.  

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń i kursów zostały ściśle 
uregulowane w powołanych powyżej odrębnych przepisach. Oznacza to, że została spełniona 
przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia i kursy 
prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Ponadto, placówka kształcenia ustawicznego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 
415 ze zm.) prowadzi inne kursy zawodowe, w tym również: sprzedawcy z obsługą kasy 
fiskalnej i komputera, sekretarki – asystentki, pracownika ds. osobowych (kadry, płace, ZUS i 
prawo pracy) oraz operatora wózka jezdniowego. 

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, instytucjami rynku pracy realizującymi zadania 
określone w ustawie są instytucje szkoleniowe. Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i 
niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną 
(art. 6 ust. 5 cyt. ustawy). 

W świetle art. 20 ust. 1 powołanej ustawy, instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla 
bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków 
publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych 
prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu 
podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na 
podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, 
w szczególności w przypadku:  
1. braku kwalifikacji zawodowych;  
2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;  
3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;  
4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.  

Na mocy art. 40 ust. 2c ww. ustawy, finansowanie szkoleń osób skierowanych przez 
starostę jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu 
Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej, i 
polega na:  
1. finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym;  
2. wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia;  
3. finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia 

związanych z udziałem w szkoleniach;  
4. finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.  

Zaznacza się, iż w oparciu o art. 36 ust. 8 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw pracy 
określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
pracy oraz zakres jej stosowania, uwzględniając zawody i specjalności występujące na rynku 
pracy oraz potrzeby pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. 

Przepis § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537), określa klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. W 
niniejszym załączniku jest zatem przedstawiona klasyfikacja zawodów i specjalności. W 
analizowanej sprawie należy wskazać, iż wymienione wyżej kursy, tzn. sprzedawcy z obsługą 
kasy fiskalnej i komputera, sekretarki – asystentki, pracownika ds. osobowych oraz operatora 
wózka jezdniowego zostały uwzględnione w załączniku, o którym mowa powyżej. Zatem 
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należy stwierdzić, iż usługi prowadzenia kursów dla dorosłych przez placówkę kształcenia 
ustawicznego korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c 
ustawy. Bowiem przedmiotowe kursy, jak wynika z wyżej powołanych przepisów ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są dofinansowane ze środków publicznych, 
w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze 
środków programów Unii Europejskiej. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, a 
fakturowane przez Wnioskodawcę będą od dnia 1 stycznia 2011 r. korzystały ze zwolnienia 
od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Natomiast ww. usługi 
świadczone przez placówkę kształcenia ustawicznego, a dokumentowane przez 
Zainteresowanego będą również od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku VAT, 
jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. 

Zaznacza się, iż Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienie od podatku od towarów i 
usług pod warunkiem, iż szkoły i placówka kształcenia ustawicznego funkcjonują w ramach 
Zainteresowanego i nie są odrębnymi podmiotami. 

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zastosowania zwolnienia od podatku VAT 
należało uznać za prawidłowe, jednakże nie z uwagi na posiadane zaświadczenie o wpisie 
placówki kształcenia ustawicznego oraz szkół do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
ale spełnienie warunków wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy. 

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części 
dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 
zwolnienia z tytułu świadczenia usług edukacyjnych. Natomiast, kwestia dotycząca wskazania 
czy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest odrębnym przepisem, który zwalnia 
usługi szkoleniowe od podatku VAT została rozstrzygnięta postanowieniem o odmowie 
wszczęcia postępowania z dnia 17 marca 2011 r., nr ILPP1/443-1315/10-5/AW. 
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36. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.24 (sygn. ILPP2/443-2044/10-4/MR) 

 
Istota interpretacji 
Opodatkowanie usług w zakresie kształcenia realizowanych na rzecz spółki z o.o. 
prowadzącej niepubliczną szkołę policealną. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we 
wniosku z dnia 16 grudnia 2010 r. (data wpływu 20 grudnia 2010 r.) uzupełnionym pismem z 
dnia 7 marca 2011 r. (data wpływu 10 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie kształcenia realizowanych na rzecz spółki 
z o.o. prowadzącej niepubliczną szkołę policealną – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 20 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie kształcenia 
realizowanych na rzecz spółki z o.o. prowadzącej niepubliczną szkołę policealną. Wniosek 
został uzupełniony pismem z dnia 7 marca 2011r. (data wpływu 10 marca 2011 r.) o 
doprecyzowanie opisu sprawy. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi zasadniczo 
kancelarię radcy prawnego świadcząc usługi prawnicze. Jednocześnie w 2011 r. planuje w 
ramach swojej działalności gospodarczej realizować usługi kształcenia na rzecz 
niepublicznych szkół policealnych (będących jednostkami systemu oświaty w rozumieniu 
ustawy o systemie oświaty, które prowadzone są przez spółkę z o.o. jako organ 
założycielski), prowadząc zajęcia na rzecz słuchaczy z zakresu podstaw prawa. 
Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością zatrudnia aplikanta, który realizuje 
zadania zarówno w zakresie usług prawniczych, jak i usług kształcenia – prowadząc część 
zajęć zabezpieczonych przez Wnioskodawcę. Osoby prowadzące zajęcia posiadają 
uprawnienia pedagogiczne. Środki przeznaczone na realizację usługi przez Wnioskodawcę 
pochodzą ze środków publicznych, tj. dotacji udzielanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego szkole policealnej, która z tych środków opłaca m.in. usługi dostarczane przez 
Wnioskodawcę. Usługi Wnioskodawcy są niezbędne dla realizacji przez kontrahenta usług 
kształcenia w prowadzonych przez niego jednostkach oświaty. Bez realizacji usługi przez 
Wnioskodawcę nie byłoby możliwe realizowanie usług kształcenia przez kontrahenta w 
ramach prowadzonych przez niego jednostek systemu oświaty. 
W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że: 
   1. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, 
   2. nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, 
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   3. usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą usługami w zakresie kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego innymi, niż wymienione w art. 43 ust. 1 
pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia realizowane na rzecz 
spółki z o.o. prowadzącej szkołę policealną będą zwolnione z opodatkowania VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi objęte są zwolnieniem od 
opodatkowania VAT z uwagi na postanowienia przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz art. 43 ust. 
17 ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 43 ust. 1 pkt 26 stanowi bowiem, iż zwolnieniu 
podlegają usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty (…) w zakresie 
kształcenia i wychowania (…) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane. 
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia na rzecz kontrahenta prowadzącego 
jednostkę oświaty są ściśle związane ze świadczonymi przez kontrahenta prowadzącego 
jednostki oświaty usługami kształcenia realizowanymi na rzecz jego słuchaczy. Bez realizacji 
tych usług nie byłoby możliwe realizowanie usług kształcenia przez kontrahenta w ramach 
prowadzonych przez niego jednostek oświaty. 
W konsekwencji usługi Wnioskodawcy mieszczą się w zwolnieniu zdefiniowanym ww. 
przepisem. 
Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi realizowane przez niego nie mieszczą się w 
wyłączeniach od zwolnienia, określonych w przepisie art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od 
towarów i usług, wskazującym, iż zwolnienia (…) nie mają zastosowania do (…) świadczenia 
usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 
   1. jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej (…), 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są bowiem ściśle związanymi z usługami 
podstawowymi realizowanymi przez kontrahenta i są niezbędne do wykonania tejże usługi 
przez kontrahenta. Ponadto, celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest wyłącznie 
zabezpieczenie świadczenia usługi kształcenia o odpowiednim standardzie na rzecz słuchaczy 
kontrahenta. Nie jest natomiast ich celem osiąganie dodatkowego dochodu przez podatnika 
w wyniku konkurencyjnego wykonywania czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających ze zwolnienia. 
Przeciwna interpretacja (uznanie usług Wnioskodawcy za opodatkowane VAT) prowadziłaby 
do znacznego zwiększenia kosztów prowadzenia działalności oświatowej finansowanej ze 
środków publicznych. Jednostki oświatowe zmuszone byłyby do zakupu usług od 
wykładowców opodatkowanych podatkiem VAT, który nie mógłby zostać przez te jednostki 
rozliczony jako podatek naliczony przy nabyciu usług z uwagi na ich powiązanie ze 
świadczonymi przez te jednostki usługami zwolnionymi. Skutkowałoby to znacznym 
wzrostem kosztów realizacji zadań publicznych w zakresie kształcenia przez jednostki 
oświaty. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
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towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 
83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym 
art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych ustaw związanych z 
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 
Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w 
rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych 
stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku. 
Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia 
usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. 
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy, zwalnia się od podatku 
usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 
stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych  
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 
29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług 
ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Z uregulowań zawartych w ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie z 
podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, 
przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, dany podmiot winien być jednostką 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a usługi winny być 
świadczone w zakresie kształcenia i wychowania. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
218

Wnioskodawca wskazał, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty, a jedynie ma zamiar 
świadczyć usługi kształcenia na rzecz niepublicznych szkół policealnych (będących 
jednostkami systemu oświaty w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) w zakresie prawa. 
Jednocześnie usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą usługami w zakresie 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego innymi, niż wymienione w art. 
43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 
Pomimo iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę mogą być niezbędne do świadczenia 
usługi przez nabywcę - jednostkę objętą systemem oświaty, to z uwagi na fakt, iż 
Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty, przedmiotowe usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę nie 
będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 
Ponadto, żeby dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie 
kształcenia i wychowania, mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług, dostawa towarów/świadczenie usług ściśle związanych z usługami 
kształcenia i wychowania muszą być dokonywane przez ten sam podmiot, tj. przez jednostkę 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługę 
podstawową. 
W analizowanym przypadku nie ma zastosowania art. 43 ust. 17 ustawy, ponieważ, jak 
wskazano wyżej, Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty, której takie 
zwolnienie przysługuje. 
Reasumując, usługi w zakresie kształcenia realizowane na rzecz spółki z o.o. prowadzącej 
niepubliczną szkołę policealną, świadczone przez Wnioskodawcę, niebędącego jednostką 
objętą systemem oświaty, nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.  
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37. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.25 (sygn. ILPP1/443-310/11-2/KŁ) 

 
Istota interpretacji  
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Fundacja jest zwolniona od podatku od towarów i 
usług tytułem usług edukacyjnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT w 
brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z 
dnia 14 stycznia 2011 r. (data wpływu 17 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 17 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 

Fundacja jest osobą prawną prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego, działającą 
na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych. Zaświadczenie 
to zostało wydane w dniu 15 października 2007 r. przez Prezydenta Miasta Łodzi, na 
podstawie art. 82 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
Ponadto, placówka prowadzi usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Tymi 
odrębnymi przepisami są: 
1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w 

sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537);  

2. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Fundacja jest zwolniona od podatku od towarów i 
usług tytułem usług edukacyjnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT w 
brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja jest osobą prawną prowadzącą placówkę kształcenia 
ustawicznego, działającą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek 
niepublicznych. Zaświadczenie to zostało wydane przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 
82 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioskodawca jest 
jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie 
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kształcenia i wychowania. A zatem Zainteresowany podlega zwolnieniu od VAT. Ponadto, 
Wnioskodawca jest zwolniony od VAT, ponieważ prowadzi usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. Zawody, w których kształci Zainteresowany znajdują się w klasyfikacji i posiadają 
kody: bukieciarz – 524901 i florysta - 343203. Klasyfikacja ta znajduje się w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Ponadto, Wnioskodawca 
działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Przepis § 7 pkt 1 umożliwia 
przeprowadzanie egzaminów umożliwiających ocenę poziomu opanowania wybranych 
kwalifikacji zawodowych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie 
na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).  

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, wprowadzonym 
art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z 
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 ze zm.) oraz zmienionym art. 9 pkt 1 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, 
ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub 
zwolnienie od podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
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towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że Fundacja jest osobą prawną 
prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego, działającą na podstawie zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji placówek niepublicznych. Zaświadczenie to zostało wydane w dniu 15 
października 2007 r. przez Prezydenta Miasta, na podstawie art. 82 ust. 3, 3a i 5 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ponadto, przedstawiając własne stanowisko w 
sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że jest 
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jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie 
kształcenia i wychowania. 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i 
placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. 

W myśl art. 82 ust. 3 ww. ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do 
ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu 
kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach ustawy wynika, że zwolnienie 
od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, 
przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był 
jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot 
ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca wskazuje, iż 
jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania. Wobec powyższych okoliczności, przedmiotowe usługi 
edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę są objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 

Ponadto, powołane przepisy ustawy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż placówka prowadzi usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi przepisami są: rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) 
oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Jednocześnie we własnym stanowisku 
Wnioskodawca wskazał, że zawody w których kształci znajdują się w klasyfikacji i posiadają 
kody: bukieciarz – 524901 i florysta – 343203.  

Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania, określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
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pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Klasyfikacja jest 
stosowana m. in. w zakresie szkolenia zawodowego (§ 2 pkt 2). 

Wskazane przez Wnioskodawcę zawody, w których kształci mieszczą się w grupie 3 i 5 
wskazanej klasyfikacji. Zgodnie z objaśnieniem do struktury klasyfikacji zawodów i 
specjalności grupa 3 – „Technicy i inny średni personel” obejmuje zawody wymagające 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac 
technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz 
artystycznych koncepcji i metod działania. Natomiast grupa 5 – „Pracownicy usług osobistych 
i sprzedawcy” obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są 
niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych m.in. z podróżą, 
prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do 
sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych. 

Wobec powyższego, do wykonywania wskazanych przez Wnioskodawcę zawodów, tj. 
zawodu bukieciarza i florysty niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy i 
umiejętności. 

Należy także zwrócić uwagę na § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2006 r. Ministra 
Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, który wskazuje, że 
uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:  
1. kurs;  
2. kurs zawodowy;  
3. seminarium;  
4. praktyka zawodowa. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż świadczone prze Wnioskodawcę usługi spełniają definicję 
usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. Szkolenia te mają na celu uzyskanie lub 
uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych i są prowadzone na zasadach i w 
formach przewidzianych w odrębnych przepisach wskazanych przez Wnioskodawcę. 

Reasumując, Wnioskodawca świadczy usługi kształcenia zawodowego oraz 
przekwalifikowania zawodowego, które są prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach, zatem korzysta ze zwolnienia od podatku od 
towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. 

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej 
przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w 
opisywanym stanie faktycznym i we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej 
zaistniałego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z 
art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.  
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym.  
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38. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.28 (sygn. ILPP2/443-17/11-2/TK) 

 
Istota interpretacji  
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia 
zawodowego. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we 
wniosku z dnia 29 grudnia 2010 r. (data wpływu 31 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 31 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. Pozostałych 
pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B), Pozaszkolnych 
form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z). W ramach prowadzonej działalności 
Wnioskodawca organizuje m.in. następujące kursy: 
� szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, D, 

B+E, C+E, D+E, (na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 
ruchu drogowym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów); 

� kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy (na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i 
egzaminatorów); 

� kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy (na podstawie ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy); 

� kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (na 
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w 
sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne); 

� szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli 
gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi przenośnych, 
przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych (na podstawie ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 
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lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i 
konserwacji urządzeń technicznych); 

� szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, elektryczne i 
gazowe (na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych, a także Wytycznych Instytutu Spawalnictwa); 

� Sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci o 
napięciu znamionowym powyżej 1 kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na paliwa 
stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi (na 
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci). 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w związku z 
tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, czy 
korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
a ustawy. 

 
Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja powyższych szkoleń korzysta ze zwolnienia od 

podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Spełnione zostały, 
bowiem obie wymagane przepisem przesłanki zwolnienia, tj.: 
� szkolenia stanowią kształcenie zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 

od towarów i usług (uzyskane kwalifikacje po ukończonych szkoleniach zgodne są z 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania) 
oraz 

� prowadzone są w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…).  

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
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W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy – 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 
r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 
ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze 
zm.). 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Natomiast, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, w brzmieniu obowiązującym 
od dnia 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w 
zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez 
uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
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70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 
Zatem z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego, 
czy usługi: 
� szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, D, 

B+E, C+E, D+E;  
� kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy;  
� kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy;  
� kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; 
� szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli 

gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi przenośnych, 
przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych;  

� szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, elektryczne i 
gazowe; 

� sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci o 
napięciu znamionowym powyżej 1 kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na paliwa 
stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;  

są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, 
konieczne jest stwierdzenie: 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

 
W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 

z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 
77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 
str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest 
stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. 
stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 
przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie 
systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy 
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, 
dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj 
znaczenia. 

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
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usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) oraz 
pozaszkolnych form edukacji w zakresie nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z). W ramach 
prowadzonej działalności organizuje m.in.:  
1. usługi szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, 

C, D, B+E, C+E, D+E; 
2. kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy;  
3. kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy; 
4. kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; 
5. szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli 

gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi przenośnych, 
przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych; 

6. szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, elektryczne i 
gazowe; 

7. sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci o 
napięciu znamionowym powyżej 1 kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na paliwa 
stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi. 

Przedmiotowe szkolenia prowadzone są: 
1. odnośnie usług szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami kat. B, C, D, B+E, C+E, D+E - na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 2108, poz. 908 ze zm.) 
oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w 
sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834); 

2. odnośnie kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów nauki jazdy - na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 2108, poz. 908 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 
2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, 
poz. 314); 

3. odnośnie kursów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 
r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 
2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, 
poz. 314);  

4. odnośnie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 ze zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających 
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571);  

5. odnośnie szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z 
wymianą butli gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi 
przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych - na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie 
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trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.);  

6. odnośnie szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, 
elektryczne i gazowe - na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), a także Wytycznych Instytutu 
Spawalnictwa;  

7. odnośnie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i 
sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i 
sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na 
paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi - na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828). 

Jak wskazał Wnioskodawca, świadczone przez niego szkolenia, stanowią kształcenie 
zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż uzyskane 
kwalifikacje po ukończonych szkoleniach są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537).  

Opisane we wniosku szkolenia, kursy i sprawdzenia kwalifikacji, są zatem ściśle 
uregulowane w odrębnych przepisach. Oznacza to, że świadczone przez Wnioskodawcę 
usługi polegające na prowadzaniu ww. szkoleń, kursów i sprawdzenia kwalifikacji, spełniają 
przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego. Ponadto, usługi te są prowadzone 
w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa 
podatkowego stwierdzić należy, iż prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia, kursy i 
sprawdzenia kwalifikacji, spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego, 
w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Ponadto, prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Tak więc przedmiotowe szkolenia, kursy i 
sprawdzenia kwalifikacji korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
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39. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.28 (sygn. ILPP2/443-16/11-2/TW) 

 
Istota interpretacji  
Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w związku z 
tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach i 
korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a ustawy? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 
grudnia 2010 r. (data wpływu 31 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
od podatku usług kształcenia zawodowego – jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 31 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego.  
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe.  
 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pozostałych 
pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B), pozaszkolnych 
form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z). W ramach prowadzonej działalności 
Wnioskodawca organizuje m.in. następujące kursy:  
� szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, D, 

B+E, C+E, D+E, (na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 
ruchu drogowym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień 
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów);  

� kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy (na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów 
egzaminatorów);  

� kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy (na podstawie ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz 
drogowy);  

� kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (na 
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. 
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w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary 
niebezpieczne);  

� szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli 
gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi przenośnych, 
przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych (na podstawie ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych);  

� szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, elektryczne i 
gazowe (na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, a także Wytycznych 
Instytutu Spawalnictwa);  

� kursy obsługi koparko-ładowarek, ładowarek, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, 
przecinarek do nawierzchni dróg (na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych);  

� sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci o 
napięciu znamionowym powyżej I kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na 
paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).  

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.  
 

Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w związku z 
tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach i 
korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a ustawy...  
Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja powyższych szkoleń korzysta ze zwolnienia od podatku od 
towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Spełnione zostały, bowiem obie 
wymagane przepisem przesłanki zwolnienia, tj.:  
� szkolenia stanowią kształcenie zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 

od towarów usług (uzyskane kwalifikacje po ukończonych szkoleniach zgodne są z 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2010 r. w 
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania) oraz  

� prowadzone są w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 
rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
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Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy – 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 
r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 
ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.  

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów.  

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze 
zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania,  

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Natomiast, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
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c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w 
zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez 
uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane.  
Zatem z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego, 
czy usługi: 
� szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, D, 

B+E, C+E, D+E;  
� kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy;  
� kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy;  
� kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; 
� szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli 

gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi przenośnych, 
przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych;  

� szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, elektryczne i 
gazowe; 

� kursy obsługi koparko-ładowarek, ładowarek, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, 
przecinarek do nawierzchni dróg; 

� sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci o 
napięciu znamionowym powyżej I kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na 
paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi;  

są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, 
konieczne jest stwierdzenie: 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  
W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 

z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 
77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 
str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest 
stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. 
stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 
przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie 
systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy 
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, 
dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
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nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj 
znaczenia.  

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.  

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) oraz 
pozaszkolnych form edukacji w zakresie nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z). W ramach 
prowadzonej działalności organizuje m.in.:  

1. usługi szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, 
C, D, B+E, C+E, D+E; 

2. kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy;  
3. kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy; 
4. kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; 
5. szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli 

gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi przenośnych, 
przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych; 

6. szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, elektryczne i 
gazowe; 

7. kursy obsługi koparko-ładowarek, ładowarek, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, 
przecinarek do nawierzchni dróg; 

8. sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci 
o napięciu znamionowym powyżej I kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na 
paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi.  

Przedmiotowe szkolenia prowadzone są: 
1. odnośnie usług szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami kat. B, C, D, B+E, C+E, D+E) - na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 2108, poz. 908 ze 
zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 
2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ze 
zm.); 

2. odnośnie kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów nauki jazdy - na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2005 r. Nr 2108, poz. 908 ze zm.) oraz rozrządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień 
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 
1834); 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
235

3. odnośnie kursów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 
2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 
kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 
(Dz. U. Nr 53, poz. 314);  

4. odnośnie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów 
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, 
poz. 1571);  

5. odnośnie szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z 
wymianą butli gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi 
przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych - na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. 
U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 
2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i 
konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.);  

6. odnośnie szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, 
elektryczne i gazowe - na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), a także Wytycznych 
Instytutu Spawalnictwa;  

7. odnośnie kursów obsługi koparko-ładowarek, ładowarek, zagęszczarek i ubijaków 
wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg - na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263);  

8. odnośnie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i 
sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i 
sieci o napięciu znamionowym powyżej I kV, a także kotłów parowych oraz wodnych 
na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi - na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.).  

Jak wskazał Wnioskodawca, świadczone przez niego szkolenia, stanowią kształcenie 
zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż uzyskane 
kwalifikacje po ukończonych szkoleniach są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537).  

Opisane we wniosku szkolenia, kursy i sprawdzenia kwalifikacji, są zatem ściśle 
uregulowane w odrębnych przepisach. Oznacza to, że świadczone przez Wnioskodawcę 
usługi polegające na prowadzaniu ww. szkoleń, kursów i sprawdzenia kwalifikacji, spełniają 
przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego. Ponadto, usługi te są prowadzone 
w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  
Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa 
podatkowego stwierdzić należy, iż prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia, kursy i 
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sprawdzenia kwalifikacji, spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego 
wchodzą w zakres kształcenia zawodowego, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. 
Ponadto, prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Tak więc przedmiotowe szkolenia, kursy i sprawdzenia kwalifikacji korzystają ze zwolnienia 
od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
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40. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.29 (sygn. ITPP1/443-7/11/MN) 

 
Istota interpretacji  
Czy kursy i szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę będą zwolnione od podatku od 1 
stycznia 2011 r., po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 27 grudnia 2010 r. (data wpływu 4 stycznia 2011 r.) uzupełnionym w dniu 8 marca 
2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów i szkoleń - jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 4 stycznia 2011 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 3 marca 2011 r. o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów i szkoleń. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.  
 

Spółka prowadzi kursy i szkolenia dla osób dorosłych w następującym zakresie: 
� BHP, 
� kursy kierowców wózków jezdniowych, 
� szkolenia w zakresie napełniania zbiorników pojazdów zasilanych gazem skroplonym 

LPG,  
� szkolenia energetyczne, 
� szkolenia spawanie metali, 
� szkolenia – drwal – operator pilarki, 
� szkolenia – obsługa dźwignic. 

Są to szkolenia wymagane są przez pracodawców.  
Spółka jest jednostką objętą systemem oświaty, zgodnie z przepisami o systemie 

oświaty. Posiada stosowne zaświadczenie, że została wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, jako placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 

Czy kursy i szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę będą zwolnione od podatku od 1 
stycznia 2011 r., po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług...  
 

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzone szkolenia stanowią usługi typu zawodowego lub 
przekwalifikowania, są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Szkolenia te są jednymi z wielu wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne 
stanowiska. Na wielu stanowiskach bez tego typu uprawnień nie można wykonywać pracy. 
Jest to zgodne i wymagane przez Kodeks Pracy i Inspekcję Pracy. Dlatego też, w ocenie 
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Wnioskodawcy, przedmiotowe szkolenia od 1 stycznia 2011 r. będą zwolnione od podatku, 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 
1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca 
przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.  

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 

Należy zauważyć, że usługi, które dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i 
usług sklasyfikowane zostały w PKWiU 80, do dnia 31 grudnia 2010 r. – na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy – 
korzystały z przewidzianego tam zwolnienia. 

Stosownie do art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), uchyla się - z dniem 1 stycznia 
2011 r. – art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i dodaje pkt 17-41.  

Tym samym załącznik nr 4 do ustawy, który zawierał wykaz usług zwolnionych od 
podatku poprzez ich odwołanie do odpowiedniego symbolu PKWiU, został zastąpiony przez 
ustawodawcę ujęciem opisowym, którego zakres określono wykorzystując przepisy prawa 
unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.  

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze 
zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 ustawy punktów 
26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
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Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W myśl art. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje: placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 

Zgodnie z art. 82 ww. ustawy, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać placówki 
niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych.  

Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  

Z treści wniosku wynika, że Spółka jest jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty – posiada wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, jako placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego i kształci osoby 
dorosłe, poprzez prowadzenie kursów i szkoleń następującym zakresie: BHP, kursy 
kierowców wózków jezdniowych, szkolenia w zakresie napełniania zbiorników pojazdów 
zasilanych gazem skroplonym LPG, szkolenia energetyczne, szkolenia spawanie metali, 
szkolenia – drwal – operator pilarki oraz szkolenia – obsługa dźwignic. 

Analizując opisane okoliczności sprawy na tle powołanych przepisów, stwierdzić należy, 
iż od dnia 1 stycznia 2011 r., świadczone przez Wnioskodawcę, będącym jednostką objętą 
systemem oświaty, usługi w zakresie kształcenia (kursy i szkolenia) będą korzystały ze 
zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku 
od towarów i usług. 

Wskazać ponadto należy, iż powołany przez Spółkę art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o 
podatku od towarów i usług przewidziany jest dla usług innych, niż wymienione w art. 43 
ust. 1 pkt 26. 
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41. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.29 (sygn. IPPP1-443-1343/10-5/EK) 

 
Istota interpretacji  
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia usług 
szkolenia zawodowego- na podst. art.43 ust. 1 pkt 29a. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P., przedstawione 
we wniosku z dnia 27 grudnia 2010 r. (data wpływu 31 grudnia 2010 r.) uzupełnionym 
pismami z dnia 16 lutego 2011 r. (data wpływu 21 lutego 2011 r.) w odpowiedzi na 
wezwanie tut. Organu z dnia 09 lutego 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług 
kształcenia zawodowego - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 31 grudnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia kształcenia zawodowego. Wniosek uzupełniony został pismami z 
dnia 16 lutego 2011 r. (data wpływu 21 lutego 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie 
Organu z dnia 09 lutego 2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 

 
P. jest krajową jednostką akredytującą działającą na podstawie i zgodnie z zapisami 

Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 
138, poz. 935). Zgodnie z w/w ustawą oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającego wymagania w zakresie 
akredytacji i nadzoru rynku P. (P.) działa w charakterze władzy publicznej i świadczy 
wyłącznie usługi zwolnione z VAT. 

Przepis art. 26 ustawy o systemie oceny zgodności określa ustawowy zakres działalności 
P. w tym organizowanie szkoleń. Dotychczas podobnie jak cała działalność P. szkolenia 
zwolnione były z opodatkowania VAT. Od 1 stycznia 2011 zgodnie z nowelizacją ustawy o 
VAT usługi edukacyjne, w tym szkolenia co do zasady objęte będą opodatkowaniem. P. 
organizuje szkolenia wyłącznie wymagane ustawowo. Szkolenia są elementem koniecznym 
dla funkcjonowania P.. Ustawodawca (Sejm RP) poprzez zapisy ustawy o systemie oceny 
zgodności narzucił P. konieczność podjęcia działalności szkoleniowej, ponieważ jest ona 
niezbędna dla właściwego funkcjonowania jednostek uczestniczących w systemie oceny 
zgodności w Polsce. Funkcjonowanie systemu oceny zgodności obejmuje blisko 1 300 
jednostek w kraju. Prawidłowe działanie tych jednostek determinuje rozwój gospodarczy 
znoszenie barier technicznych w swobodnym międzynarodowym obrocie towarów i usług. 

Szkolenia organizowane przez P. skierowane są do określonej kategorii zawodowej 
pracowników działających w systemach zarządzania jakością i mają na celu przede 
wszystkim zwiększenie ich kompetencji zawodowych oraz przygotowanie do wykonywania 
zawodu auditora jakości. 
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Wniosek uzupełniono o następujące informacje. P. jest krajową jednostką akredytującą 
uznaną zgodnie z przepisem art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. implementowanego do polskiego prawodawstwa za 
jednostkę dążącą do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego w 
rozumieniu art. 162 rozporządzenia komisji nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 
ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Rozporządzenie nr 765/2008 wdraża wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru 
rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu. 

P. jako krajowa jednostka akredytująca zgodnie z p.16 rozporządzenia 765/2008 przy 
ocenianiu i stałym monitorowaniu kompetencji jednostek oceniających zgodność 
(nadzorowanych przez P. zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności) musi dysponować 
odpowiednio wyszkoloną kadrą auditorów jakości i ekspertów technicznych. Dlatego 
konieczne jest aby krajowa jednostka akredytująca stale podnosiła kompetencje zarówno 
auditorów i ekspertów jak i jednostek uczestniczących w systemie akredytacji tj. laboratoriów 
badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących, inspekcyjnych oraz weryfikatorów. 

Organizowane przez P. szkolenia mają zatem bez wątpienia charakter kształcenia 
zawodowego, bowiem bez znajomości przepisów prawa krajowego i unijnego oraz zasad 
auditowania personel zewnętrzny oraz jednostki akredytowane nie spełniały by wymagań 
odpowiednich norm i międzynarodowych wymagań. 

Ustosunkowując się do form i zasad prowadzenia szkoleń zawartych w odrębnych 
przepisach, należy podkreślić, że obowiązek szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji 
wynika wprost z rozporządzenia 765 art. 8 odnośnie wymagań dla krajowych jednostek 
akredytujących, krajowa jednostka akredytująca ustanawia, wdraża i utrzymuje procedury w 
zakresie monitorowania wydajności i kompetencji zaangażowanego personelu, przy czym w 
przypadku P. jest to personel zewnętrzny składający się z auditorów oraz ekspertów, którzy 
oceniają systemy zarządzania w jednostkach oceniających zgodność. 

Formy i zasady prowadzenia szkoleń wynikają z przepisów European cooperation For 
Accreditation (EA) zawartych w Guidelines for Training Courses for Assessors Used by 
Laboratory Accreditation Schemes. P. zgodnie z prawem międzynarodowym jest członkiem 
EA i zgodnie z tymi wymogami akredytacji europejskiej prowadzi szkolenia zwiększające 
kompetencje zawodowe osób oceniających zgodność. Nadzór nad kompetencjami personelu 
(stałe ich monitorowanie między innymi poprzez szkolenia doskonalące) jest warunkiem 
uczestnictwa polskiej jednostki akredytującej w strukturach międzynarodowych. 
Obowiązek prowadzenia szkoleń w formach i na zasadach ustalonych w P. na podstawie 
dokumentów i wytycznych międzynarodowych wynika wprost z ustawy o systemie oceny 
zgodności. 
Reasumując: 
P. stoi na stanowisku, że świadczone usługi szkolenia spełniają wymóg art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a) ustawy o VAT tzn: 

1. są to usługi szkolenia zawodowego 
2. prowadzone są w formach i na zasadach określonych w procedurach 

wewnętrznych P. na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności, 
rozporządzenia 765/2008 oraz przepisów międzynarodowych dotyczących 
akredytacji 

Podkreślenia ponownie wymaga fakt, że zgodnie z rozporządzeniem 765/2008 P. działa 
w charakterze organu władzy publicznej świadcząc usługi na zlecenie państwa nie 
podlegające VAT. Wyłączenie szkoleń zawodowych ze zwolnienia VAT stoi w sprzeczności z 
ideą działania akredytacji, która jest działalnością nie nastawioną na zysk i służy zapewnieniu 
podstawowej idei wolnego rynku, którą jest swobodny przepływ towarów i usług oraz rozwój 
eksportu. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
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Czy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług z 29 października 2010 r. z dniem 1 stycznia 2011 usługi kształcenia zawodowego 
prowadzone przez P. będą korzystać ze zwolnienia z VAT... 

P. uważa, że w świetle zapisów art. 43 ust.1 pkt 29 litera a) znowelizowanej ustawy o 
VAT z 29 października 2010 r. działalność szkoleniowa spełnia wymagania tego przepisu i 
będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, ponieważ: 

1. są to usługi o charakterze szkolenia zawodowego skierowane do ściśle określonej 
grupy zawodowej auditorów jakości, które mają na celu zwiększenie ich 
kompetencji zawodowych  

2. są to usługi skierowane do osób pracujących w systemach zarządzania jakością, 
które chcą się przekwalifikować i wykonywać zawód auditora jakości (w większości 
na rzecz P. jako auditorzy i eksperci techniczni) 

3. usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach, w tym na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności. 

Podsumowując uważamy, że działalność szkoleniowa P. będzie od 1 stycznia 2011 zwolniona 
z VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.Jednakże zgodnie z 
art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o 
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 
1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o 
finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 257, poz. 1726), w okresie od 
dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka 
podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia m.in. 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego od podatku działalności 
edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
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przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest krajową jednostką akredytującą 

działającą na podstawie i zgodnie z zapisami Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności. Wnioskodawca organizuje szkolenia wyłącznie wymagane ustawową. Szkolenia są 
elementem koniecznym dla funkcjonowania P.. Szkolenia organizowane przez P. skierowane 
są do określonej kategorii zawodowej pracowników działających w systemach zarządzania 
jakością i mają na celu przede wszystkim zwiększenie ich kompetencji zawodowych oraz 
przygotowanie do wykonywania zawodu auditora jakości. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 liP. 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 liP. 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
244

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 

W niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję 
usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie, zwiększenie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych, 
kierowane są do ściśle określonej grupy zawodowej auditorów jakości bądź do osób 
pracujących w systemach zarządzania jakością, które chcą się przekwalifikować i wykonywać 
zawód auditora jakości.  

W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy, ww. 
szkolenia dodatkowo muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach.  

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe szkolenia powinny być zwolnione na podstawie 
art. 43 ust.1 pkt 29a, gdyż szkolenia te mają charakter szkoleń zawodowych oraz 
prowadzone są w formach i na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych P. na 
podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności, rozporządzenia 765/2008 w 
szczególności art. 8 oraz przepisów międzynarodowych dotyczących akredytacji.  

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie 
oceny zgodności (DZ. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) celem ustawy jest stworzenie warunków 
do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne 
podmioty.  
Art. 4. powołanej ustawy określa, iż w procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich 
upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz 
laboratoria. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o akredytacji, zgodnie z art. 5 ust. 11 - należy przez to 
rozumieć uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, 
jednostki kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania określonych działań. 
Rozdział… powołanej ustawy określa m.in. ramy działania Wnioskodawcy. W myśl art. 26 
ust.1 pkt 4 do zakresu działania Wnioskodawcy należy w szczególności organizowanie 
szkoleń.  

Powołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru 
rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu daje wytyczne dla 
Krajów Europejskich m.in. w sprawie powołania krajowych jednostek akredytujących. 

Zgodnie z pkt 16 preambuły rozporządzenia 765/2008 przy ocenianiu i stałym 
monitorowaniu kompetencji jednostek oceniających zgodność istotne jest ustalenie zakresu 
wiedzy i doświadczenia technicznego oraz wymaganych zdolności do dokonywania oceny. 
Dlatego konieczne jest, aby krajowa jednostka akredytująca posiadała wiedzę merytoryczną, 
kompetencje i środki do prawidłowego wykonywania swoich zadań.  
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Art. 8 powołanego rozporządzenia określa wymagania dla krajowych jednostek 
akredytujących. W myśl tego przepisu krajowa jednostka akredytująca spełnia następujące 
wymagania: 

1. jest zorganizowana w sposób zapewniający jej niezależność od ocenianych przez 
siebie jednostek oceniających zgodność i od nacisków komercyjnych oraz w 
sposób, który gwarantuje, że ni występuje konflikt interesów z jednostkami 
oceniającymi zgodność; 

2. jest zorganizowana i prowadzona w sposób dający gwarancję obiektywizmu i 
bezstronności jej działania; 

3. gwarantuje, że każda decyzja odnosząca się do poświadczenia kompetencji 
podejmowana jest przez osoby kompetentne, przy czym nie są to osoby, które 
dokonały oceny; 

4. jest odpowiednio przygotowana do zabezpieczenia poufności uzyskiwanych 
informacji; 

5. określa działania z zakresu oceny zgodności, w odniesieniu do wykonania 
akredytacji, odwołując się w stosowanych przypadkach do odpowiednich 
wspólnotowych lub krajowych przepisów i norm; 

6. określa niezbędne procedury w celu zapewnienia sprawnego zarządzania i 
właściwej kontroli wewnętrznej; 

7. dysponuje wystarczającą liczbą kompetentnych pracowników do wykonywania 
swoich zadań; 

8. dokumentuje obowiązki, zakres odpowiedzialności i uprawnienia personelu, który 
może mieć wpływ na jakość oceny i poświadczenia kompetencji; 

9. ustanawia, wdraża i utrzymuje procedury w zakresie monitorowania wydajności i 
kompetencji zaangażowanego personelu; 

10. sprawdza, czy oceny zgodności przeprowadzone są w odpowiedni sposób, co 
oznacza, że na przedsiębiorstwa nie nakłada się zbędnych obciążeń oraz, że w 
odpowiednim stopniu uwzględnia się wielkość przedsiębiorstwa, sektor, w którym 
ono działa, strukturę tego przedsiębiorstwa, stopień złożoności technologii danego 
produktu oraz masowy bądź seryjny charakter procesu produkcji; 

11. publikuje roczne zweryfikowane sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie z 
ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.  

Ponadto, zaznaczyć należy, iż Wnioskodawca, jako krajowa jednostka akredytująca należy do 
European Cooperation for Accreditation (EA). EA jest Stowarzyszeniem zrzeszającym m.in. 
ustanowione w krajach członkowskich Unii Europejskiej uznane krajowe jednostki 
akredytujące. Kryteria działania jednostek akredytujących są określone w odpowiednich 
międzynarodowych i europejskich normach serii ISO/IEC 1700 i EN 45000 lub innych 
uznanych na arenie międzynarodowej dokumentach normatywnych, uzupełnianych, jeżeli to 
konieczne, dokumentami interpretacyjnymi EA.  
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez 
Wnioskodawcę usługi szkolenia o charakterze szkolenia zawodowego skierowane do grupy 
zawodowej auditorów jakości, mające na celu zwiększenie ich kompetencji zawodowych oraz 
usługi szkoleń skierowane do osób pracujących w systemach zarządzania jakością, które 
chcą się przekwalifikować i wykonywać zawód auditora jakości będą korzystać ze zwolnienia 
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od 
towarów i usług, gdyż przedmiotowe szkolenia wypełniają definicję szkoleń zawodowych i 
przekwalifikowania zawodowego oraz jak wynika z treści wniosku przeprowadzone są w 
formach i na zasadach wynikających z przepisów European Cooperation for Accreditation 
zawartych w Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Laboratory Accreditation 
Schemes, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008r., ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
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42. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.29 (sygn. IPPP3/443-125/11-2/JF) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie dla usługi szkolenia kierowców i nauki języków. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki 
przedstawione we wniosku z dnia 20.01.2011 r. (data wpływu 27.01.2011 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi szkolenia kierowców oraz 
nauczania języków obcych - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 27.01.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi szkolenia kierowców oraz 
nauczania języków obcych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

W ramach działalności gospodarczej, za zgodą Wojewody, Spółka prowadzi Ośrodek 
Szkolenia Kierowców, realizujący szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D i C oraz 
szkolenia okresowe kierowców, kursy kwalifikacji wstępnej, jazdy sprawdzające, kursy 
językowe. 

Do dnia 31 grudnia 2010 r. była to działalność zwolniona z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług (stosowane PKWiU 80.41). Działalność w powyższym zakresie Spółka 
kontynuuje w 2011 r. W związku ze zmianą regulacji dotyczących zwolnień od podatku 
Spółka ma wątpliwości odnośnie zwolnienia powyższych usług od podatku w stanie prawnym 
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy działalność Ośrodka Szkolenia Kierowców prowadzonego przez Spółkę dotycząca szkoleń 
w zakresie prawa jazdy kategorii D i C oraz szkoleń okresowych kierowców, kursów 
kwalifikacji wstępnej, jazd sprawdzających i kursów językowych jest zwolniona od podatku 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 i pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwana dalej „ustawą z dnia 11 marca 2004 
r.”)... 
Zdaniem Wnioskodawcy opisane w stanie faktycznym usługi są nadal zwolnione od podatku 
od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia się od 
podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 
tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. Natomiast zgodnie z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
247

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty — wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Powyższe oznacza, że usługi w zakresie nauczania języków obcych są od dnia 1 stycznia 

2011 r. usługami zwolnionymi z opodatkowania, natomiast w odniesieniu do pozostałych 
usług świadczonych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, należy zbadać, czy są to usługi 
kształcenia zawodowego inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

— oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Spółka nie spełnia cech opisanych w powyższym przepisie. Zdaniem Spółki świadczone 

usługi są usługami świadczenia zawodowego prowadzonymi w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Tymi odrębnymi przepisami jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 908 ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy, 
które regulują szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy oraz przepisy ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze 
zm.), które określają zasady uzyskiwania tzw. kwalifikacji przez kierowców — określają 
zarówno formę, jak i zasady uzyskiwania kwalifikacji. 

Wątpliwości w tym zakresie miała jednak nie tylko Spółka, o czym świadczy wystąpienie 
posła Jerzego Materny z interpelacją nr 19325 do Ministra Finansów w sprawie nałożenia na 
ośrodki szkolenia kierowców 23% podatku VAT. 

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że szkolenie osób 
ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych do tej 
ustawy. Usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, D i E są 
usługami kształcenia zawodowego. Również usługi szkolenia osób ubiegających się o 
wydania prawa jazdy kategorii B, z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden z podstawowych 
wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska, należy uznać za 
kształcenie zawodowe. 
Nie można natomiast za kształcenie zawodowe uznać co do zasady szkolenia osób 
ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A. 

Reasumując, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia 
osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E są zwolnione od podatku 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług. 

Powyższe potwierdza, że Ośrodek Szkolenia Kierowców działający w ramach Spółki, który 
prowadzi szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D i C oraz szkolenia okresowe 
kierowców, kursy kwalifikacji wstępnej, jazdy sprawdzające i kursy językowe świadczy od 
dnia 1 stycznia 2011 r. nadal usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i 
usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, 
podlegają: 

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;  
2. eksport towarów; 
3. import towarów; 
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (…).  
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Przy czym w myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 
1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania  

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy zwalnia się od podatku usługi nauczania 

języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, 
inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. 

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu 
zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
inne niż wymienione w pkt 26: 

c. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
d. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
e. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
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13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Wskazać należy, iż szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle 
uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych tej ustawy. 

Stwierdzić również należy, że usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa 
jazdy kategorii C, D i E są usługami kształcenia zawodowego. Również usługi szkolenia osób 
ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden 
z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska, 
należy uznać za kształcenie zawodowe. Nie można natomiast za kształcenie zawodowe uznać 
co do zasady szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A, bowiem nie 
stanowi ona ani kategorii niezbędnej do wykonywania konkretnego zawodu, ani również, tak 
jak ma to miejsce w przypadku ww. kategorii B, powszechnie już obowiązującego 
wymagania do podjęcia pracy. 

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż prowadzenie szkoleń w 
zakresie prawa jazdy kategorii B, C i E, których formy z zasady są określone w przepisach 
prawa o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych tej ustawy wypełnia przesłanki 
przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy jako usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. W związku z tym podlega zwolnieniu od podatku VAT. 

Również nauczanie języków obcych prowadzone przez podmioty inne niż objęte 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz inne niż uczelnie, 
jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 
ustawy, korzystają ze zwolnienia podatkowego. 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej za zgodą Wojewody bezpośrednio przez Ośrodek Szkolenia 
Kierowców prowadzi szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D i C, szkolenia okresowe 
kierowców, kursy kwalifikacji wstępnej, jazdy sprawdzające oraz kursy językowe. Spółka 
posiada wątpliwości dotyczące zwolnienia ww. usług z podatku od towarów i usług. 

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do obowiązujących przepisów należy zauważyć, 
iż prowadzone przez Spółkę szkolenia w zakresie nauki jazdy i uzyskania prawa jazdy 
kategorii D i C a także szkolenia okresowe kierowców, kursy kwalifikacji wstępnej oraz jazdy 
sprawdzające zaliczyć należy do wymagań w stosunku do osób kierujących pojazdami i 
innych uczestników tego ruchu, które to wymagania wynikają z prawa o ruchu drogowym 
oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. Szkolenia w tym zakresie należy zaliczyć do 
kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. W konsekwencji Spółka prowadząc takie 
szkolenia ma prawo do stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit a ustawy. Również prowadzone przez Spółkę usługi nauczania języków obcych stosownie 
do art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy korzysta ze zwolnienia podatkowego. 
Mając na uwadze rozpatrywany stan faktyczny oraz przeprowadzoną analizę prawną w tym 
zakresie uznać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi nauki jazdy kategorii B, C a także 
szkolenia okresowe kierowców, kursy kwalifikacji wstępnej oraz jazdy sprawdzające są 
usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego i są prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i jej przepisach 
wykonawczych. Tym samym korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a ustawy. Prowadzone przez Spółkę usługi nauczania języków obcych korzystają również 
ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. 
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Mając powyższe na względzie uznaje się stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. 
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43. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.29 (sygn. IPPP1-443-295/11-2/MP) 

 
Istota interpretacji  
U wnioskodawcy nie wystąpiły przesłanki określone przepisami art. 86 ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, skutkujące odliczeniem podatku w związku z 
realizacją projektu rozwojowego. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2011 r. (data wpływu 17.02.2011 r.), o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest 
prawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 17.02.2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją 
projektu. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe:  
 

Uniwersytet jest uczelnią wyższą zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT, składający 
deklaracje VAT-7. W celu realizacji projektu rozwojowego własnego pt. Określenie stopnia 
odrębności…” zwrócił się z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jego 
dofinansowanie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją z dnia 23 lipca 2010 r. 
rozpatrując wniosek o finansowaniu projektu rozwojowego własnego o przyznał Wydziałowi 
Uniwersytetu środki finansowe w wysokości 1 950 000 zł. Z wnioskuo finansowanie projektu 
rozwojowego własnego wynika: 
1. planowany efekt końcowy realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych 

objętych projektem, którym jest porównanie poziomu wybranych cech fonotypowych, 
cytogenetycznych i genetycznych w populacjach hodowlanych i dziko żyjących norek 
amerykańskich, jenotów i lisów pospolitych w tym: 

� określenie różnic w budowie przewodu pokarmowego, jego poszczególnych 
odcinków u zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, 

� wykazanie w jakim stopniu hodowle fermowe wybranych gatunków 
spowodowały zmiany w funkcjonowaniu ich przewodu pokarmowego w 
porównaniu do dziko żyjących protoplastów, - ocena liczebności populacji 
zwierząt dziko żyjących metodą całorocznej obserwacji oraz ich zagęszczenia i 
penetracji w terenie, 

� wybór markerów chromosomowych u norek, lisów pospolitych i jenotów 
hodowlanych oraz dziko żyjących, ocena ich polimorfizmu oraz porównanie 
obserwowanych form polimorficznychw celu odróżnienia zwierząt hodowlanych i 
dziko żyjących, 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
252

� określenie różnic w sekwencjach nukleotydowych wybranych genów oraz 
podobieństw i różnicgenetycznych pomiędzy populacjami zwierząt dziko żyjących 
i hodowlanych na podstawie analizy wybranych sekwencji mikrosatelitarnych i 
polimorfizmu genów, 

� porównanie poziomu wybranych cech układu powłokowego u zwierząt 
hodowlanych i dziko żyjących, określenie zależności i różnic między parametrami 
skór futrzarskich pozwoli stwierdzić w jakim kierunku przebiegał proces 
przekształcenia cech układu powłokowego w wyniku domestykcji, 

2. charakterystyka formy wyniku końcowego. Efektem końcowym badań będzie ocena 
wpływu domestykacji i pracy hodowlanej na norki amerykańskie, lisy pospolite i jenoty 
na podstawie wybranych cech. Oszacowanie parametrów wybranych cech, markerów 
cytogenetycznych i genetycznych dla populacji hodowlanych i dziko żyjących pozwoli 
opracować zestaw norm, na podstawie których będzie możliwa klasyfikacja zwierząt na 
hodowlane i wolno żyjące. 

W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem Wydział 
Uniwersytetu wyodrębnił następujące zadania: 
� pomiary morfologiczne czaszki i wybranych kości długich zwierząt hodowlanych i 

dziko żyjących, mineralizacja kości i zębów zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, 
� cechy układu powłokowego zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, 
� długość układu pokarmowego i jego funkcjonowanie u zwierząt hodowlanych i dziko 

żyjących, 
� porównanie strawności składników pokarmowych i retencji azotu u dziko żyjących i 

hodowlanych norek, lisów i jenotów, 
� porównanie stanu odporności wrodzonej norek, lisów pospolitych i jenotów z 

populacji hodowlanej i dziko żyjącej przy użyciu markerów molekularnych, 
� ocena markerów cytogenetycznych u norek, lisów oraz jenotów hodowlanych i dziko 

żyjących, 
� analiza zmienności genetycznej populacji hodowlanej i dziko żyjących norek, lisów i 

jenotów z wykorzystaniem technik molekularnych, 
� opracowanie markerów genetycznych do testowania populacji hodowlanych i dziko 

żyjących norek, lisów i jenotów, 
� inwentaryzacja wielkości populacji norek, lisów pospolitych i jenotów utrzymywanych 

na fermach polskich, 
� ocena wielkości populacji  

Podkreślić należy, że realizacja omawianego projektu przełoży się na wymiar edukacyjno-
badawczy Wydziału Uniwersytetu. Ponadto, z dokumentacji dotyczącej realizacji omawianego 
projektu tj. z punktu II pod nazwą tryb i warunki przekazywania dofinansowania zadania 
badawczego i jego realizacji umowy dla realizacji projektu rozwojowego własnego wynika, że 
otrzymane dofinansowanie może być wykorzystane tylko na zakup materiałów, usług i 
delegacje związane z wykonaniem zadania badawczego oraz, że dofinansowanie 
wydatkowane na cele inne niż określone w umowie jest kosztem niekwalifikowanym. 
Wskazana umowa zawiera również uregulowania dotyczące określenia kosztów 
kwalifikowanych, przez które należy rozumieć koszty niezbędne do realizacji zadania, które 
zostały poniesione przez wykonawcę w trakcie realizacji zadania, są prawidłowo 
zaksięgowane i udokumentowane. Umowa zawiera również szereg postanowień zawartych w 
pkt IV i V odnoszących się do sposobu dokumentowania jak też kontroli wykorzystania 
przekazanych środków na dofinansowanie projektu. 

Podsumowując, projekt ma charakter badawczy, a jego efekty powiększą tzw. dorobek 
nauki w ogólnym rozumieniu i będą przez Uczelnię wykorzystywane przede wszystkim dla 
celów dydaktycznych, w tym także poprzez wykonywanie części prac badawczych w ramach 
tego rodzaju zajęć dydaktycznych dla studentów. Na chwilę obecną Uczelnia nie planuje 
wykorzystywania efektów badań poprzez odpłatne udostępnianie danych pozyskanych w ich 
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wyniku, podmiotom trzecim. Ewentualne udostępnianie wyników badań będzie dokonywane 
nieodpłatnie na rzecz związków hodowców zwierząt futerkowych, Polskiemu Związkowi 
Łowieckiemu, organom samorządowym i centralnym, w tym sądom. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy Uniwersytet ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją 
przedmiotowego projektu. 

 
W ocenie Uniwersytetu, w opisanym stanie faktycznym nie wystąpiły przesłanki 

określone przepisami art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, 
skutkujące odliczeniem podatku w związku z realizacją projektu rozwojowego. 

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są 
wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa 
w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 
Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku 
określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. 

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje 
wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik 
podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został 
naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym 
podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i 
bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. 

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku 
naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności 
opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od 
podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Odliczyć zatem można w całości wyłącznie 
podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez 
uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. 

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przyznał Uniwersytetowi środki finansowe na działalność w ramach projektu pn. 
„Określenie stopnia…”. Realizacja projektu będzie w całości związana ze świadczeniem przez 
Uniwersytet usług zwolnionych od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. 
Co prawda projekt ma charakter badawczy, jednakże jego efekty powiększą tzw. dorobek 
nauki i będą przez Uczelnię wykorzystywane przede wszystkim dla celów dydaktycznych, w 
tym także poprzez wykonywanie części prac w ramach tego rodzaju zajęć dla studentów. 
Uczelnia nie planuje wykorzystywania efektów badań poprzez odpłatne udostępnianie danych 
pozyskanych w ich wyniku podmiotom trzecim. Ewentualne udostępnianie wyników badań 
będzie dokonywanie nieodpłatnie. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie 
będą miały żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. 
W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Uczelnię w 
ramach realizacji przedmiotowego projektu służyć będą wyłącznie do wykonywania 
czynności, których następstwem nie jest określenie podatku należnego (tzn. powstanie 
zobowiązania podatkowego). Tym samym towary i usługi nabywane w związku z realizacją 
przedmiotowego projektu nie będą mieć związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem 
VAT, a wyłącznie z działalnością zwolnioną od podatku.  

Skoro więc towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją projektu nie 
będą służyć wykonywaniu przez Uczelnię czynności opodatkowanych, należy stwierdzić, iż w 
przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy 
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o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony 
może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z 
podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z 
wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono 
od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. 
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44. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.30 (sygn. IPPP2/443-954/10-5/MM) 

 
Istota interpretacji  
Od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę będzie 
korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT w 
związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, bowiem nabywcą świadczonych przez 
Wnioskodawcę usług szkoleniowych są w ponad 70% instytucje państwowe. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 13.12.2010r. (data wpływu 15.12.2010r.), uzupełnione 
pismem z dnia 04.01.2011r. (data wpływu 07.01.2011r.), pismem z dnia 08.02.2011r. (data 
wpływu 11.02.2011r.) oraz pismem z dnia 16.03.2011r. (data wpływu 21.03.2011r.) o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych przez 
Wnioskodawcę usług szkolenia zawodowego – jest nieprawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 15.12.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę 
usług szkolenia zawodowego. Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne oraz braki w 
przedstawionym zdarzeniu przyszłym. W związku z czym tut. Organ podatkowy pismem z 
dnia 27.12.2010r, pismem z dnia 02.02.2011r. oraz pismem z dnia 09.03.2011r. wezwał 
Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Firma s.c. zajmuje się organizacją seminariów (pozaszkolna forma kształcenia o czasie 
trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie 
lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowana zgodnie z programem nauczania 
przyjętym przez organizatora kształcenia - rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
03.02.2006r.) Są to seminaria dla urzędników administracji publicznej, samorządowej, 
instytucji im podległych i innych podmiotów w zakresie uzupełniania przez osoby dorosłe 
wiedzy — ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z następujących dziedzin: prawo 
pracy administracyjne, cywilne, budowlane, archiwizacja dokumentów, kancelaria i 
sekretariat, finanse publiczne, rachunkowość, ochrona środowiska, seminaria dla 
pracowników oświaty, pomoc publiczna i społeczna, nieruchomości, zagospodarowanie 
przestrzenne, zamówienia publiczne. 

Firma s.c. zgłasza również programy kształcenia do rejestru w Ministerstwie 
Infrastruktury na seminaria doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Firma posiada 
także zaktualizowany wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
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Na seminaria 7-godzinne Wnioskodawca nie uzyska akredytacji, mimo że Wnioskodawca 
prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 
dnia 3.02.2006r.), program nauczania, dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: listę 
obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych; protokół z 
egzaminu, jeżeli taki został przeprowadzony; rejestr wydanych zaświadczeń. Firma zatrudnia 
kadrę wykładowców posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego 
kształcenia; zapewnia odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy i nauki; nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości 
prowadzonego kształcenia. 
Do tej pory Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT - 
jestzarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. 
Zmieniają się przepisy, które rodzą istotne wątpliwości praktyczne. 
W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje: 
� Wnioskodawca organizuje seminaria 7-godzinne, ale nie ma umocowania 

oświatowego, Zainteresowany nie dostanie akredytacji na formę kształcenia jaką jest 
seminarium jednodniowe; 

� Wnioskodawca jest firmą działającą na zasadzie swobody gospodarczej, szczególnie 
dba o zachowanie standardów w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych — 
Rozporządzenie MEN z 3.02.2006r. Dz. U z dnia 27 lutego 2006r — Zainteresowany 
zapewnia programy nauczania, właściwą kadrę dydaktyczną, sale wykładowe wyposażone 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, 
zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, prowadzi nadzór 
wewnętrzny, ewaluację seminariów, a także dokumentację kształcenia (program 
nauczania, dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin 
edukacyjnych, tematykę zajęć, hospitacje i rejestr wydanych zaświadczeń oraz materiały 
dydaktyczne). 

� klientem Wnioskodawcy są instytucje państwowe, doszkala pracowników urzędów 
miast, gmin, wojewódzkich, marszałkowskich, wszystkie instytucje podległe pod 
samorząd. Płatnikiem jest instytucja państwowa operująca finansami publicznymi, przy 
czym nie są to środki unijne. 

Wg Wnioskodawcy usługi, które świadczy to usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach podpunkt a – przy czym te odrębne 
przepisy interpretuje następująco: 
� Rozporządzenie MEN z 3.02.2006r. Dz. U z dnia 27 lutego 2006r. 
� Kodeks Pracy – Dz. U. z 15.06.2010r. nr 105, poz.655 reguluje podnoszenie i 

uzupełnienie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i 
umiejętności pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, 

� Ustawa o służbie cywilnej z 21.11.2008r. art. 76.1 pkt 6, 
� Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990r. art. 24.1 pkt 7. Obydwie 

ustawy nakazują podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy, ale nie wskazują form 
dokształcania i zasad. 
Także usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych — podpunkt c — skoro 
klientem Wnioskodawcy jest służba cywilna lub samorząd, instytucje państwowe są 
płatnikami, to można uznać, że są to środki publiczne. 
Zapis o finansowaniu w całości ze środków publicznych został złagodzony przez MF 
31.12.2010r.: do 70 % finansowania ze środków publicznych. 

Firma s.c. posiada również zaktualizowany w styczniu 2011r. wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dokonała także zgłoszenia kilku programów 
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kształcenia do rejestru w Ministerstwie Infrastruktury na seminaria doskonalenia 
zawodowego przez zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475). 
Reasumując Wnioskodawca jest przekonany, że zgodnie z zamysłem autorów nowelizacji 
ustawy o podatku VAT wszelkie szkolenia, kursy i seminaria mające na celu podnoszenie 
kwalifikacji lub przekwalifikowanie zawodowe są zwolnione z VAT, a jedynie kursy 
hobbystyczne nie służące podnoszeniu kwalifikacji pracowniczych np. kurs żeglarski, kurs 
pilotażu, kurs tańca towarzyskiego etc. są opodatkowane podatkiem VAT. 
Ponadto Podatnik ubolewa, że ustawa jest nieczytelna i niezrozumiała dla zwykłego 
śmiertelnika - brak rozporządzeń szczegółowych do ustawy rodzi wiele pytań i kontrowersji, a 
zastosowane w niej przepisy nie mają charakteru powszechnego tak jak miało to miejsce w 
starej ustawie oraz załączniku nr 4, na mocy którego Wnioskodawca był do tej pory 
zwolniony z naliczania podatku VAT. 
Ponadto w piśmie z dnia 16.03.2011r. Wnioskodawca wskazał, co następuje: 
a. nabywcą usług szkoleniowych świadczonych przez firmę Wnioskodawcy są instytucje 
państwowe, a właściwie pracownicy tych instytucji. Płatnikami są instytucje państwowe, 
które kierują swoich pracowników na seminaria otwarte — wolny nabór, każdy uczestnik jest 
z innego urzędu (są to urzędy gmin, miast, wojewódzkie, marszałkowskie, statystyczne, 
skarbowe, starostwa powiatowe, szkoły, przedszkola, miejskie łub gminne ośrodki sportu, 
kultury, szpitale, biblioteki, zarządy dróg, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, sądy, 
muzea, inspekcje wszelkiego rodzaju, służby drogowe, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, zakłady karne, zakłady usług komunalnych i mieszkaniowych podległych pod 
gminy i inne). 
Misją Wnioskodawcy jest rozwój i doskonalenie profesjonalizmu kadr administracji 
samorządowej, administracji publicznej i jednostek im podległych oraz przedsiębiorstw. 
Organizujemy seminaria otwarte i zamknięte na zlecenie zainteresowanych urzędów. Oprócz 
instytucji państwowych w seminariach sporadycznie uczestniczą pracownicy innych 
przedsiębiorstw np. przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej sp. z o.o., przedsiębiorstwa 
gospodarki mieszkaniowej sp. z o. o., spółdzielnie mieszkaniowe, Fabryka … S.A., S.A., spółki 
P, Spółdzielnia..., Wytwórnia..., Zakłady... S.A., T..., Elektrownia..., Sp. z o. o., G. sp. z o. o., 
W, P sp. z o.o. i inne. 
b. świadczone przez Wnioskodawcę usługi to w jego mniemaniu podnoszenie i uzupełnianie 
kwalifikacji zawodowych, finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych, bo 
płatnikami za usługi szkoleniowe są instytucje państwowe. 
Żeby nie być gołosłownym, sprawdzony został pod kątem płatnika za usługi szkoleniowe rok 
2010, ponad 96% usług na 100% było finansowane przez instytucie państwowe. 
Sprawdzony został także rok 2011 do 15 marca — ponad 97% usług na 100% było 
finansowane przez instytucie państwowe. Reszta to przedsiębiorstwa i firmy wymienione 
przykładowo w podpunkcie a. 

Firma s.c. prowadzi swoją działalność od stycznia 2006 roku, od początku swojego 
istnienia ofertę szkoleniową Wnioskodawca kierował do instytucji państwowych na terenie 
województw inne firmy i przedsiębiorstwa z tych terenów to ułamek klientów 
Zainteresowanego, na niektórych tylko seminariach np. dot. zamówień publicznych, 
seminariów zgłoszonych do rejestru Ministra Infrastruktury dla zarządców nieruchomości, 
seminariów dotyczących żywienia dzieci i młodzieży w szkołach — szkoły są często 
obsługiwane pod względem gastronomicznym przez firmy kateringowe, które muszą 
przygotowywać żywienie wg określonych norm. 

Reasumując świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe na seminariach 
otwartych są w jego ocenie finansowane przede wszystkim przez instytucje państwowe, 
które kierują swoich pracowników na seminaria w celu podniesienia kwalifikacji i 
uaktualnienia swojej wiedzy. 

Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie potrafi dokładnie określić jaki będzie udział 
procentowy (80, 90, 95%...) przychodów finansowanych przez instytucje państwowe 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
258

(seminaria organizowane przez nabór otwarty), jednakże mając na uwadze poprzednie lata 
oraz misję firmy Wnioskodawca zakłada, że będzie to około 90—95% przychodów 
finansowanych przez instytucje państwowe. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy w myśl ustawy z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług art. 
43 pkt 29a Wnioskodawca może dalej korzystać z tego zwolnienia... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy może dalej korzystać ze zwolnienia z VAT na organizowane 

przez siebie seminaria dokształcania zawodowego – art. 43 pkt 29a. Także kodeks pracy 
zgodnie z nowymi przepisami (Dz. U z 15.06.2010r, nr 105, poz. 655) rozumie podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez 
pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą - pracownicy ci w czasie odbywania 
szkoleń zachowują prawo do wynagrodzenia oraz otrzymują zwrot kosztów dojazdu. W 
przeciwnym przypadku nowa ustawa o podatku VAT preferowałaby tylko instytucje 
państwowe oraz objęte systemem oświaty art. 26 i 27 kosztem sektora prywatnego, który 
tak jak firma Wnioskodawcy zajmuje się doszkalaniem i podnoszeniem kwalifikacji art. 29a 
ustawy z dnia 29.10.2010. W przypadku, gdyby Firma s.c. nie mogła dalej korzystać ze 
zwolnienia z VAT na organizowane seminaria, będzie musiała podnieść ceny za swoje usługi, 
co spowoduje odejście klientów do instytucji, które oferują takie same usługi po niższych 
cenach, bo w myśl wspomnianej ustawy nie muszą płacić podatku VAT. Preferowanie sektora 
państwowego kosztem sektora prywatnego jest dla Wnioskodawcy rozwiązaniem 
niekonstytucyjnym i niedopuszczalnym w demokratycznym państwie prawa, działania takie 
powodują zmniejszenie PKB, a to sektor prywatny przecież jest filarem gospodarki. Ta sama 
usługa edukacyjna nie może być opodatkowana, jeśli organizuje ją firma prywatna, albo 
zwolniona z VAT, bo świadczy ją podmiot uprzywilejowany (uczelnia wyższa lub jednostka 
objęta systemem oświaty). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…), natomiast stosownie do 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  
Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 
ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku.  

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, który na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
259

poz. 1476) został uchylony z dniem 1 stycznia 2011r., usługi wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług 
turystyki, o których mowa w art. 119. 

Natomiast w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) – 
dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje 
się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
(Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.). 

Należy zauważyć, że usługi, które dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i 
usług sklasyfikowane zostały w PKWiU 80, do dnia 31 grudnia 2010 r. – na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy – 
korzystały z przewidzianego tam zwolnienia. 

Zgodnie z art. 1 pkt 2 wskazanej ustawy z dnia 29 października 2010 r., do ustawy o 
podatku od towarów i usług wprowadza się art. 5a w następującym brzmieniu: 
„Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w 
klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne”. 
Stosownie zaś do art. 1 pkt 8 lit. a) nowelizacji z dnia 29 października 2010 r., uchyla się – z 
dniem 1 stycznia 2011r. – art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i dodaje 
pkt 17-41.  

Tym samym załącznik nr 4 do ustawy, który zawierał wykaz usług zwolnionych od 
podatku poprzez ich odwołanie do odpowiedniego symbolu PKWiU, został zastąpiony przez 
ustawodawcę ujęciem opisowym, którego zakres określono wykorzystując przepisy prawa 
unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.  
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi 
szkolenia zawodowego dla osób dorosłych świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT, 
konieczne jest stwierdzenie: 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246 poz. 1649), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zwalnia się od podatku 
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usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane 
w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Zgodnie natomiast z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz z uzupełnienia do niego 
wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się organizacją seminariów 7-godzinnych, na które nie ma 
umocowania oświatowego. Zainteresowany jest podmiotem działającym na zasadzie 
swobody gospodarczej dbającym o zachowanie standardów w sprawie uzyskania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych, uregulowanym szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Edukacji i 
Nauki z dnia 03.02.2006r. Są to seminaria dla pracowników urzędów miast, gmin, 
wojewódzkich, marszałkowskich w zakresie uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy — 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z następujących dziedzin: prawo pracy 
administracyjne, cywilne, budowlane, archiwizacja dokumentów, kancelaria i sekretariat 
finanse publiczne, rachunkowość, ochrona środowiska, seminaria dla pracowników oświaty, 
pomoc publiczna i społeczna, nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, zamówienia 
publiczne. Zainteresowany zgłasza również programy kształcenia do rejestru w ministerstwie 
infrastruktury na seminaria doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Wnioskodawca w 
ramach swoich czynności prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia określoną przepisami 
rozporządzenia – są to program nauczania, dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: listę 
obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, protokół z 
egzaminu, jeżeli taki został przeprowadzony; hospitacje i rejestr wydanych zaświadczeń oraz 
materiały dydaktyczne. Ponadto Wnioskodawca zatrudnia kadrę wykładowców posiadającą 
kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia; zapewnia odpowiednie 
pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową 
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realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; nadzór 
wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. Oprócz w/w 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Wnioskodawca wskazuje inne przepisy prawa, 
na podstawie których organizuje i prowadzi w/w szkolenia zawodowe. Są przepisy Kodeksu 
pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o samorządzie gminnym.  

Biorąc pod uwagę opisaną we wniosku treść zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w 
tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż organizowanie 
przez Wnioskodawcę szkoleń zawodowych dla osób dorosłych z różnych dziedzin prawa w 
formie jednodniowego seminarium nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT obowiązującego od dnia 1 
stycznia 2011 roku. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż zwolnione są z podatku VAT 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach 
i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Tymczasem powołane przez 
Wnioskodawcę przepisy m.in. rozporządzenie MEN, ustawa Kodeks pracy, ustawa o służbie 
cywilnej oraz ustawa o samorządzie gminnym, w ocenie tut. Organu podatkowego są 
przepisami ogólnymi, które umożliwiają przeprowadzanie takich szkoleń, jednakże nie 
regulują szczegółowych form i zasad takiego szkolenia w odniesieniu do różnych dziedzin 
prawa, które są przedmiotem szkolenia.  

Jednakże z dalszego uzupełnienia do wniosku wynika, iż świadczone przez 
Wnioskodawcę usługi to podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych, finansowane 
co najmniej w 70% ze środków publicznych, bo płatnikami za usługi szkoleniowe są 
instytucje państwowe. Ponadto Zainteresowany podaje, iż został sprawdzony pod kątem 
płatnika za usługi szkoleniowe rok 2010, ponad 96% usług na 100% było finansowane przez 
instytucie państwowe. Sprawdzony został także rok 2011 do 15 marca — ponad 97% usług 
na 100% było finansowane przez instytucie państwowe. Reszta to przedsiębiorstwa i firmy 
inne niż instytucje państwowe. W przyszłości Wnioskodawca zakłada, że około 90—95% 
przychodów będzie finansowanych przez instytucje państwowe. 

Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W ocenie tut. Organu 
podatkowego wskazany w tych przepisach termin „finansowanie ze środków publicznych” 
należy czytać szeroko. Słowo finansowane może dotyczyć zarówno szkolącego, który np. 
otrzymuje środki publiczne bądź nabywcy, który płaci za szkolenie ze środków publicznych. 
W zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż nabywcami świadczonych przez siebie 
usług szkoleniowych są instytucje państwowe, które finansują te usługi w ponad 70%.  

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. 
działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę będzie korzystać ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia, bowiem nabywcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych są 
w ponad 70% instytucje państwowe. 
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy z uwagi na odmienne uzasadnienie należało uznać za 
nieprawidłowe. 
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45. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.31 (sygn. ITPP2/443-40/11/AK) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku usług organizacji szkoleń dla lekarzy ginekologów - położników. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 10 stycznia 2011 r. (data wpływu 13 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 17 marca 
2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług organizacji 
szkoleń dla lekarzy ginekologów - położników - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 13 stycznia 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 17 marca 2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług organizacji 
szkoleń dla lekarzy ginekologów - położników. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.  
 

Spółka zajmuje się organizacją szkoleń dla lekarzy ginekologów - położników. Na 
podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, lekarz zobowiązany jest do doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w 
szkoleniach, konferencjach, kursach, itp. (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 
października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów). Według ustawy, lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia 
zawodowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym, t.j. 4 lata 
uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych (co odpowiada 200 godzinom szkolenia).  

Spółka jest zarejestrowana w Izbie Lekarskiej, na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 15 w 
związku z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, 
poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 
1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 w zw. z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i lekarzy dentystów. Spełnia wszystkie warunki zapisane w ustawie do prowadzenia 
obowiązkowego kształcenia podyplomowego lekarzy. Każde organizowane szkolenie jest 
zarejestrowane w Izbie Lekarskiej i na mocy uchwały tejże izby, posiada przyznaną określoną 
liczbę punktów edukacyjnych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 

Czy w związku z tym, że lekarze na mocy ustawy są zobowiązani do kształcenia 
zawodowego, szkolenia organizowane przez Spółkę są zwolnione z podatku od towarów i 
usług (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy od podatku od towarów i usług)... 
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Zdaniem Wnioskodawcy, jako, że Jego działalność opiera się o rozporządzenie Ministra 

Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i 
lekarzy dentystów, świadczone usługi szkolenia lekarzy nie powinny zostać objęte podatkiem 
od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, gdzie wskazuje się, iż 
zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 
1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca 
przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
przypadku tych usług dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej.  

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów.  

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze 
zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
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Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 

szkolenia dla lekarzy ginekologów-położników świadczone przez Spółkę są zwolnione od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, konieczne jest 
stwierdzenie: 
� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Z treści wniosku wynika, że Spółka zajmuje się organizacją szkoleń dla lekarzy 
ginekologów - położników. Jest zarejestrowana w Izbie Lekarskiej i spełnia wszystkie warunki 
zapisane w ustawie do prowadzenia obowiązkowego kształcenia podyplomowego lekarzy. 
Każde organizowane szkolenie jest zarejestrowane w Izbie Lekarskiej i na mocy uchwały 
tejże Izby, posiada przyznaną określoną liczbę punktów edukacyjnych. 

Zgodnie z normą wyrażoną w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, zwolnieniem objęte są 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tak więc, ustawodawca przewidział 
zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla ww. usług, ale wyłącznie w sytuacji, gdy 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
265

warunki ich świadczenia, w szczególności forma i zasady wynikają z odrębnych od 
podatkowych aktów prawnych.  

Z treści art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 136, poz. 857 ze zm.) wynika, iż lekarz ma prawo i 
obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia 
podyplomowego. 
W myśl ust. 2 powołanego artykułu, minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu 
opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dopełnienia 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 
mogą prowadzić: 

1. podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, 
specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych 
dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; 

2. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na 
podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły 
prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, 
medyczne jednostki badawczo - rozwojowe; 

3. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwane dalej 
"organizatorami kształcenia". 

Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia 
podyplomowego przedstawia dane potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w 
art. 19 ust. 2, oraz składa do właściwej rady lekarskiej wniosek o wpis do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego 
dalej "rejestrem", zawierający dane, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1-6 (art. 19b ust. 
1 ustawy). 

Działając na podstawie delegacji ustawowej, w dniu 6 października 2004 r. Minister 
Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 ze zm.). Z § 2 ust. 1 tego 
rozporządzenia wynika, iż doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w 
ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego 
poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej "specjalizacją", nabywanie 
umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych 
świadczeń zdrowotnych, zwane dalej "umiejętnością", oraz doskonalenie w innych formach 
kształcenia. 

W myśl ust. 2 powołanego paragrafu, dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego 
lekarza polega na stałej aktywności zawodowej. 

Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby 
punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych (§ 2 ust. 3 
rozporządzenia). 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia, lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego 
poprzez: realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności, udział w kursie medycznym 
nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub w kursie 
medycznym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci 
internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, 
odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym, udział w 
krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, 
udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako "kolegium specjalistów" albo 
"lekarskie towarzystwo naukowe", zwane dalej "towarzystwem naukowym", udział w 
szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz 
udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy, wykłady lub doniesienia w formie 
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ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, udział w 
programie edukacyjnym opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo 
naukowe lub kolegium specjalistów lub w programie edukacyjnym, realizowanym za 
pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym 
dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej (…). 

Stosownie do § 5 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, dopełnienie przez lekarza obowiązku 
doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych 
obejmujących 48 miesięcy. Ustala się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia 
zawodowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co 
najmniej 200 punktów edukacyjnych. 

Działając również na podstawie delegacji ustawowej, Minister Zdrowia wydał w dniu 5 
grudnia 2006 r. rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 239, poz. 1739), które określa 
szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających 
wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, 
zwanych dalej „organizatorem kształcenia", do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej "rejestrem". 

W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, organizator kształcenia, zamierzający wykonywać 
działalność na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, 
przedstawia okręgowej radzie lekarskiej tej izby dane potwierdzające spełnienie warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, zwanego dalej 
„kształceniem podyplomowym", o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej "ustawą", wraz z wnioskiem o 
wpis do rejestru. 

Stosownie do ust. 2 powołanego paragrafu, organizator kształcenia, zamierzający 
wykonywać działalność na obszarze okręgowej izby lekarskiej, innej niż określona w ust. 1, 
przedstawia okręgowej radzie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia 
kształcenia podyplomowego dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia 
kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, a po uzyskaniu 
potwierdzenia spełnienia tych warunków składa wniosek o wpis do rejestru do okręgowej 
rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby. 

Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność na terenie całego kraju 
przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzające spełnienie warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, a po 
uzyskaniu potwierdzenia spełnienia tych warunków składa wniosek o wpis do rejestru do 
okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby (§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia). 

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadkach, o których mowa w § 2 
ust. 1 i 4, odpowiednio właściwa okręgowa rada lekarska lub Naczelna Rada Lekarska 
podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru po uprzednim potwierdzeniu spełnienia przez 
organizatora kształcenia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego. 

W myśl ust. 2 powołanego paragrafu, w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, 
Naczelna Rada Lekarska albo okręgowa rada lekarska przekazuje niezwłocznie uchwałę w 
sprawie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa 
w art. 19 ust. 2 ustawy, organizatorowi kształcenia. 

Wpis do rejestru stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru, 
którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia (§ 5 ust. 3 rozporządzenia). 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi szkolenia dla lekarzy ginekologów - 
położników, jakkolwiek nie wypełniają dyspozycji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie, 
poszerzenie i uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. 
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Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i 
lekarzy dentystów oraz w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, co oznacza, że spełniona jest przesłanka 
umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Dodatkowo Spółka 
wskazała, iż jest zarejestrowana w Izbie Lekarskiej, tak jak każde organizowane szkolenie i 
na mocy uchwały tejże Izby, przebycie szkolenia gwarantuje lekarzowi uzyskanie określonej 
liczby punktów edukacyjnych. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2011 r., świadczone 
przez Spółkę ww. usługi kształcenia zawodowego, jako prowadzone na podstawie odrębnych 
przepisów dotyczących zawodu lekarza, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. 
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46. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.31 (sygn. ITPP2/443-86/11/MD) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę działającą w 
ramach systemu oświaty. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 19 stycznia 2011 r. (data wpływu 21 stycznia 2011 r.), uzupełniony w dniu 22 marca 
2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług 
szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę działającą w ramach systemu oświaty – jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 21 stycznia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 22 marca 2011 r., o 
wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług 
szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę działającą w ramach systemu oświaty. 
 
W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący 
stan faktyczny.  
 

Spółka (cywilna) prowadzi usługi o charakterze edukacyjnym zgodnie z wpisem do 
ewidencji działalności gospodarczej oraz wpisem do ewidencji placówek niepublicznych 
prowadzonym przez Prezydenta Miasta, który uzyskała w 1998 r. zgodnie z art. 82 ustawy o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 r. oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). 

Spółka prowadzi szkolenia zawodowe i przekwalifikowania na zlecenie zakładów pracy, 
jak również osób prywatnych, które chcą się przekwalifikować i zmienić zawód. Główny 
Urząd Statystyczny nadał jej PKD i EKD. Spółka prowadzi szkolenia (wraz z pełną 
dokumentację) w formach i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami (Kodeks 
pracy, rozporządzenia właściwych ministrów). W większości są to usługi kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.  

W oparciu o przepisy art. 2373 ustawy Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze 
zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, 
poz. 650), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych 
(Dz. U. Nr 79, poz. 849), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 20 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 50, 
poz. 426), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie 
upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 68, poz. 
579), Spółka prowadzi - w formie kursów, seminariów i instruktaży - następujące szkolenia 
dotyczące zawodu:  
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� kowala, murarza, fryzjera, 
� kierowcy wózków jezdniowych spalinowych, 
� operatora pilarki spalinowej, 
� pilarza, 
� pilarza - drwala, 
� operatora sprzętu (suwnice, windy, wciągniki, elektrowciągi, żurawie budowlane, 

podesty). 
Ponadto w oparciu o:  

a. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
prowadzi szkolenia dotyczące: 

� montażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych, 
� obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, 
� obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew, 
� obsługi betoniarek, 
� obsługi agregatu tynkarskiego, 

b. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828); 
obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329), ustawę o ochronie 
roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 94) prowadzi szkolenia w zakresie: 

� eksploatacji i dozoru energetycznego, 
� BHP w MHz, 
� społecznych inspektorów pracy, 
� napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG, 
� ochrony roślin, 
� ratowników chemicznych, 

c. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie 
rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 85 poz. 956) prowadzi szkolenia pedagogiczne dla 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

d. obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 
2572) prowadzi kursy spawania. 
Do 2011 r. Spółka korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. W związku z wejściem z dniem 1 dnia 2011 r. ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) powstały wątpliwości 
dotyczące dalszego zwolnienia od podatku. 
 
W związku z powyższym, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytania.  
 
1. Czy jako placówka niepubliczna Spółka jest zwolniona przedmiotowo od podatku od 

towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 226 poz.1476)... 

2. Czy z uwagi na rodzaj prowadzonych szkoleń Spółka jest zwolniona w związku z art. 
43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług... 

3. Czy art. 43 ust. 1 pkt 29 odnosi się do ustawy o systemie oświaty (formy szkolenia, 
programu), czy też przepisów właściwych ministrów innych niż Minister Edukacji 
(ministra gospodarki, ministra pracy i polityki społecznej, przepisy Kodeksu pracy)... 
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4. Czy szkolenia przygotowujące do egzaminu w celu uzyskania potwierdzenia 
posiadanych kwalifikacji lub nabycia uprawnień celem dalszego wykonywania zawodu są 
zwolnione od podatku od towarów i usług... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości możliwość korzystania ze zwolnienia od 

podatku od towarów i usług, gdyż: 
� zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty realizuje proces kształcenia i 

wychowania dorosłych (ośrodek jest placówką niepubliczną działającą w ramach systemu 
oświaty). 

� szkolenia, które prowadzi realizowane są w formach i na zasadach zgodnie z ustawą 
o systemie oświaty i w oparciu o inne przepisy; są to usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania. 
Spółka uważa, że art. 43 ust. 1 pkt 29 odnosi się do przepisów innych niż ministra 

edukacji (zwolnione od podatku od towarów i usług zostały kursy prawa jazdy w oparciu o 
Kodeks drogowy, szkolenia BHP w oparciu o Kodeks pracy). 

Ponadto wskazała, że zgodnie z przepisami, osoby wykonujące zawodowo pewne 
czynności powinny posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828). Wykonywanie 
zawodu uzależnione jest więc od pozytywnego zdania egzaminu, a to wiąże się z 
posiadaniem przez te osoby odpowiedniej wiedzy. Taką wiedzę dana osoba nabywa na 
szkoleniach organizowanych przez Spółkę. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (...).  

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.  

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane. 

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
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zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych.  

Według art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą 
zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

Regulacje art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy stanowią implementacje prawa unijnego, 
gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), 
zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie; 

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jaki i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika„(wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi placówkę 
niepubliczną działającą w ramach systemu oświaty. Wykonuje usługi o charakterze 
edukacyjnym (realizuje proces kształcenia dorosłych) zgodnie z wpisem do ewidencji 
działalności gospodarczej oraz wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta (wpis z 1998 r. uzyskany na podstawie art. 82 ustawy systemie 
oświaty). Przedmiotem działalności jest realizowanie różnorodnych szkoleń prowadzonych w 
formie kursów, seminariów i instruktaży (są to również szkolenia przygotowujące do 
egzaminu w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabycia uprawnień 
celem dalszego wykonywania zawodu). 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
272

Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość co do zasadności zwolnienia od podatku od 
towarów ww. czynności (w tym podstawy prawnej takiego zwolnienia). 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje 
ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. 
a) uznać należy, iż posiadanie przez Spółkę statusu niepublicznej jednostki systemu oświaty, 
uprawnia do zwolnienia od podatku wykonywanych czynności (w tym szkoleń 
przygotowujących do egzaminu), jeżeli mieszczą się one w zakresie przedmiotowym tej 
regulacji, t.j. dotyczą kształcenia i prowadzone są w ramach wpisu do ewidencji prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta, który Spółka uzyskała w 1998 r. W tej sytuacji art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy, jako przepis szczególny w stosunku ww. przepisu nie ma zastosowania, zatem 
bezprzedmiotowe stało się rozstrzyganie kwestii wynikającej z pytania trzeciego. 
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47. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.03.31 (sygn. ILPP2/443-92/11-2/MR) 

 
Istota interpretacji  
Czy usługi świadczone przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego będą 
podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 pkt 26a i 29a 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we 
wniosku z dnia 10 stycznia 2011 r. (data wpływu 14 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku VAT – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 14 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT.  
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Ośrodek (…) złożył, jako osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, 
prowadzonej przez Powiat K, niepublicznej placówki oświatowej – Placówki Kształcenia 
Ustawicznego, która będzie realizowała zadania umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 lutego 
2006 r.) Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego rozpocznie działalność z dniem 
uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy usługi świadczone przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego będą 
podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 pkt 26a i 29a 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawczyni: 

1. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową w 
rozumieniu art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty – spełnia kryteria art. 43 ust. 1 
pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług.  

2. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego realizuje zadania zgodnie z 
rozporządzeniem MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności, kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych – spełnia kryteria art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy o podatku od 
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towarów i usług. W związku z powyższym, działalność edukacyjna placówki 
oświatowej – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego podlega zwolnieniu 
od podatku od towarów i usług. 
 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w 
sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…).  

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110 wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze 
zm.). 
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Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania,  

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, 

że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym 
przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast 
jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do 
których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły 
obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania.  

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni prowadząca Ośrodek (…), jako osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, złożyła wniosek o wpis do ewidencji 
niepublicznych placówek oświatowych, prowadzonej przez Powiat K, niepublicznej placówki 
oświatowej – Placówki Kształcenia Ustawicznego, która będzie realizowała zadania 
umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006 r. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego rozpocznie działalność z dniem 
uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych. 

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia 
przyszłego należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni świadcząc ww. 
zadania umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, nie będzie świadczyć usług w zakresie kształcenia i 
wychowania. Wobec powyższych okoliczności świadczone usługi nie będą objęte zwolnieniem 
wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 

Natomiast, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, w brzmieniu obowiązującym 
od dnia 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Zatem z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny 

tego, czy usługi w zakresie realizacji zadań umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych świadczone przez 
Wnioskodawczynię, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;  
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
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towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w 
zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez 
uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 

W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 
z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 
77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 
str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest 
stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. 
stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 
przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie 
systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy 
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, 
dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj 
znaczenia. 

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis sprawy, Niepubliczna Placówka 
Kształcenia Ustawicznego będzie realizowała zadania umożliwiające uzyskiwanie i 
uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 
które spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego. Usługi te są 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj. mają 
zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Zatem, w 
przedmiotowej sprawie może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług 
określone w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.  
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Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni odnośnie zastosowania zwolnienia od podatku VAT 
należało uznać za prawidłowe, jednakże nie z uwagi na złożenie wniosku o wpis do ewidencji 
niepublicznych placówek oświatowych, ale spełnienie warunków wynikających z art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. a ustawy. 
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48. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.01 (sygn. ITPP2/443-61/11/AD) 

 
Istota interpretacji 
Prawo do zwolnienia od podatku usług kształcenia. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 14 stycznia 2011 r. (data wpływu 17 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie prawa do zwolnienia od podatku usług kształcenia – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 14 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku usług kształcenia. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 
Prowadzi Pan firmę , która jest wyspecjalizowanym ośrodkiem kształcenia powołanym do 
prowadzenia działalności na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej 
dokonanego w dniu 28 kwietnia 2004 r. przez Starostwo Powiatowe oraz wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej z dnia 1 sierpnia 1990 r. i wpisu do rejestru wojewódzkiego urzędu 
pracy. Zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, system 
oświaty obejmuje również placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 
praktycznego oraz placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające 
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Prowadzona 
przez Pana firma spełnia warunki określone ww. przepisami. Prowadzi Pan działalność 
ukierunkowaną na prowadzenie kursów dla dorosłych, organizowanych na zlecenie 
powiatowych urzędów pracy, gminnych ośrodków pomocy społecznej, miejskich ośrodków 
pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych jednostek budżetowych i 
osób indywidualnych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy przedmiotowe usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług, ponieważ 
prowadzona jednostka objęta jest systemem oświaty, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) 
ustawy. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
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Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i 
usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (…). 
Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 257, poz. 
1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylajązałącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. W odniesieniu do 
działalności edukacyjnej zasadnicze znaczenie ma dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku w tym zakresie. 
Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, 
odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres 
z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości UE. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 06. 347. 1 ze zm.). 
Przy określaniu zakresu zwolnień od podatku usług kształcenia, uwzględniony został m.in. 
przepis art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym państwa 
członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
    * oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
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W art. 3 pkt 16 tej ustawy wskazano, że przez formy pozaszkolne należy rozumieć formy 
uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a. 
Kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny (pkt 17 ww. artykułu). 
W myśl postanowień art. 82 ust. 1 cyt. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać 
szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. 
Analizując powołane wyżej regulacje prawne należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, 
określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, ma charakter 
podmiotowo - przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest by dany podmiot był 
jednostką objętą systemem oświaty, w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy z dnia 7 
września 1991 r., i realizował usługi kształcenia. Zaznaczenia wymaga, iż do jednostek 
objętych systemem oświaty zalicza się również placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do 
ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do 
prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 
W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów usług, zwalnia się od podatku 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w 
pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
    * oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415), instytucja szkoleniowa oferująca 
szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze 
środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji 
szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę 
instytucji szkoleniowej. 
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzony przez Pana ośrodek kształcenia 
uzyskał wpis do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki 
urząd pracy. Działalność ukierunkowana jest na prowadzenie kursów dla dorosłych, 
organizowanych na zlecenie powiatowych urzędów pracy, gminnych ośrodków pomocy 
społecznej, miejskich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i 
innych jednostek budżetowych i osób indywidualnych. 
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje ustawy 
o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) 
uznać należy, iż posiadanie przez Pana statusu niepublicznej jednostki systemu oświaty, 
uprawnia do zwolnienia od podatku wykonywanych przez Pana usług szkoleniowych, jeżeli 
mieszczą się w zakresie przedmiotowym tej regulacji, t.j. dotyczą kształcenia i prowadzone 
są w ramach wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, który uzyskał Pan 
w 2004 r. 
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49. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.01 (sygn. IPPP1/443-56/11-2/AP) 

 
Istota interpretacji  
Czy w roku 2011 Wnioskującej przysługuje prawo do zwolnienia przedmiotowego VAT dla 
usług edukacyjnych dla dorosłych? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, 
przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2011 r. (data wpływu 17 stycznia 2011 r.), o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego VAT dla 
świadczonych usług edukacyjnych - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 17 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego VAT dla świadczonych 
usług edukacyjnych. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Wnioskująca prowadzi pozarolniczą działalność sklasyfikowaną: 85.59.B i 85.60.Z (PKWiU 
ex 80) i dodatkową działalność 96.02.Z – usługi fryzjerskie. Do końca 2010 r. korzystała ze 
zwolnienia przedmiotowego VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (załącznik nr 4 do ustawy poz. 7, PKWiU ex 80). W 
zakresie usług fryzjerskich niskie przychody pozwoliły na korzystanie ze zwolnienia 
podmiotowego od podatku VAT. 
W związku z nowelizacją VAT 2011: 

Wnioskująca świadczy usługi edukacyjne dla dorosłych w formach przewidzianych w 
przepisach oświatowych (kursy zawodowe, szkolenia zawodowe, seminaria) - zapewnione są 
plany i programy nauczania, kadra dydaktyczna, nadzór wewnętrzny, baza lokalowa i 
dydaktyczna, wydawane są zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych zgodne z 
rozporządzeniem MPiPS, prowadzony jest rejestr wydanych zaświadczeń itd. (rozporządzenie 
MEN oraz MPiPS z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych - Dz. U. Nr 103 poz. 472, ost. zm. Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz. 110). 
Wnioskująca posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w powiecie i 
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w X. 

Prawie wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez placówkę Zainteresowanej dotyczą 
zamówień publicznych (dla bezrobotnych z UP, GOPS, PCPR) i są finansowane ze środków 
publicznych i ze środków EFS POKL. Zdarzają się 2-3 osoby w roku, które korzystają z 
kursów zawodowych prywatnie, i zawsze są to osoby bezrobotne, które chcą zmienić zawód 
lub podnieść kwalifikacje zawodowe by zwiększyć szansę znalezienia pracy. Ale w każdym 
przypadku są to usługi szkoleniowe w formach przewidzianych w ww. przepisach 
oświatowych. 
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Wnioskująca dodaje, iż nie starała się o akredytację i Jej placówka nie posiada akredytacji. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy w roku 2011 Wnioskującej przysługuje prawo do zwolnienia przedmiotowego VAT dla 
usług edukacyjnych dla dorosłych... 
Zdaniem Wnioskodawcy 
Zainteresowana sądzi, że przysługuje Jej prawo do zwolnienia przedmiotowego VAT w 
zakresie prowadzonych usług edukacyjnych dla dorosłych, gdyż: 

� świadczy usługi szkoleniowe dla dorosłych w formach przewidzianych w przepisach 
oświatowych (kursy zawodowe, seminaria, kursy językowe), które powinny być 
uznane za usługi w zakresie edukacji (Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z 12 
października 1993 r., Dz. U. Nr 95 poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26 poz. 113 i Nr 54 poz. 
254; § 8.1 pkt 2 i 3, § 12.1 pkt 1 i 6, § 13, § 14, § 15 i § 16), 
ponadto 

� kursy finansowane są ze środków publicznych. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. 

Zakres tych czynności określony został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ustawy. I tak, 
stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 
Natomiast 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 niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 
cyt. ustawy). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl zaś ust. 2 
powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, 
stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawki 
podatku wskazane w powołanym powyżej art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT ulegają 
podwyższeniu na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578). 
Zgodnie z tym przepisem, po art. 146 dodaje się art. 146a-146e w brzmieniu: „ Art. 146a. W 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.: 

1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, 
wynosi 23%; 

2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (…)”. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 
80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie 
ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 
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Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 ze 
zm.). 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie 
zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie natomiast do pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 

zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. W myśl zaś art. 3 pkt 17 tej ustawy, przez kształcenie ustawiczne 
należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 
osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Z kolei, art. 5 ust. 1 ww. ustawy określa, iż szkoła i 
placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 cyt. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i 
fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia 
odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

Z przedstawionej w złożonym wniosku sytuacji wynika, iż Wnioskująca świadczy usługi 
edukacyjne dla dorosłych w formach przewidzianych w przepisach oświatowych (kursy 
zawodowe, szkolenia zawodowe, seminaria) - zapewnione są plany i programy nauczania, 
kadra dydaktyczna, nadzór wewnętrzny, baza lokalowa i dydaktyczna, wydawane są 
zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych zgodne z rozporządzeniem MPiPS, 
prowadzony jest rejestr wydanych zaświadczeń itd. (rozporządzenie MEN oraz MPiPS z 12 
października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych - Dz. 
U. Nr 103 poz. 472, ost. zm. Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz. 110). Zainteresowana została 
wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w powiecie i wpis do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych w X. Prawie wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez 
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placówkę Wnioskującej dotyczą zamówień publicznych (dla bezrobotnych z UP, GOPS, PCPR) 
i są finansowane ze środków publicznych i ze środków EFS POKL. Zdarzają się 2-3 osoby w 
roku, które korzystają z kursów zawodowych prywatnie, i zawsze są to osoby bezrobotne, 
które chcą zmienić zawód lub podnieść kwalifikacje zawodowe by zwiększyć szansę 
znalezienia pracy. Ale w każdym przypadku są to usługi szkoleniowe w formach 
przewidzianych w ww. przepisach oświatowych. Placówka Zainteresowanej nie posiada 
akredytacji. 

Uregulowania zawarte w wyżej cytowanych przepisach mających zastosowanie w 
sprawie wskazują, iż zwolnienie od podatku VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo – przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w 
art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT nie wystarcza, aby dany podmiot był jednostką 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi 
świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. 

Wnioskująca wskazuje, iż jako placówka wpisana do ewidencji niepublicznych placówek 
oświatowych i do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w X…, świadczy usługi edukacyjne dla 
dorosłych w formach przewidzianych w przepisach oświatowych (kursy zawodowe, szkolenia 
zawodowe i seminaria). 
Reasumując, odniesienie powołanych przepisów do opisanej w złożonym wniosku sytuacji 
prowadzi do wniosku, iż w kontekście art. 82 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty, Wnioskująca, która posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek 
oświatowych, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty zawartych w art. 2 
tej ustawy i jako placówka oświatowa świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. 
W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo – przedmiotowa dyspozycja cyt. 
powyżej art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, który jasno stanowi, iż zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego 
zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe. 
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50. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.01 (sygn. IPPP1/443-55/11-2/AP) 

 
Istota interpretacji  
Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego zgodnie z intencją przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług kursy i szkolenia prowadzone 
przez firmę Wnioskodawcy są zwolnione z podatku od towarów i usług? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, 
przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2011 r. (data wpływu 14 stycznia 2011 r.), o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT 
świadczonych usług - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 14 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 

 
Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 1 czerwca 2007 r. Od początku 

główną dziedziną prowadzenia było według klasyfikacji PKWiU z 2004 r. 80.42.B „Kształcenie 
ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Po 
nowelizacji PKWiU z 2007 r. kod działalności zmienił się na 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy 
o podatku od towarów i usług, działalność podlegała pod zwolnienie z podatku VAT ze 
względu na świadczone usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 
80. Głównym i jedynym zakresem działalności Wnioskodawcy jest organizowanie kursów i 
szkoleń zawodowych dla firm i osób prywatnych (głównie bezrobotnych) w zakresie obsługi: 
żurawi, podestów, suwnic, wózków jezdniowych, dźwigów, wind, pił mechanicznych, kos 
spalinowych, obsługi zawiesi. Są to wg przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy i umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216), kursy zakończone 
egzaminami Dozoru Technicznego wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2001 r. 
w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 849 ze zm.) lub też seminaria zakończone 
egzaminem wewnętrznym komisji wg posiadanych programów nauczania zatwierdzonych 
przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w M… nadzorowany przez Ministra właściwego ds. 
gospodarki. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
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Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego zgodnie z intencją przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług kursy i szkolenia prowadzone 
przez firmę Wnioskodawcy są zwolnione z podatku od towarów i usług... 
Zdaniem Wnioskodawcy 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Zatem dla oceny, czy wyżej wymienione usługi będą zwolnione na podstawie powołanego 
wyżej przepisu konieczne jest stwierdzenie: 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, oraz 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 

przepisach. 
Usługi kształcenia osób ubiegających się o wydanie stosownych uprawnień do obsługi 

urządzeń dźwignicowych (żurawie, podesty, suwnice, wózki, dźwigniki, windy, dźwigi) 
wydawanych po pozytywnie zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego, 
bezsprzecznie mieszczą się co do zasady w usługach kształcenia zawodowego. 

Osoby ubiegające się o tego typu uprawnienia są prawnie zobligowane do ich 
posiadania, na konkretny rodzaj urządzenia dźwignicowego, ponieważ bez danych uprawnień 
zawodowych pracownik nie może wykonywać powierzonej mu pracy, np. pracownik 
ogólnobudowlany lub monter instalacji z posiadanym orzeczeniem lekarza medycyny pracy o 
możliwości wykonywania pracy na wysokości nie może obsługiwać urządzenia jak podest 
ruchomy, bez posiadania uprawnień na ten sprzęt wydawanych właśnie przez Urząd Dozoru 
Technicznego po zakończonym egzaminie, a przygotowanie, nauka i praktyka odbywają się 
właśnie na kursie zawodowym prowadzonym przez firmę Wnioskodawcy. Uprawnienia do 
obsługi podestów ruchomych to obecnie podstawowy wymóg, jaki stawiają na budowach 
Inspektorzy PIP, przy pracach na wysokości. Innym przykładem może być kierowca operator 
żurawia przenośnego (tzw. HDS montowany na samochodach ciężarowych). Pracownik z 
uprawnieniami kierowcy bez uprawnień Dozoru Technicznego nie może wykonywać pracy 
operatora – może być tylko kierowcą. A nie zda egzaminu bez odpowiedniego przygotowania 
kursu zawodowego w tym przedmiocie, co jest głównym i jedynym przedmiotem działalności 
gospodarczej Wnioskodawcy. 
Podstawa prawna: 

� Ustawa o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zm.), 
� Rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 

849 ze zm.), 
� Rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 

technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 ze zm.), 
� Rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596), 

� Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad 
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828), 

� Rozporządzenie z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpiecznej i higienicznej pracy 
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 70 
poz. 650 ze zm.), 

� Rozporządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 
osoby dorosłe wiedzy i umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216). 

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, ze spełniona zostaje przesłanka pierwsza 
– prowadzone kursy i szkolenia zawodowe są usługami kształcenia zawodowego lub 
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przekwalifikowania zawodowego, oraz przesłanka druga – są prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Podsumowując swoje stanowisko Wnioskodawca twierdzi, że od 1 stycznia 2011 r. usługi 
kształcenia osób ubiegających się o zdobycie nowych lub poszerzenie aktualnie posiadanych 
uprawnień będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a) znowelizowanej ustawy z dnia 29 października 2010 r. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. 

Zakres tych czynności określony został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ustawy. I tak, 
stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 
Natomiast 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 niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 
cyt. ustawy). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl zaś ust. 2 
powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, 
stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawki 
podatku wskazane w powołanym powyżej art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT ulegają 
podwyższeniu na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578). 
Zgodnie z tym przepisem, po art. 146 dodaje się art. 146a-146e w brzmieniu: „ Art. 146a. W 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.: 

1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, 
wynosi 23%; 

2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (…)”. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 
80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie 
ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 ze 
zm.). 
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Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie 
zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie natomiast do pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zwrócić należy również uwagę na przepis § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246 poz. 1649), zgodnie z którym zwalnia się od 
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w 
co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 

Powołane wyżej przepisy przewidują zatem zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją, lub finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych. Dla 
zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i 
na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany 
rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też 
finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288/1). Rozporządzenie Rady Nr 1777/2005 wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie powyższe przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie 
państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach 
Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia Nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
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13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG, obejmują nauczanie pozostające w 
bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie 
kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności wynika, iż od 1 czerwca 2007 r. 
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (kod działalności: 85.59.B „Pozostałe 
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”). Głównym i jedynym zakresem 
działalności Wnioskodawcy jest organizowanie kursów i szkoleń zawodowych dla firm i osób 
prywatnych (głównie bezrobotnych) w zakresie obsługi: żurawi, podestów, suwnic, wózków 
jezdniowych, dźwigów, wind, pił mechanicznych, kos spalinowych, obsługi zawiesi. Są to wg 
przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania 
przez osoby dorosłe wiedzy i umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216), kursy zakończone egzaminami Dozoru 
Technicznego wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 849 ze zm.) lub też seminaria zakończone egzaminem 
wewnętrznym komisji wg posiadanych programów nauczania zatwierdzonych przez Ośrodek 
Doskonalenia Kadr w M… nadzorowany przez Ministra właściwego ds. gospodarki. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż w niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę 
kursy i szkolenia spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o 
których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o VAT. Szkolenia te mają 
bowiem na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Jak 
wskazał Wnioskodawca, usługi kształcenia osób ubiegających się o wydanie stosownych 
uprawnień do obsługi urządzeń dźwignicowych (żurawie, podesty, suwnice, wózki, dźwigniki, 
windy, dźwigi) wydawanych po pozytywnie zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru 
Technicznego, bezsprzecznie mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego. Osoby 
ubiegające się o tego typu uprawnienia są prawnie zobligowane do ich posiadania, ponieważ 
bez danych uprawnień zawodowych pracownik nie może wykonywać powierzonej mu pracy. 
Zauważyć jednak należy, iż w celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w cyt. 
powyżej art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ww. szkolenia i kursy m.in. muszą być prowadzone w 
formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Powołane przez Wnioskodawcę akty prawne, takie jak: Ustawa o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zm.), Rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzenia 
kwalifikacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 849 ze zm.), Rozporządzenie w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 
1021 ze zm.), Rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596), Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828), Rozporządzenie z 
dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpiecznej i higienicznej pracy przy użytkowaniu wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 70 poz. 650 ze zm.), Rozporządzenie 
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy i 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 
216), świadczą o tym, że opisane we wniosku szkolenia są ściśle uregulowane w odrębnych 
przepisach. 
Należy zatem stwierdzić, iż kursy i szkolenia zawodowe prowadzone przez Wnioskodawcę 
spełniają warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i 
usług tzn. prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa 
podatkowego stwierdzić należy, iż prowadzone przez Wnioskodawcę kursy i szkolenia 
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spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, ze względu zaś na fakt, iż prowadzone są one w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach – korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i 
usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT. 

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy, iż „… od 1 stycznia 2011 r. 
usługi kształcenia osób ubiegających się o zdobycie nowych lub poszerzenie aktualnie 
posiadanych uprawnień będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. a)” należało uznać za prawidłowe. 
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51. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.01 (sygn. ITPP2/443-271/11/AD) 

 
Istota interpretacji 
Prawo do zwolnienia od podatku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 11 lutego 2011 r. (data wpływu 22 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do 
zwolnienia od podatku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 22 lutego 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 
Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (PKD 
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Na 
zlecenie zakładów pracy przeprowadza wstępne i okresowe szkolenia dla pracowników 
wymagane przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Usługi świadczy Pani w oparciu o 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo nie jest placówką prowadzącą 
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, przewidziane w art. 68b ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy od 1 stycznia 2011 r. 
podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) 
ustawy... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o 
podatku od towarów i usług, świadczenie usług szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jako uregulowanych w dziale dziesiątym ustawy Kodeks Pracy oraz w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), od 1 stycznia 2011 r. 
podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (...). 
Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez 
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie 
kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami 
związane. 
Z kolei w świetle ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
    * oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 
Powyższe regulacje stanowią implementacje prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 
lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 347), zwolnione jest kształcenie dzieci 
lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie; 
Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia 
dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż 
usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, 
gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym 
państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana 
definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać 
„w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jaki i 
niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”. 
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
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opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika„ (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
Ponadto należy zaznaczyć, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze 
do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 288 str. 1). Ww. akt, jako rozporządzenie, wiąże wszystkie państwa członkowskie i 
jest stosowane bezpośrednio . 
Oznacza to, iż z dniem 1 lipca 2006 r. przepisy tego rozporządzenia stały się częścią 
porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Polski, bez konieczności ich 
implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu 
jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości 
dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – 
Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania 
(77/388/EEC ze zm.) (Dz. Urz. UE. L 145/1 ze zm.). 
Analiza cytowanych regulacji prowadzi do wniosku, iż dla zastosowania zwolnienia od 
podatku w pierwszej kolejności istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków np. uzyskanie ww. akredytacji na dany rodzaj szkolenia. 
Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „kształcenie 
zawodowe” i „przekwalifikowanie zawodowe”, wobec tego należy odwołać się do regulacji 
prawa unijnego. 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia bezpośrednio wskazuje co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi te obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu. 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, pracowników 
służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Szkolenia z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, pracowników służb bhp, 
instruktorów i wykładowców tematyki bhp, są usługami kształcenia zawodowego. 
Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również wówczas, gdy dotyczą 
pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają bowiem na celu zapewnienie 
uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycie 
umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych do podjęcia i 
wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy. 
Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem niezbędnym 
do wykonywania pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odbycie, 
odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazać mu informacje i 
instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Obowiązek 
przeszkolenia podwładnych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został 
na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze 
zm.). 
Zgodnie z art. 2373 § 1 tego aktu, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), 
które określa: 
   1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   2. zakres szkolenia, 
   3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
   4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
   5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 
rodzajów szkolenia. 
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną 
prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się 
osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w 
przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom: 
   1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i 
działaniami zapobiegawczymi; 
   2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym 
do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także 
związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
   3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, 
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa 
wypadkowi.  
Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 rozporządzenia, szkolenie może być organizowane przez 
pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 
rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie 
pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia). 
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zlecenie zakładów pracy przeprowadza Pani wstępne i 
okresowe szkolenia dla pracowników wymagane przepisami o bezpieczeństwie i higienie 
pracy. Firma Pani nie jest placówką prowadzącą kształcenie ustawiczne w formach 
przewidzianych przepisami o systemie oświaty. 
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje z 
zakresu podatku od towarów i usług potwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone 
przez Panią usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, korzystają ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
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52. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.01 (sygn. ITPP2/443-106/11/MD) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę działającą w 
ramach systemu oświaty. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 19 stycznia 2011 r. (data wpływu 25 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 18 marca 
2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług 
wykonywanych przez jednostkę działającą w ramach systemu oświaty – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 25 stycznia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 18 marca 2011 r., o 
wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług 
wykonywanych przez jednostkę działającą w ramach systemu oświaty. 
 
W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący 
stan faktyczny.  
 

Spółdzielnia świadczy usługi w postaci pozaszkolnych form kształcenia. W oparciu o art. 
82 ust. 3a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572) placówka Spółdzielni pod nazwą Centrum Doskonalenia Zawodowego została 
wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – placówek kształcenia ustawicznego: 
� w Kuratorium Oświaty – zaświadczenie z dnia 3 września 1997 r. wydane przez 

Wojewodę, 
� w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta - pismo z 2002 r. wydane przez Urząd Miasta, 
� w rejestrze instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. 

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, placówka kształcenia ustawicznego 
objęta jest system oświaty. 

Zadaniem placówki jest kształcenie dorosłych poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 
zawodowych na organizowanych szkolenia w formie kursów i seminariów. Do wszystkich 
szkoleń opracowywany jest program nauczania, jak również prowadzony jest dziennik zajęć 
edukacyjnych, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 
216 ze zm.). 

Podstawową formą uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych są organizowane przez placówkę kursy, ukończenie których 
umożliwia uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych takich jak: 
� kurs na licencję I-go i II-go stopnia pracownika ochrony, 
� kurs kierowcy - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 
� kurs BHP - wszystkie rodzaje, 
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� szkolenie strzeleckie, 
� kurs wykwalifikowanego pracownika sprzątania. 

Spółdzielnia chciałaby również organizować szkolenia w postaci seminarium, takie jak: 
� zamówienia publiczne, 
� podstawy marketingu i technik sprzedaży, 
� w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, 
� ochrony danych osobowych, 
� prawo budowlane itp., 

trwające nie krócej niż pięć godzin, mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na 
określony temat.  

Dla wszystkich szkoleń opracowywany jest program nauczania i prowadzony jest 
dziennik zajęć edukacyjnych. 
 
W związku z powyższym, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.  
 

Czy szkolenia prowadzone przez Spółdzielnię od dnia 1 stycznia 2011 r. podlegają 
zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a)... 
 

Zdaniem Wnioskodawcy - zawartym w uzupełnieniu do wniosku - zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535 ze zm.), usługi szkoleniowe prowadzone przez Spółdzielnię są zwolnione od 
podatku od towarów i usług, bowiem placówka jest jednostką objętą system oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Co prawda placówka prowadzi pozaszkolne formy 
kształcenia dla osób dorosłych, stąd szkolenia te nie mają w pełni charakteru 
wychowawczego (tak jak szkolenia dzieci i młodzieży), nie mniej jednak należy przyjąć, iż 
każde szkolenie poszerzające wiedzę zawodową dorosłych nie tylko kształci, ale również w 
jakimś stopniu wychowuje. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (...).  

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.  

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 
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Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane. 

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych.  

Według art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą 
zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek. 

Regulacje art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy jest implementacją prawa unijnego, gdyż w 
świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zwolnione 
jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie; 

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jaki i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika„(wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia prowadzi 
placówkę szkoleniową, która działa w ramach systemu oświaty (w 2002 r. uzyskała wpis do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego). Placówka ta realizuje różnorodne szkolenia dla dorosłych w formie kursów 
lub seminariów.  

Na tym tle powzięła wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania zwolnienia od 
podatku w zakresie wykonywanych czynności. 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje 
ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. 
a) uznać należy, iż posiadanie przez placówkę prowadzoną przez Spółdzielnię statusu 
niepublicznej jednostki systemu oświaty, uprawnia do zwolnienia od podatku wykonywanych 
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przez nią usług szkoleniowych, jeżeli mieszczą się w zakresie przedmiotowym tej regulacji, 
t.j. dotyczą kształcenia i prowadzone są w ramach wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
Urząd Miasta, który Spółka uzyskała w 2002 r. 
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53. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.04 (sygn. ILPP1/443-1360/10-4/BD) 

 
Istota interpretacji  
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu 
świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we 
wniosku z dnia 27 grudnia 2010 r. (data wpływu: 29 grudnia 2010 r.), uzupełnionym pismem 
z dnia 1 marca 2011 r. (data wpływu: 7 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych i 
szkoleniowych – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 29 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług 
edukacyjnych i szkoleniowych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 marca 2011 r. o 
doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Spółka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 
Kuratora Oświaty jako placówka kształcenia ustawicznego. Zakres działania placówki to 
szkolenia w zakresie uzyskania i uzupełnienia wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych. 
Placówka kontynuuje działalność zarejestrowaną w Ewidencji Szkół i Placówek 
Niepublicznych Kuratora Oświaty w dniu 28 maja 1996 r. 

Wnioskodawca jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego organizuje kursy, 
kursy zawodowe, seminaria i praktyki zawodowe umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Organizuje szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podejmuje inicjatywy edukacyjne zgodnie z potrzebami „A” 
S.A. oraz firm i mieszkańców regionu. Prowadzi Szkołę Języków Obcych oraz Policealną 
Szkołę. 
Z pisma uzupełniającego z dnia 1 marca 2011 r. wynikają następujące informacje: 

1. „B” jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego oraz Policealna Szkoła są 
podmiotami objętymi systemem oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

2. „B” jest zakwalifikowane do podmiotów wskazanych w art. 2 wymienionej wyżej 
ustawy w pkt 3a. Policealna Szkoła jest zakwalifikowana do podmiotów wskazanych w 
art. 2 wymienionej wyżej ustawy pkt 2 c, 

3. Spółka prowadzi działalność edukacyjną w oparciu o wyżej wymienioną ustawę o 
systemie oświaty, 
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4. „B” - zgodnie z przyjętym Statutem - świadczy usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kształcenia i wychowania 
(kształtowania postaw) mającą na celu doskonalenie przygotowania zawodowego, 
poprzez podnoszenie poziomu specjalistycznych kwalifikacji i wiedzy oraz kształtowanie 
postaw i umiejętności społecznych właściwych dla danego zawodu, 

5. „B” prowadzi usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 
ze zm.), 

6. świadczone usługi, o których mowa w pkt 5 prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach: 

� art. 2373 ustawy Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), 

� art. 74 i art. 78 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.), 

� § 20 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 
r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu 
zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu 
stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych 
kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 ze zm.), 

� § 16, § 17, § 19 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 ze zm.), 

� rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 
ze zm.), 

� § 27, § 28 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470 ze zm.), 

� rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263) rozdział 1 § 6 pkt 3, rozdział 2 § 26.1 pkt 3,  

� rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650) § 4.1, § 4.2, 

� § 44 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 

Jednocześnie Spółka informuje, że posiada akredytację na część świadczonych 
usług.Ponadto Zainteresowany prowadzi kursy (między innymi na zlecenie Urzędów Pracy), 
które finansowane są ze środków publicznych w 100%. Firma prowadzi również identyczne 
kursy na zasadach komercyjnych i wówczas odpłatność ponosi uczestnik kursu lub firma 
zlecająca. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Spółkę usługi edukacji 
będą zwolnione od podatku VAT... 
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Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka z o.o. z dniem 1 stycznia 2011 r. z tytułu świadczonych 
usług edukacji będzie zwolniona od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o 
podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju.  

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym 
również:  

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w 
jakiej dokonano czynności prawnej; 

2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 
czynności lub sytuacji; 

3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 
działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.  

Jak wynika z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani 
wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania 
sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę 
podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).  

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednocześnie zaznacza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578 ze zm.) oraz zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%, z zastrzeżeniem art. 146f.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
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towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo- 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Należy wskazać, iż zakres powyższego zwolnienia adresowany jest m. in. do jednostek 
objętych systemem oświaty, realizujących usługi kształcenia, do których zalicza się również 
placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego.  

Natomiast, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwalnia się od podatku usługi nauczania 
języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, 
inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. 

Poprzez kształcenie ustawiczne – w świetle art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – należy rozumieć 
kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny. 

Zgodnie z art. 82 cyt. ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą 
zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
placówek publicznych. 
Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  
W oparciu o art. 2 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje m. in. :  
� 1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne 

formy wychowania przedszkolnego;  
� 2) szkoły: 

a. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i 
sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

b. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, 
sportowe i mistrzostwa sportowego, 

c. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, 
rolnicze i leśne, 

d. artystyczne;  
� 3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 

umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego;  

� 3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i 
uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (…). 
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest wpisana do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Kuratora Oświaty jako placówka 
kształcenia ustawicznego. Zakres działania placówki to szkolenia w zakresie uzyskania i 
uzupełnienia wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych. Placówka kontynuuje działalność 
zarejestrowaną w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Kuratora Oświaty. 
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Wnioskodawca jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego organizuje kursy, 
kursy zawodowe, seminaria i praktyki zawodowe umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 
wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podejmuje inicjatywy edukacyjne zgodnie z potrzebami „A” 
S.A. oraz firm i mieszkańców regionu. Prowadzi Szkołę Języków Obcych oraz Policealną 
Szkołę. 
Jak wynika z pisma uzupełniającego: 
� „B” jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego oraz Policealna Szkoła są 

podmiotami objętymi systemem oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty, 

� Spółka jest zakwalifikowana do podmiotów wskazanych w art. 2 pkt 3a ww. ustawy. 
Policealna Szkoła jest zakwalifikowana do podmiotów wskazanych w art. 2 pkt 2c 
wymienionej wyżej ustawy, 

� „B” - zgodnie z przyjętym Statutem - świadczy usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kształcenia i wychowania 
(kształtowania postaw) mającą na celu doskonalenie przygotowania zawodowego, 
poprzez podnoszenie poziomu specjalistycznych kwalifikacji i wiedzy oraz kształtowanie 
postaw i umiejętności społecznych właściwych dla danego zawodu, 

� Zainteresowany prowadzi usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy, 

� świadczone usługi, o których mowa wyżej prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Spółka posiada również akredytację na część świadczonych usług na podstawie decyzji 

Kuratora Oświaty. Ponadto, Zainteresowany prowadzi kursy (między innymi na zlecenie 
Urzędów Pracy), które finansowane są ze środków publicznych w 100%. Firma prowadzi 
również identyczne kursy na zasadach komercyjnych i wówczas odpłatność ponosi uczestnik 
kursu lub firma zlecająca. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, 
że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w 
powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. 
Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana 
podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to 
szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania.  

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia 
przyszłego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy m.in. 
usługi kształcenia w formach szkolnych poprzez prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, tj. 
Policealną Szkołę zakwalifikowaną – jak wynika z oświadczenia Wnioskodawcy – do 
podmiotów objętych systemem oświaty oraz Szkołę Języków Obcych.  

Wobec powyższych okoliczności, świadczone usługi edukacyjne w ramach Policealnej 
Szkoły będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, bowiem 
prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła jest jednostką objętą systemem oświaty i świadczy 
usługi w zakresie kształcenia. 

Natomiast usługi nauczania języków obcych w ramach prowadzenia Szkoły Języków 
Obcych korzystać będą ze zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 28 
ustawy. 

Ponadto, jak wynika z powyżej opisanego zdarzenia przyszłego, Zainteresowany jako 
niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego organizuje kursy, kursy zawodowe, 
seminaria i praktyki zawodowe umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, 
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umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także organizuje szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Spółka posiada akredytację na część świadczonych usług, na podstawie decyzji Kuratora 
Oświaty z dnia 21 marca 2005 r. Zainteresowany prowadzi również kursy (między innymi na 
zlecenie Urzędów Pracy), które finansowane są ze środków publicznych w 100%. Firma 
prowadzi również identyczne kursy na zasadach komercyjnych i wówczas odpłatność ponosi 
uczestnik kursu lub firma zlecająca. 

Zgodnie z przepisem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, a także usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 
W myśl art. 68a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, kształcenie ustawiczne jest organizowane 
i prowadzone w:  

1. szkołach dla dorosłych; 
2. placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, 

ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.  
Stosownie do art. 68b ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty, placówki i ośrodki, o których 

mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, 
mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i 
zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować 
całość lub część prowadzonego kształcenia. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy 
dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po 
przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej 
placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3. Akredytację może uzyskać placówka 
lub ośrodek, które:  

1. zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne; 
2. zatrudniają wykwalifikowaną kadrę; 
3. opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.  

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia i kursy świadczone przez placówkę kształcenia ustawicznego są zwolnione od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, konieczne jest 
stwierdzenie :  
� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 

lub 
� czy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, są 

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
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wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Prowadzona przez Wnioskodawcę placówka kształcenia ustawicznego oferuje kursy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem w tym przypadku należy wskazać, iż obowiązek 
przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został 
na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze 
zm.). 

Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), 
które określa: 

1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
2. zakres szkolenia,  
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia.  
Zgodnie z § 1a pkt 2 lit. e cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę 

organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom: 

1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 
dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi 
środkami i działaniami zapobiegawczymi; 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która 
uległa wypadkowi.  

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, szkolenie może być 
organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki 
organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 rozporządzenia, czyli m. in. osoby prawne 
lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o 
swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność 
szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia). 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę kursy bezpieczeństwa i higieny 
pracy spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a ustawy, a ponadto zostały ściśle uregulowane w powołanych wyżej odrębnych 
przepisach. Tym samym będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. 

Wobec świadczonych przez Spółkę usług objętych akredytacją znajdzie zastosowanie 
zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy. Ponadto, kursy finansowane w 
100% ze środków publicznych należy objąć zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. c ustawy.  

Natomiast, organizowane przez Wnioskodawcę kursy, kursy zawodowe, seminaria i 
praktyki zawodowe umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych, które nie są objęte akredytacją lub finansowaniem ze środków 
publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
a ustawy wyłącznie w sytuacji, gdy usługi te będzie można zaliczyć do usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Stanowisko Wnioskodawcy tut. Organ uznał za prawidłowe, jednakże częściowo na 
podstawie innej podstawy prawnej. 

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza 
załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
ze zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny 
wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację 
przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym 
Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez 
Wnioskodawcę.  
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54. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.04 (sygn. ILPP2/443-38/11-2/BA) 

 
Istota interpretacji  
Opodatkowanie usług szkoleniowych mających na celu przygotowanie do egzaminu 
kwalifikacyjnego osoby obsługujące urządzenia LPG i zbiorniki transportowe. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 
dnia 31 grudnia 2010 r. (data wpływu 5 stycznia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
opodatkowania usług szkoleniowych mających na celu przygotowanie do egzaminu 
kwalifikacyjnego osoby obsługujące urządzenia LPG i zbiorniki transportowe – jest 
prawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 5 stycznia 2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych mających na celu 
przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego osoby obsługujące urządzenia LPG i zbiorniki 
transportowe.  
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe.  
 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i 
usług, w tym w zakresie usług zwolnionych od podatku. W szczególności dotyczą to usług 
szkoleniowych. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 punktu 29 litera a), zwolnione od podatku 
pozostaną m.in. „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”. 

Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi szkolenia przygotowujące 
słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna 
powoływana przez Transportowy Dozór Techniczny. Zakres szkoleń, organizacja egzaminu 
wynikają z przepisów dotyczących dozoru technicznego.  
Oprócz szkoleń Zainteresowany prowadzi również działalność opodatkowaną podatkiem od 
towarów i usług (VAT) i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i 
usług. 

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 
1321 z późn. zm.) w art. 22 stanowi, że osoby obsługujące i konserwujące urządzenia 
techniczne (podlegają pod dozór techniczny) obowiązane są posiadać zaświadczenia 
kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz 
znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym 
zakresie. Zaświadczenie takie wydają odpowiednie jednostki dozoru technicznego, które są 
powołane przez ustawę o dozorze technicznym i które są państwowymi osobami prawnymi. 
Zadania jednostek dozoru technicznego i ich organizacja są opisane w Rozdziale 3 ustawy o 
dozorze technicznym. Z art. 37 i 44 wynika, że do zadań tych jednostek należy „sprawdzanie 
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kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i 
konserwujących urządzenia techniczne” oraz „uzgadnianie programów szkolenia osób 
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne”. Ośrodki (przedsiębiorcy) zajmujący 
się tego rodzaju szkoleniami zgodnie z postanowieniami muszą przedstawić programy 
szkoleń osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne do zatwierdzenia w 
odpowiedniej jednostce dozoru technicznego. Z kolei, rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i 
konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.), w 
załączniku nr 2 wymienia rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji 
wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Wśród urządzeń wymienionych w załączniku znajdują 
się: „zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz 
zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 – w zakresie napełniania” oraz 
„urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych”. Zgodnie z tymi 
zapisami osoby chcące pracować np. na stacjach LPG lub jako kierowcy cystern, którzy w 
ramach swoich czynności napełniają i opróżniają cysterny muszą posiadać zaświadczenia 
kwalifikacyjne, czyli zdać egzamin. Jako przedsiębiorca Zainteresowany prowadzi obecnie 
dwa rodzaje szkoleń: „osób zatrudnionych przy obsłudze zbiorników LPG stanowiących 
wyposażenie pojazdów zasilanych gazem skroplonym w zakresie ich napełniania” oraz „osób 
zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników 
transportowych”. Dla obydwu rodzajów szkolenia posiada programy zatwierdzone przez 
Transportowy Dozór Techniczny, co jest potwierdzone pismami i pieczęciami urzędu na 
każdej stronie zatwierdzonego programu.  

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 

Czy w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy o podatku od towarów i 
usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 a), usługi szkoleniowe prowadzone na podstawie 
programu uzgodnionego z odpowiednią jednostką dozoru technicznego i mające na celu 
przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, a w szczególności szkolenia: „osób 
zatrudnionych przy obsłudze zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów zasilanych 
gazem skroplonym w zakresie ich napełniania” oraz „osób zatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych” pozostają usługami 
zwolnionymi od podatku od towarów i usług...  

 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe prowadzone na podstawie programu 

uzgodnionego z odpowiednią jednostką dozoru technicznego i mające na celu przygotowanie 
do egzaminu kwalifikacyjnego, a w szczególności szkolenia: „osób zatrudnionych przy 
obsłudze zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów zasilanych gazem skroplonym 
w zakresie ich napełniania” oraz „osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania 
i opróżniania zbiorników transportowych” są zwolnione w dalszym ciągu od podatku od 
towarów i usług. Jest bowiem spełniony warunek, że są one prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach – w tym przypadku, przepisach 
dotyczących dozoru technicznego. Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego jest dodatkowo 
niezbędnym warunkiem do zatrudnienia na określonych stanowiskach pracy.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.  

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  
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Przez dostawę towarów stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a 
pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%.  
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.  

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.  

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  

W myśl z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
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W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne 
niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.  
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi obecnie dwa 
rodzaje szkoleń: „osób zatrudnionych przy obsłudze zbiorników LPG stanowiących 
wyposażenie pojazdów zasilanych gazem skroplonym w zakresie ich napełniania” oraz „osób 
zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników 
transportowych”. Dla obydwu rodzajów szkolenia posiada programy zatwierdzone przez 
Transportowy Dozór Techniczny. Zakres szkoleń, organizacja egzaminu wynikają z przepisów 
dotyczących dozoru technicznego.  
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 z późn. zm.), osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania 
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oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji 
urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy 
lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne 
potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.W 
myśl art. 22 ust. 3 ww. ustawy o dozorze technicznym, przepis ust. 2 stosuje się do osób 
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.  
Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie 
z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.) to: 
1. suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym 

wszystkich mechanizmów, 
2. układnice do składowania ładunków w magazynach, 
3. układarki do układania torów, 
4. dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem 

zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób 
niepełnosprawnych, 

5. wyciągi towarowe i wyciągi statków, 
6. podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych, 
7. dźwignice linotorowe, 
8. urządzenia do manipulacji kontenerami, 
9. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie, 
10. pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, 
11. zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz 

zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania, 
12. urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, 
13. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.  

Transportowy Dozór Techniczny (dalej TDT) działa na podstawie ww. ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, oraz statutu stanowiącego załącznik do 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r w sprawie 
nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 16, poz. 184 z późn. 
zm.).  
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, do zakresu działania Transportowego 
Dozoru Technicznego należy: 
1. wykonywanie dozoru technicznego nad: 

a. urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w 
kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych, 

b. osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, 
c. zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, 

drogowym i żegludze śródlądowej, 
d. urządzeniami technicznymi: 

� znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, 
� znajdującymi się na pontonach, 
� znajdującymi się w dokach, 
� znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi 

śródlądowej, 
� związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności 

urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i 
dźwignicami, 

e. urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz 
przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie 
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innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac 
przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi 
morskiej, 

2. wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów 
niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów, 

3. wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego 
nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt 1, 

4. prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w 
pkt 1, 

5. szkolenie pracowników TDT, 
6. wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 8-16, w zakresie urządzeń 

określonych w pkt 1.  
W świetle art. 37 pkt 8-16 ustawy o dozorze technicznym, do zakresu działania UDT należy: 
� analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena 

stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia, 
� inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy 

urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i 
wykonywanie ekspertyz, 

� inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji 
wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, 

� popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych 
oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie, 

� współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy 
urządzeń technicznych, 

� współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających 
do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej, 

� uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia 
techniczne, 

� sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, 
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania 
nieniszczące, 

� certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych, 
� występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 

technicznego.  
Powołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, przewiduje zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest więc uznanie danej usługi za 
usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i 
na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Analizując przedstawione okoliczności sprawy wskazać należy, iż usługi prowadzenia 
szkoleń osób zatrudnionych przy obsłudze zbiorników LPG stanowiących wyposażenie 
pojazdów zasilanych gazem skroplonym w zakresie ich napełniania oraz osób zatrudnionych 
przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, spełniają 
definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Osoby zajmujące się obsługą ww. 
urządzeń obowiązane są posiadać kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone świadectwem 
wydanym przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną. Szkolenia te mają więc na celu 
uzyskanie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych oraz świadectwa klasyfikacyjnego 
uprawniającego do wykonywania zawodu.  
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W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a), ustawy, ww. 
szkolenia muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach.  

Ustawa o dozorze technicznym, w art. 37 pkt 14 w zw. z art. 44 ust. 1 pkt 6, przewiduje, 
iż osoby prowadzące szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne 
muszą uzgadniać programy szkolenia z Transportowym Dozorem Technicznym. Oznacza to, 
że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku 
tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach.  

Reasumując, od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Wnioskodawcę usługi 
szkolenia osób zatrudnionych przy obsłudze zbiorników LPG stanowiących wyposażenie 
pojazdów zasilanych gazem skroplonym w zakresie ich napełniania oraz osób zatrudnionych 
przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, na 
podstawie programów uzgodnionych z TDT, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.  
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55. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.05 (sygn. IPPP2/443-73/11-3/MM) 

 
Istota interpretacji  
Wnioskodawca ma uprawnienie do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w zakresie 
świadczonych przez siebie usług edukacyjnych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 20.01.2011r. (data wpływu 24.01.2011r.), uzupełnione 
pismem z dnia 11.02.2011r. (data wpływu 14.02.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie 
zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT dla świadczonych usług edukacyjnych – jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 24.01.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT dla świadczonych usług edukacyjnych. 
Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne oraz braki w przedstawionym we wniosku 
stanie faktycznym. W związku z czym tut. Organ podatkowy pismem z dnia 01.02.2011r. 
znak IPPP2/443-73/11-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe 
braki. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

Wnioskodawca jest firmą szkoleniową objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia 
ustawicznego. Zainteresowany działa na podstawie wpisów: ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Miasto pod numerem: xx i Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych o numerze yy/2006. Wnioskodawca prowadzi szkolenia dla klientów 
indywidualnych i firm, a także dla instytucji państwowych (w tym Urzędy Pracy). 
W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje: 

„K…” Spółka Jawna to placówka kształcenia ustawicznego, która prowadzi szkolenia w 
zakresie informatyki ogólnej, obsługi komputerów oprogramowania biurowego, administracji 
sieci komputerowych. Prowadzone przez Podatnika szkolenia nie są akredytowane. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi szkoleniowe nadal są zwolnione z podatku VAT... Jeśli nie, to jakie Wnioskodawca 
powinien stosować... 
Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z dnia 11.02.2011r.): 

„K…” Spółka Jawna działa w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonej przez Miasto pod numerem: xx z dnia 12 listopada 1998 roku. Jednocześnie 
wpisana jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze 
yy/2006. 
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Do końca roku 2010 prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia i kursy, jako jednostki 
objętej systemem oświaty, świadczone przez Wnioskodawcę były zwolnione z podatku VAT. 
W świetle przepisów z dnia 29.10.2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz. 
U z dn. 30.11.2010 Nr 226 poz. 1476 podlegają: 
26) usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania.” 
Stąd Wnioskodawca uważa, że w świetle cytowanej ustawy kursy i szkolenia prowadzone 

przez jednostkę Wnioskodawcy od dnia 1 stycznia 2011 nadal podlegają zwolnieniu z 
podatku VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu 
podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 

Zgodnie z 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7, w tym również: 
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w 

jakiej dokonano czynności prawnej; 
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 

czynności lub sytuacji; 
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy o VAT punktów 26-29, regulujących zwolnienia 
od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, obowiązującego od dnia 
01.01.2011r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka 
podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
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Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, 
ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub 
zwolnienie od podatku. 

Stosownie zaś do treści obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, system 
oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 17 
ustawy o systemie oświaty przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w 
szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek 
szkolny. Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty określa, iż szkoła i placówka może 
być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i 
fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia 
odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz z uzupełnienia do niego wynika, 
iż Wnioskodawca jest placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi szkolenia w 
zakresie informatyki ogólnej, obsługi komputerów oprogramowania biurowego, administracji 
sieci komputerowych. Prowadzone przez Podatnika szkolenia nie są akredytowane. Zgodnie 
ze wskazaniem Wnioskodawcy jest firmą szkoleniową objętą systemem oświaty w zakresie 
kształcenia ustawicznego działającą na podstawie wpisu ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Miasto. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z 
podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, 
przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT, nie wystarcza, by dany podmiot 
był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot 
ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. 

Wnioskodawca wskazuje, iż jako placówka kształcenia ustawicznego wpisany do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzi szkolenia z zakresu informatyki ogólnej, 
obsługi komputerów i oprogramowania biurowego, administracji sieci komputerowych. 
Odwołując się do art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje 
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Reasumując należy stwierdzić, iż w kontekście art. 82 ust. 1 oraz w związku z art. 5 ust. 
1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca, który posiada wpis do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty 
zawartych w art. 2 ustawy o systemie oświaty i jako placówka kształcenia ustawicznego 
świadczy usługę w zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym wypełniona 
zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT – 
Wnioskodawca ma uprawnienie do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w zakresie 
świadczonych przez siebie usług edukacyjnych. 
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56. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.05 (sygn. IPPP3/443-63/11-2/IB) 

 
Istota interpretacji  
Usługi prowadzenia kursów, których celem jest m.in. uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 
mieści się w definicji ww. kształcenia ustawicznego. Zatem w momencie uzyskania przez 
Wnioskodawcę statusu centrum kształcenia ustawicznego jako jednostki objętej systemem 
oświaty, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zastosowania zwolnienia o którym 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, w odniesieniu do ww. kursów. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2011 r. (data wpływu 17.01.2011 r.), o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zastosowania zwolnienia dla kursów prowadzonych przez centrum kształcenia 
ustawicznego - jest prawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 17.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 
zwolnienia dla kursów prowadzonych przez centrum kształcenia ustawicznego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe:  
 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych 
polegających na organizowaniu kursów, których celem jest m.in. uzyskiwanie i uzupełnienie 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych. Wnioskodawca chce uzyskać status placówki kształcenia ustawicznego 
(centrum kształcenia ustawicznego), którego działalność obejmuje ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

Kursy w ramach prowadzonej działalności będą wówczas organizowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy Wnioskodawca rejestrując się jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z 
późniejszymi zmianami), i uzyskując status centrum kształcenia ustawicznego może 
korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a świadcząc 
usługi prowadzenia kursów, których celem jest m.in. uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych... 
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Zdaniem Wnioskodawcy, świadcząc usługi jako centrum kształcenia ustawicznego czyli 
jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (ustawa z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami), w zakresie 
prowadzenia kursów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 
2006 r.) może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. 
a. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.  
 

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie 
na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 
83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Jednocześnie zaznacza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578 ze zm.) oraz zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%, z zastrzeżeniem art. 146f.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.  

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
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- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Należy wskazać, iż zakres powyższego zwolnienia adresowany jest m. in. do jednostek 

objętych systemem oświaty, realizujących usługi kształcenia, do których zalicza się również 
placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego.  

Poprzez kształcenie ustawiczne – w świetle art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – należy rozumieć 
kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny.  

Zgodnie z art. 82 cyt. ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą 
zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
placówek publicznych.  
Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  

W oparciu o art. 2 ust. 3a ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje 
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, 
że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym 
przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast 
jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do 
których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły 
obowiązkowo mają za zadanie realizować program wychowywania.  

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu kursów, których 
celem jest m.in. uzyskiwanie i uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Wnioskodawca chce uzyskać status 
placówki kształcenia ustawicznego (centrum kształcenia ustawicznego), którego działalność 
obejmuje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa 
należy stwierdzić, iż usługi prowadzenia kursów, których celem jest m.in. uzyskiwanie i 
uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych mieści się w definicji ww. kształcenia ustawicznego. Zatem w 
momencie uzyskania przez Wnioskodawcę statusu centrum kształcenia ustawicznego jako 
jednostki objętej systemem oświaty, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do 
zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, w odniesieniu 
do ww. kursów.  
Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe. 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
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57. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.05 (sygn. IPPP3/443-19/11-4/LK) 

 
Istota interpretacji  
Opodatkowanie usług szkolenia dotyczących obsługi sprzętu medycznego. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 28.12.2011 r. (data wpływu 05.01.2011 r.) uzupełnionym 
pismem z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu 16.03.2011 r.) na wezwanie z dnia 03.03.2011 r. 
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkolenia dotyczących obsługi sprzętu 
medycznego - jest nieprawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 05.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług 
szkolenia dotyczących obsługi sprzętu medycznego. 
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu 
16.03.2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-19/11-2/LK z 
dnia 03.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe:  
 

W 2011 roku Wnioskodawca planuje rozpocząć świadczenie usług polegające na 
przeprowadzaniu szkoleń dla lekarzy. Szkolenia te będą organizowane przez producenta 
sprzętu medycznego i na jego rzecz Wnioskodawca będzie wystawiał rachunki celem szkoleń 
będzie nauka lekarzy obsługi powyższych urządzeń przy przeprowadzaniu zabiegów 
kardiologicznych. 
W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał iż: 
� aktualnie Wnioskodawca nie jestem czynnym podatnikiem podatku VAT (zwolnienie 

na podstawie art. 113 punkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług), 
� usługi nie są finansowane ze środków unijnych, podmiotem finansującym świadczenie 

jest firma produkująca/dystrybuująca sprzęt medyczny lub firma farmaceutyczna, 
� szkolenia dotyczą sprzętu medycznego zakupionego lub wypożyczonego przez 

placówki medyczne w celu świadczenia usług medycznych mających na celu 
zachowanie, przywracanie oraz poprawę zdrowia na terenie placówki, w której 
przeprowadzane jest szkolenie jej pracowników 
 

Szkolenia prowadzone będą w dwóch formach: 
� szkolenie praktyczne składające się z wykładu poprzedzającego procedurę medyczną 

oraz bezpośredniego udziału Wnioskodawcy w formie asysty podczas zabiegu 
leczniczego, 

� wykładu dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii mającego na celu 
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Wykłady mają na celu prezentację nowych, 
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dostępnych na terenie RP metod zachowania, przywracania oraz poprawy stanu 
zdrowia pacjentów. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy wykonywanie tego typu usług szkoleniowych będzie podlegało zwolnieniu od podatku 
VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług... 

Zdaniem Wnioskodawcy, celem przeprowadzanych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych lekarzy, a zatem zgodnie z artykułem 43 ustęp 1 punkt 29 litera a usługi te 
będą zwolnione z podatku VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym 
art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych ustaw związanych z 
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z 
dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 
r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 
ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.  

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca 
przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych. Na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 

szkolenia na sprzęcie medycznym świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku 
od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, konieczne jest 
stwierdzenie:  
� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;  
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
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W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będzie 
świadczył usługi w zakresie prowadzenia szkoleń dla lekarzy z zakresu obsługi sprzętu 
medycznego. Szkolenia dotyczą sprzętu medycznego zakupionego lub wypożyczonego przez 
placówki medyczne w celu świadczenia usług medycznych. Celem przeprowadzanych szkoleń 
będzie nauka lekarzy obsługi urządzeń przy przeprowadzaniu zabiegów kardiologicznych. 
Szkolenia te będą organizowane przez producenta sprzętu medycznego i na jego rzecz 
Wnioskodawca będzie wystawiał rachunki. Podmiotem finansującym świadczenie jest firma 
produkująca/dystrybuująca sprzęt medyczny lub firma farmaceutyczna. 

Należy zauważyć, iż Wnioskodawca nie będąc czynnym podatnikiem podatku VAT będzie 
świadczył usługi na rzecz Firmy, która będzie dokonywać dostawy sprzętu medycznego, 
świadczenie usług szkolenia nie będzie miało charakteru ściśle związanego z podwyższaniem 
kwalifikacji zawodowych gdyż prowadzone szkolenia będą dotyczyły obsługi sprzętu 
medycznego. Szkolenia będą polegały na przedstawieniu jak należy poprawnie obsługiwać 
dany sprzęt medyczny. Jak sam Wnioskodawca wskazał szkolenia nie będą finansowane ze 
środków publicznych, oraz nie będą prowadzone w formach i na zasadach opartych o inne 
przepisy prawa. A zatem świadczone usługi szkolenia z obsługi sprzętu medycznego 
świadczone na rzecz Firmy, która dokonuje dostawy tego sprzętu nie będzie szkoleniem 
podlegającym zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Usługi te będą podlegały 
opodatkowaniu stawą podstawową 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.  
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. 
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58. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.05 (sygn. IPPP3/443-450/11-2/IB) 

 
Istota interpretacji  
Czy usługi szkoleniowe opisane powyżej, świadczone przez Akademię jako Uczelnię są 
zwolnione z podatku od towarów i usług? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2011 r. (data wpływu 22.03.2011 r.), o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zastosowania zwolnienia do przedmiotowych usług szkoleniowych - jest 
prawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 22.03.2011 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 
zwolnienia do przedmiotowych usług szkoleniowych. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Akademia jako uczelnia organizuje szkolenie w zakresie kształcenia zawodowego dla 
naczelników i pracowników urzędów skarbowych, pracowników naukowo - dydaktycznych 
wyższych uczelni, sędziów WSA, sędziów NSA oraz doradców podatkowych. Szkolenie za 
zadanie stawia sobie podwyższenie kwalifikacji wymienionych grup zawodowych i będzie 
trwało 2 dni. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie w czasie trwania 
szkolenia. Jednocześnie szkolenie będzie finansowane w co najmniej 70 % ze środków 
publicznych (środki będą pochodzić z budżetów poszczególnych urzędów skarbowych). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi szkoleniowe opisane powyżej, świadczone przez Akademię jako Uczelnię są 
zwolnione z podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy: 
� usługi w zakresie kształcenia oraz usługi ściśle z tymi usługami związane, świadczone 

przez uczelnie zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na 
podstawie: § 13 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
246, poz. 1649) 

� usługi kształcenia zawodowego oraz świadczenie usług z tymi usługami związane 
finansowane w co najmniej 70 %ze środków publicznych, zwolnione są od 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 20 ww. 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. 
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Reasumując, usługa związana z organizacją szkolenia przez Akademię jest usługą 
zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 13 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 246 poz. 1649). 

 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 
8 ust. 1 ustawy, 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
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c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwanego dalej rozporządzeniem, 
zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 
pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż jako uczelnia 
organizuje szkolenie finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych w zakresie 
kształcenia zawodowego dla naczelników i pracowników urzędów skarbowych, pracowników 
naukowo - dydaktycznych wyższych uczelni, sędziów WSA, sędziów NSA oraz doradców 
podatkowych. Szkolenie za zadanie stawia sobie podwyższenie kwalifikacji wymienionych 
grup zawodowych. 

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy należy 
stwierdzić, iż ww. przez Wnioskodawcę szkolenie mieści się w usługach kształcenia 
zawodowego, ponieważ kierowane jest do konkretnych grup zawodowych oraz ma na celu 
podwyższanie ich kwalifikacji zawodowych. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca 
przedmiotowe szkolenie będzie finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, a 
tym samym zostaną spełnione warunki zawarte w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, 
uprawniające do skorzystania ze zwolnienia. 
Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe. 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
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59. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.06 (sygn. IPPP3/443-1290/10-4/JF) 

 
Istota interpretacji 
Otrzymana dotacja nie stanowi obrotu a świadczone usługi szkolenia zawodowego nie 
korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki 
przedstawione we wniosku z dnia 28.12.2010 r. (data wpływu 30.12.2010 r.) uzupełnionym 
pismem z dnia 10.02.2011 r. (data wpływu 14.02.2011 r.) stanowiącym odpowiedź na 
wezwanie z dnia 03.02.011 r. nr IPPP3/443-1290/10-2/KT o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: 
 
    * opodatkowania otrzymanej dotacji – jest prawidłowe, 
    * zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 30.12.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi szkolenia kierowców. 
 
Wniosek nie spełniał wymogów formalnych w związku z tym pismem z dnia 03.022.011 r. nr 
IPPP3/443-1290/10-2/KT wezwano do uzupełnienia ww. wniosku. Wezwanie doręczono w 
dniu 08.02.2011 r. Uzupełnienia dokonano w dniu 10.02.2011 r. (data wpływu 14.02.2011 
r.). 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny 
oraz zdarzenie przyszłe: 
 
Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest firmą, która prowadzi m.in. projekty, na realizację których 
otrzymuje środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty 
wykonywane są m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i 
finansowane są w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (SFS). W 
przypadku każdego z projektów, dotacja jest przeznaczona na pokrycie ściśle określonych 
wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z realizacją projektu (wydatki 
kwalifikowane). Wydatki kwalifikowane obejmują także podatek naliczony VAT związany z 
zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Spółka złożyła jednocześnie 
oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt (dalej „lnstytucja pośrednicząca”), iż 
nie będzie korzystała z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego. 
 
Proces realizacji projektu przedstawia się następująco: 
Spółka zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W ramach 
dofinansowanych projektów prowadzone są działania ściśle określone w stosownych 
umowach. W ramach projektu Spółka, wraz z Partnerem (na podstawie umowy partnerskiej 
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na rzecz realizacji projektu) prowadzi działania związane bezpośrednio z organizacją 
szkolenia (w szczególności zapewnienie trenera, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej, 
wyżywienia i noclegu) oraz zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków EFS wykonuje czynności związane z zarządzaniem całym 
projektem, monitoringiem rozliczeniem i promocją projektu. Istotnym elementem jest 
również kompleksowe rozliczenie kosztów wszelkich działań związanych z realizacją projektu. 
Szkolenia w ramach ww. projektów, prowadzone są dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Otrzymana dotacja pokrywa określoną procentowo część wydatków 
kwalifikowanych związanych z realizacją projektu szkoleniowego. 
Część działań w ramach projektu, realizowana jest przez podmioty zewnętrzne (dalej: 
„Podwykonawcy”). Niektórzy spośród Podwykonawców w związku z wykonaniem usług 
szkoleniowych wystawiają na Spółkę faktury VAT. Usługi Podwykonawców obejmujące 
przeprowadzenie szkolenia są zwolnione z podatku VAT (jako „usługi edukacyjne”). 
Dodatkowo, Spółka nabywa usługi i towary niepodlegające zwolnieniu z podatku VAT. 
Dotyczy to takich zakupów jak np.: zakup usług wynajmu sali szkoleniowej, zakup 
materiałów piśmiennych dla uczestników szkolenia. W takich przypadkach Spółka otrzymuje 
faktury VAT, w których wykazany jest należny podatek. 
Otrzymana przez Spółkę dotacja pokrywa łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, 
pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”. Do wydatków kwalifikowanych należą, 
oprócz ww. usług oraz towarów nabywanych przez Spółkę, także inne wydatki ponoszone 
przez Spółkę w zw. z danym projektem. Będą to wydatki „wewnętrzne” Spółki np. koszty 
zatrudnienia przez Spółkę personelu fachowego realizującego projekt. 
Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS podmioty, których 
pracownicy uczestniczą w projekcie szkoleniowym zobowiązane są do współfinansowania 
projektu i wniesienia „wkładu własnego”. Wkład własny wnoszony jest w dwóch formach: 
    * wkład pieniężny - jest to kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający ze 
szkolenia jako współfinansowanie projektu szkoleniowego; 
    * wkład w wynagrodzeniu - wartość wynagrodzenia za pracę za czas udziału w szkoleniu, 
jakie podmiot, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, płaci na rzecz tych pracowników 
(jeżeli biorą oni udział w szkoleniu w godzinach pracy). 
Szkolenia realizowane przez Spółkę skierowane są tylko i wyłącznie do pracowników firm 
oraz przedsiębiorców i dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju i 
zdobywania konkretnych umiejętności wykorzystywana w pracy zawodowej. Szkolenia te 
związane są m. in. z poznaniem technik sprzedaży z naciskiem na wykorzystanie Internetu, 
przyswojeniem i stosowaniem w praktyce strategii marketingowych a przede wszystkim 
koncepcji e-marketingu, poznaniem technik negocjacji. Wszystkie te szkolenia umożliwiają 
przygotowania do zawodu, a w szczególności przygotowanie do określonej pracy zawodowej 
w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
   1. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu 
art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu jako czynność 
niewymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy... 
   2. Czy w związku z ustawą z dnia 29 października 2010 r o zmianie ustawy o podatku od 
towarów usług, usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę, podlegają zwolnieniu na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy: 
 
Ad. 1. 
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Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie stanowi zapłaty ceny z tytułu świadczonych 
przez niego usług, ponieważ dotacja nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako 
dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach 
realizowanego projektu. Zatem nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o 
podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym 
podatkiem. 
Spółka powołuje się na interpretacje indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z dnia 2009.06.02, nr ILPP2/443-311/09-9/EN. 
 
Ad. 2. 
Ponieważ Spółka świadczy usługi edukacyjne, skierowane wyłącznie dla pracowników lub 
przedsiębiorców, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach („Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 
2013”, „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Umowa z 
WUP, System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany przez Instytucję 
Zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), uwzględniający 
wytyczne horyzontalne Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013), usługi te podlegają zwolnieniu z VAT, 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znoweIizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług. 
Spółka powołuje się na interpelację nr 19325 do Ministra Finansów w sprawie nałożenia na 
ośrodki szkolenia kierowców 23% podatku VAT i odpowiedź Macieja Grabowskiego - 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 12.11.2010 r. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w 
zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji uznaje się za prawidłowe oraz w 
zakresie zwolnienia usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 
   1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w 
jakiej dokonano czynności prawnej, 
   2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 
czynności lub sytuacji, 
   3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 
działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 
Jak stanowi art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 
2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu 
sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość 
świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i 
inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) 
towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę 
należnego podatku. 
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Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty 
lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, 
pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych 
zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. 
Z powyższych uregulowań wynika zatem, iż podlegający opodatkowaniu obrót (rozumiany 
jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego, gdzie 
kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy), zwiększa się o 
otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni 
wpływ na cenę sprzedawanego towaru lub usług świadczonych przez podatnika. 
Dokonana analiza wskazuje, iż do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
wliczane są tylko takie dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze, które 
przekazywane są w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia 
konkretnych usług – istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a dostawą 
towarów lub świadczeniem usług i ich ceną. 
Jeżeli więc podatnik otrzyma dotację, która ma bezpośredni związek z konkretną dostawą lub 
usługą i która ma wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług to dotacja 
taka stanowi uzupełniający cenę element podstawy opodatkowania. W takiej sytuacji mamy 
do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i 
usług. 
Jeżeli jednak podatnik otrzyma dotację, subwencję lub dopłatę o podobnym charakterze na 
pokrycie np. tzw. kosztów ogólnych działalności podatnika, wpływ takiej dotacji na cenę 
towaru lub usługi (o ile zostanie stwierdzony) będzie wyłącznie pośredni. Taka dotacja, 
subwencja lub dopłata nie jest związana z konkretną dostawą lub usługą i nie będzie 
podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem dotacje podmiotowe lub 
dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, które nie są uzależnione od ilości i 
wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie zwiększają podstawy 
opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają 
opodatkowaniu tym podatkiem. 
Dla ustalenia czy dana dotacja, subwencja lub dopłata podlega opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług istotne są zasady określające sposób ich przyznawania, określające cele 
realizowanego w określonej formie dofinansowania. 
Z opisu sprawy wynika, iż Spółka korzysta z dofinansowania do współrealizowanych 
projektów wykonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymuje 
środki finansowe w formie dotacji rozwojowej od instytucji pośredniczących. Dotacja 
przeznaczona jest na pokrycie części wydatków ponoszonych w związku z realizacja projektu 
szkoleniowego i nie ma związku ze sprzedażą – nie jest przyznawana jako dopłata do ceny 
usługi. 
Mając na względzie przedstawione okoliczności sprawy oraz biorąc pod uwagę powołane 
przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymana przez Spółkę dotacja na realizację projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma bezpośredniego wpływu na cenę 
świadczonych usług szkolenia, gdyż została przyznana na zrefundowanie części kosztów 
organizacji szkolenia (zapewnienie trenera, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej, 
wyżywienia i noclegu, monitoringu rozliczenia, promocji projektu) jako niezwiązana ze 
świadczeniem usługi nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy. Tym 
samym nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 
A zatem stwierdzić należy, iż przedmiotowa dotacja ma ona charakter ogólny, a jej celem 
jest wyłącznie dotowanie realizacji projektu prowadzonego przez Spółkę. W związku z 
powyższym otrzymana dotacja nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 
ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegała na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
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Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe. 
 
Ad. 2. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Przy czym w myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Powyższe przepisy wymieniają katalog zwolnień od podatku w zakresie kształcenia, 
wychowania oraz kształcenia i przekwalifikowania zawodowego. Korzystanie z tych zwolnień 
możliwe jest po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków. 
I tak zwolnieniu podlega świadczenie usług w zakresie kształcenia i wychowania przez 
jednostki objęte systemem oświaty, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym przez 
wskazane podmioty, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z ww. usługami 
związane. Świadczenie usług w zakresie usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego przez podmioty inne niż ww. podlega również zwolnieniu pod warunkiem 
spełnienia wymienionych przesłanek dotyczących m.in. prowadzenia tych szkoleń w formach 
i na zasadach przewidzianych w innych przepisach. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi 
z zakresu szkoleń świadczone przez Spółkę są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 pkt a ustawy, konieczne jest stwierdzenie, że: 
   1. są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
   2. są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. 
L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i 
jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 
2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 
1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa 
członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej 
Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw 
Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
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Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Poza tym zauważyć należy, iż zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę 
politykę oraz tryb współpracy między nimi określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zm.) (art. 1 
tej ustawy). Stosownie do art. 25 tej ustawy za prawidłową realizację programu odpowiada: 
   1. w przypadku programu operacyjnego – instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarządu województwa; 
   2. w przypadku programu rozwoju – odpowiednio właściwy minister lub zarząd 
województwa. 
Art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi, iż do zadań instytucji zarządzającej należy w 
szczególności określenie systemu realizacji programu operacyjnego, natomiast na podstawie 
art. 35 ust. 1 minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za koordynację 
wykorzystania środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na 
dofinansowanie programów operacyjnych, z wyjątkiem programów współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego 
Funduszu Rybackiego. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia 
zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz 
spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, a także w celu zapewnienia 
jednolitości zasad wdrażania programów operacyjnych, może, z uwzględnieniem art. 26, 
wydać wytyczne dotyczące programów operacyjnych w zakresie szczegółowego opisu 
priorytetów programu operacyjnego (ust. 3 pkt 1). 
Stwierdzić również należy, że powyższe przepisy dotyczą zasad prowadzenia polityki rozwoju 
oraz wytycznych dotyczących programów operacyjnych w zakresie szczegółowego opisu 
priorytetów programu operacyjnego, nie określają natomiast form i zasad realizacji usług 
kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Z tego powodu nie można uznać, iż usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowe świadczone w ramach realizacji 
programu operacyjnego wynikającego z prowadzenia polityki rozwoju spełniają przesłanki 
określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, co pozwalałoby na stosowanie dla takich 
usług zwolnienia od podatku od towarów i usług. 
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki prowadzi działania bezpośrednio związane z organizacją szkolenia (w 
szczególności zapewnienie trenera, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej, wyżywienia 
i noclegu). Zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków EFS Spółka wykonuje czynności związane z zarządzaniem 
całym projektem, monitoringiem rozliczeniem i promocją projektu. Szkolenia w ramach ww. 
projektów, prowadzone dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, skierowane 
są wyłącznie do pracowników firm oraz przedsiębiorców i dotyczą podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz rozwoju i zdobywania konkretnych umiejętności wykorzystywany w pracy 
zawodowej - poznanie technik sprzedaży z naciskiem na wykorzystanie internetu, 
przyswojenie i stosowanie w praktyce strategii marketingowych a przede wszystkim 
koncepcji e-marketingu, poznanie technik negocjacji. Spółka podkreśla, iż wszystkie te 
szkolenia umożliwiają przygotowania do zawodu, a w szczególności przygotowanie do 
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określonej pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku 
pracy. 
Ponadto wskazano, że szkolenia prowadzone są zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi 
Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
(NSRO) 2007-2013 określającymi zasady realizacji projektów na podstawie przepisów ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do obowiązujących przepisów należy zauważyć, iż 
prowadzone przez Spółkę szkolenia w ramach realizowanych projektów niewątpliwie 
podnoszą kwalifikacje zawodowe pracowników firm i przedsiębiorstw a uczestnicy szkolenia 
rozwijają i zdobywają konkretne umiejętności wykorzystywane w pracy zawodowej. Zatem 
szkolenia takie zaliczyć należy do kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. 
Jednakże wytyczne horyzontalne Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013 określające zasady realizacji projektów 
na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określają normy 
wykonania projektów operacyjnych finansowanych ze środków zagranicznych, w tym z 
budżetu Unii Europejskiej. Są to przepisy określające zasady i sposób dofinansowania 
realizacji projektów i nie zawierają zasad dotyczących świadczenia usług w ramach realizacji 
projektów operacyjnych. 
Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż w przedstawionym stanie faktycznym Spółka 
prowadząc szkolenia w zakresie kształcenia i przekwalifikowania zawodowego nie świadczy 
usług na podstawie odrębnych przepisów i w formach wynikających z tych przepisów. Tym 
samym nie spełnione zostają przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. W 
konsekwencji dla szkoleń w zakresie kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego 
prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów i w formach wynikających z tych 
przepisów Spółka ma nie ma prawa do stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
Zatem, prowadzone przez Spółkę usługi wykonywane w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie korzystają ze 
zwolnienia podatkowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
Mając powyższe na względzie uznaje się stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie za 
nieprawidłowe. 
Nadmienić jednakże należy, iż zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. nr 246, poz. 1649 ze zm.) usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związane korzystają 
ze zwolnienia od podatku. 
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60. Minister Finansów, interpretacja indywidualna z 2011.04.06 
(sygn. PT8/033/6/SBA/11/PT) 

 
Istota interpretacji 
Szkolenia dla dorosłych z zakresu rachunkowości – zwolnienie VAT. 
 

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 
 
Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości 
interpretacji indywidualnej z dnia 20 stycznia 2011 r. nr IPPP3/443-1196/10-2/JK, wydanej w 
imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, dla Wnioskodawcy, 
na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 6 grudnia 2010 r. (data wpływu 8 
grudnia 2010 r.), w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla 
świadczenia usług szkoleniowych przez Wnioskodawcę we wszystkich formach edukacyjnych, 
stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest 
nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 8 grudnia 2010 r. Wnioskodawca złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczenia usług szkoleniowych. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: 
 
Wnioskodawca posiada osobowość prawną, działa na terenie całego kraju na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 
855, z późn. zm.). Obok działalności statutowej (nieodpłatnej na rzecz członków) prowadzi 
też zgodnie ze statutem działalność oświatową w zakresie „przygotowania do zawodu oraz 
ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu księgowego i 
innych zawodów związanych z rachunkowością”. 
Działalność tę prowadzi Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego (COSZ) Zarządu 
Głównego Wnioskodawcy, jako jego jednostka organizacyjna oraz 26 powołanych przez 
Zarząd Główny oddziałów okręgowych (terenowych jednostek organizacyjnych 
Wnioskodawcy, nieposiadających osobowości prawnej), działających na terenie całego kraju. 
COSZ oraz wszystkie Oddziały Okręgowe Wnioskodawcy, wpisane są na podstawie art. 82 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 
późn. zm.) do prowadzonej przez poszczególne Kuratoria Oświaty ewidencji placówek 
kształcenia ustawicznego, prowadzących działalność oświatową. 
Działalność oświatowa Wnioskodawcy - według obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 
października 2008 r. - mieści się w grupowaniu PKWiU 85.59.19.0 „Usługi w zakresie 
pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” i polega głównie na odpłatnym 
organizowaniu i prowadzeniu: 
   1. kursów w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), 
   2. tzw. szkoleń krótkich, tj. różnego rodzaju konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń 
zamkniętych itp., 
   3. prowadzeniu przez niektóre terenowe jednostki organizacyjne we współpracy z 
wyższymi uczelniami studiów podyplomowych (organizatorem studiów jest oddział okręgowy, 
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który dokonuje w szczególności naboru, pobiera opłaty, opłaca wykładowców), a wyższa 
uczelnia rekomenduje wykładowców i wydaje dyplom ukończenia studiów. 
Niektóre jednostki organizacyjne Wnioskodawcy posiadają przyznaną - na podstawie art. 68b 
ust. 2 ustawy o systemie oświaty - przez Kuratorów Oświaty, w ramach indywidualnej decyzji 
akredytacje na prowadzone niektóre kursy, wymienione konkretnie we wspomnianej decyzji. 
Uczestnikami tych wszystkich form edukacyjnych są osoby dorosłe, głównie pracownicy firm i 
innych jednostek organizacyjnych (np. jednostek i zakładów budżetowych, biur 
rachunkowych), zatrudnione w działach księgowości, ekonomiczno-finansowych, kadr i płac 
itp., a także osoby niepracujące, przedsiębiorcy, kadra kierownicza itp. 
Niezależnie od tego niektóre terenowe jednostki organizacyjne prowadzą także szkolenia 
(często dla osób dorosłych niezwiązanych z dziedziną rachunkowości i dziedzinami 
pokrewnymi np. osób bezrobotnych w ramach przekwalifikowania zawodu), finansowane w 
100% bądź w określonej procentowo relacji ze środków Unii Europejskiej, a więc 
publicznych. 
Dotychczas cała działalność szkoleniowa Wnioskodawcy prowadzona w ramach wszystkich 
form edukacyjnych, kwalifikowana do grupowania, obowiązującej do końca 2010 r. PKWiU 
80.42-00.00 „Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia” korzystała ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług, na podstawie poz. 7 załącznika nr 4 Wykaz usług zwolnionych 
od podatku, ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do końca 
2010 r. 
 
W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie: 
 
Czy w świetle znowelizowanej od 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług, usługi szkoleniowe w zakresie pozaszkolnych form edukacji 
(PKWiU 85.59.19.0) świadczone przez Wnioskodawcę we wszystkich formach edukacyjnych 
(wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego), będą podlegały od 1 stycznia 2011 r. 
zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) i pkt 29 ustawy o 
podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy świadczone usługi szkoleniowe w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji (PKWiU 85.59.19.0) we wszystkich formach edukacyjnych, w świetle nowych 
uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. 
będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie dwóch przepisów, 
tj.: 
   1. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) - jako usługi świadczone przez jednostki objęte systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. art. 43 ust. 1 pkt 29 - jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
         1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
         2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
         3. finansowane w całości ze środków publicznych. 
Uzasadnieniem do takiego stanowiska są, zdaniem Wnioskodawcy, następujące fakty: 
 
Ad. 1) art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ww. ustawy o podatku od towarów i usług - wszystkie 
jednostki organizacyjne Wnioskodawcy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową - jak 
wskazano w opisie stanu faktycznego - są wpisane na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) do 
prowadzonej przez poszczególne Kuratoria Oświaty ewidencji placówek kształcenia 
ustawicznego, prowadzących działalność oświatową. Stąd też stosownie do art. 2 pkt 3a 
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ustawy o systemie oświaty spełniają kryteria przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) 
ustawy o podatku od towarów i usług do zwolnienia od podatku, gdyż - w rozumieniu 
wspomnianego art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty - są w ocenie Wnioskodawcy 
jednostkami objętymi systemem oświaty, jako placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. 
Jednostki organizacyjne Wnioskodawcy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową 
spełniające kryteria placówki oraz kształcenia ustawicznego - w rozumieniu odpowiednio art. 
3 pkt 3 i pkt 17 ustawy o systemie oświaty spełniają zatem przesłanki do zwolnienia od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od 
towarów i usług - wyłącznie w zakresie działalności szkoleniowej wymienionej w 
zaświadczeniu właściwego Kuratora Oświaty o wpisie do prowadzonej przez Kuratora 
ewidencji placówek kształcenia ustawicznego, prowadzących działalność oświatową. 
 
Ad. 2) art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług - niezależnie od zwolnienia 
od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a), do 
Wnioskodawcy zastosowanie mają również - w odniesieniu do określonych form prowadzonej 
działalności edukacyjno-szkoleniowej związanej z usługami kształcenia zawodowego - 
przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a), b) i c). 
Zwolnienie na tej podstawie dotyczy: 
   1. świadczonych przez jednostki organizacyjne Wnioskodawcy (oddziały okręgowe i COSZ), 
którym właściwy Kurator Oświaty, przyznał na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty akredytacje, jako placówce kształcenia ustawicznego prowadzącej działalność 
oświatową wyłącznie w zakresie kursów prowadzonych po 1 stycznia 2011 r. (także 
rozpoczętych przed tą datą w odniesionych do opłat wnoszonych po 1 stycznia 2011 r.) 
wymienionych w tej decyzji. 
      Zwolnienie to będzie przysługiwało na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku 
od towarów i usług; 
   2. usług szkoleniowych realizowanych przez niektóre jednostki organizacyjne 
Wnioskodawcy w ramach projektów Unii Europejskiej finansowanych w całości ze środków 
budżetu UE lub pochodzących z funduszy strukturalnych, a więc ze środków publicznych w 
rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 
      Zwolnienie to będzie przysługiwało na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku 
od towarów i usług; 
   3. wszystkich innych usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
prowadzonych przez jednostki organizacyjne Wnioskodawcy w formach pozaszkolnych, tj. 
formach uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych, 
dotyczących wykonywania zawodu księgowego i innych zawodów związanych z 
rachunkowością. 
      Zwolnienie to będzie przysługiwało na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku 
od towarów i usług, jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
W ocenie Wnioskodawcy podstawą zakwalifikowania świadczonych usług szkoleniowych 
związanych z kształceniem zawodowym, dotyczącym wykonywania zawodu księgowego i 
innych zawodów związanych z rachunkowością, jako spełniających kryteria art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług jest m.in. ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), która w art. 4 ust. 1 pkt 2 
nakłada na biegłych rewidentów obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w 
tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, na zasadach określonych w 
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ust. 2 - 4 tego artykułu - co odnosi się prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń 
obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, na warunkach i zasadach określonych w 
przyznanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uprawnieniu do przeprowadzenia 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego; 
- artykuł 14 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. 
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288/1 z 29.10.2005 roku). W myśl tego 
artykułu „Usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na 
warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG, obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu”. Przepis ten zdaniem Wnioskodawcy odnosiłby się do innych niż objętych 
udzieloną przez Kuratora Oświaty akredytacją kursów obejmujących tematykę doskonalenia 
zawodowego księgowych i innych zawodów związanych z rachunkowością (np. z podatkami, 
rozliczaniem płac itp.). 
 
W dniu 20 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając, na 
podstawie przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 
r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów 
– wydał interpretację indywidualną, nr IPPP3/443-1196/10-2/JK, w której uznał, 
iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w 
sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest: 
 
    * nieprawidłowe w zakresie stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 
lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług do wszystkich usług wymienionych w 
zdarzeniach przyszłych oraz w zakresie stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 ww. ustawy w części dotyczącej świadczenia usług wymienionych w zdarzeniach 
przyszłych nieobjętych akredytacją lub których formy i zasady prowadzenia nie zostały 
przewidziane w odrębnych przepisach lub które nie są finansowane w całości ze środków 
publicznych, 
    * prawidłowe w zakresie stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. 
ustawy w części dotyczącej świadczenia usług wymienionych w zdarzeniach przyszłych 
objętych akredytacją lub prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach lub finansowanych w całości ze środków publicznych. 
 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przyjmując za punkt wyjścia zdarzenie przyszłe 
opisane we wniosku o interpretację indywidualną oraz biorąc pod uwagę przepisy art. 5 ust. 
1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a), art. 43 ust. 1 pkt 29 oraz art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. 
zm.), przepis § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 246, poz. 1649) oraz artykuł 14 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 
17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288/1 z 29.10.2005 
roku), odniósł ich treść do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego. 
Organ podatkowy wskazał, że z uregulowań zawartych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. 
a) ww. ustawy wynika, iż zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w 
zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki oświaty objęte systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie 
usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
337

zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było 
skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ww. ustawy, nie 
wystarczy aby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. 
Zdaniem natomiast Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Wnioskodawca nie świadczy 
usług w zakresie kształcenia i wychowania a jedynie kształcenia. 
Ponadto ww. organ, odnosząc się do zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 22 grudnia 2010 r. wyjaśnił, że dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest 
uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z tych przepisów, tj. prowadzenie danego 
szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie 
akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków 
publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków 
publicznych. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że formy edukacyjne świadczonych przez 
Wnioskodawcę usług szkoleniowych mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania. Niemniej jednak, mając na uwadze powyższe, w celu skorzystania z 
niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, szkolenia te ponadto 
muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
objęte akredytywą lub w całości finansowane ze środków publicznych lub też finansowanie w 
co najmniej 70 ze środków publicznych. 
Organ podatkowy wskazał, że w analizowanej sprawie wobec tych kursów, które zostały 
objęte akredytacją znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) 
ustawy o podatku od towarów i usług. 
Jednocześnie w analizowanych zdarzeniach przyszłych te szkolenia, organizowane przez 
terenowe jednostki organizacyjne, które są w 100% finansowane ze środków Unii 
Europejskiej, a więc środków publicznych, należy objąć zwolnieniem wynikającym z art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług. 
Przy czym, odnosząc się do zdarzeń przyszłych, organ podkreślił, iż niniejszemu zwolnieniu 
nie mogą podlegać szkolenia finansowane w określonej procentowo relacji ze środków Unii 
Europejskiej, a więc publicznych. Zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, które nie są w 100% finansowane ze środków publicznych 
zostało przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia jednakże dotyczy one jedynie tych 
usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są finansowane w 
co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Podsumowując Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż w analizowanym 
przypadku, nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) 
ustawy o podatku od towarów i usług mimo wpisania Wnioskodawcy oraz wszystkich jego 
Oddziałów Okręgowych do prowadzonej przez poszczególne Kuratoria Oświaty ewidencji 
placówek kształcenia ustawicznego, prowadzących działalność oświatową ponieważ 
Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie kształcenia i wychowania, a jedynie 
kształcenia. 
 
Niemniej jednak wobec tych kursów, które zostały objęte akredytacją znajdzie zastosowanie 
zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ww. ustawy. Ponadto te szkolenia, 
organizowane przez terenowe jednostki organizacyjne, które są w 100% finansowane ze 
środków Unii Europejskiej, a więc środków publicznych należy objąć zwolnieniem 
wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy natomiast szkolenia, organizowane przez 
terenowe jednostki organizacyjne, które w co najmniej 70% są finansowane ze środków Unii 
Europejskiej zwolnieniem przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. 
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Jednocześnie w niniejszej sprawie, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znajdzie 
zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług 
jednakże tylko wobec tych form edukacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę usług 
szkoleniowych, które są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. Tak więc niniejsze zwolnienie można zastosować w stosunku do szkoleń 
obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, bowiem uzyskiwanie tytułu biegłego rewidenta jest 
ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 
nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) jednakże przedmiotowe zwolnienie nie obejmie 
form edukacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych w zakresie 
przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego 
wykonywania zawodu księgowego jeżeli forma i zasady prowadzenia takich szkoleń nie są 
regulowane w odrębnych przepisach. W takiej sytuacji, zastosowanie znajdzie stawka 
podatku w wysokości 23%, chyba że Wnioskodawca w zakresie tych usług uzyskał 
akredytację w rozumieniu przepisów systemie oświaty lub są one finansowane w całości lub 
w wysokości co najmniej 70% ze środków publicznych. 
 
Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje: 
 
Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów 
publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli 
stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału 
Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja 
indywidualna z dnia 20 stycznia 2011 r. nr IPPP3/443-1196/10-2/JK, wydana w imieniu 
Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest nieprawidłowa, dlatego 
też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko 
Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest 
nieprawidłowe. 
Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), należy stwierdzić iż opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług rozumie 
się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i 
wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w 
zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą 
być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. 
Zwolnienie określone w powyżej wskazanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ww. ustawy, ma 
zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego 
organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Ponadto należy zaznaczyć, że jeśli usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o wpisie 
do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową, 
świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty, jest realizowana na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
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formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), podlega ona zwolnieniu od podatku na 
podstawie przedmiotowego przepisu. 
Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku 
o wydanie interpretacji indywidualnej, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Zarządu 
Głównego Wnioskodawcy oraz powołane przez Zarząd Główny oddziały okręgowe, wpisane 
są na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego, 
prowadzących działalność oświatową. 
Zgodnie z art. 2 pkt 3a ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki 
kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
Oznacza to, że Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Zarządu Głównego Wnioskodawcy 
oraz powołane przez Zarząd Główny oddziały okręgowe są jednostkami objętymi systemem 
oświaty, o których mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że jego jednostki organizacyjne prowadzące działalność 
edukacyjno-szkoleniową spełniające kryteria do uznania za jednostkę objętą systemem 
oświaty, spełniają przesłanki do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług - wyłącznie w zakresie 
działalności szkoleniowej wymienionej w zaświadczeniu właściwego Kuratora Oświaty o 
wpisie do prowadzonej przez Kuratora ewidencji placówek kształcenia ustawicznego, 
prowadzących działalność oświatową, należało uznać za prawidłowe. 
Z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenia przyszłego 
wynika ponadto, że działalność Wnioskodawcy polega głównie na organizacji i prowadzeniu: 
   1. kursów w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), 
   2. tzw. szkoleń krótkich, tj. różnego rodzaju konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń 
zamkniętych, itp., 
   3. przez niektóre terenowe jednostki organizacyjne we współpracy z wyższymi uczelniami 
studiów podyplomowych (organizatorem studiów jest Oddział Okręgowy, który dokonuje w 
szczególności naboru, pobiera opłaty, opłaca wykładowców), a wyższa uczelnia rekomenduje 
wykładowców i wydaje dyplom ukończenia studiów. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione 
od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
    * oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług objęto 
zwolnieniem od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26) świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją. Należy przy tym podkreślić, że jeśli uzyskana akredytacja dotyczy 
usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych, usługi te są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. 
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Natomiast regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i 
usług zwalniają od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26) finansowane w całości ze 
środków publicznych; należy przy tym mieć na uwadze, że na podstawie przepisu § 13 ust. 1 
pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), 
zwolnione od podatku zostały również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zwolnieniem na podstawie tego przepisu będą objęte świadczone przez Wnioskodawcę 
usługi kształcenia zawodowego, finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych 
(którymi są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub z funduszy 
strukturalnych). 
Odnosząc się natomiast do kwestii ewentualnego zwolnienia od podatku usług kształcenia 
zawodowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług 
zaznaczyć należy, że ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
(Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) nakłada na biegłych rewidentów obowiązek stałego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy), nie określa jednak form i zasad tego szkolenia. 
Nie można więc uznać za spełnione przesłanki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy 
o podatku od towarów i usług, by kształcenie odbywało się w formach i na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
Powyższe nie wyklucza jednak zwolnienia tych usług kształcenia zawodowego na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a lub art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b lub c – przy spełnieniu określonych w 
tych przepisach przesłanek. 
Analogicznie, brak jest podstaw do objęcia zwolnieniem od podatku kursów obejmujących 
tematykę doskonalenia zawodowego księgowych i innych zawodów związanych z 
rachunkowością - jeśli usługi kształcenia w tym zakresie, świadczone przez Wnioskodawcę, 
nie spełniają przesłanek określonych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a lub art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Przepis art. 14 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. 
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005 roku, str. 1) definiuje 
pojęcie usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, nie stanowi jednak samoistnej 
podstawy prawnej do objęcia wszystkich tego typu usług zwolnieniem od podatku od 
towarów i usług. W przepisie tym wprost wskazano bowiem, że zwolnienie od podatku tych 
usług jest zapewnione na warunkach określonych w art. 13 części A ust. 1 lit. i (obecnie art. 
132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11.12.2006 r., 
str. 1, z późn. zm.). 
Odnośnie natomiast działalności Wnioskodawcy, opisanej w pkt 3 wniosku, polegającej na 
„prowadzeniu przez niektóre terenowe jednostki organizacyjne we współpracy z wyższymi 
uczelniami studiów podyplomowych”, przy czym „(organizatorem studiów jest oddział 
okręgowy, który dokonuje w szczególności naboru, pobiera opłaty, opłaca wykładowców), a 
wyższa uczelnia rekomenduje wykładowców i wydaje dyplom ukończenia studiów”, zauważyć 
należy, że Wnioskodawca w swoim stanowisku nie podał podstaw prawnych ewentualnego 
zwolnienia od podatku od towarów i usług tego typu działalności. 
Należy więc podkreślić, że jeżeli działalność Wnioskodawcy polega tylko na dokonywaniu 
naboru, pobieraniu opłat, opłacaniu wykładowców, to tego typu działalności nie można uznać 
za usługę kształcenia. Usługę kształcenia świadczy w tym wypadku uczelnia wyższa, która 
rekomenduje wykładowców i wydaje dyplom ukończenia studiów. 
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Działalność Wnioskodawcy w tym zakresie nie spełnia zatem przesłanek do zwolnienia od 
podatku (ani na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, ani na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy o podatku od towarów i usług). 
Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o 
wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 6 grudnia 2010 r. stwierdzające, że świadczone 
usługi szkoleniowe w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.59.19.0) we 
wszystkich formach edukacyjnych, w świetle nowych uregulowań ustawy o podatku od 
towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. będą podlegały zwolnieniu od podatku 
od towarów i usług, należy uznać za nieprawidłowe. 
Jak bowiem wskazano powyżej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, zwolnione od 
podatku od towarów i usług będą usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę, 
wymienione w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych. 
Natomiast inne usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę, które nie będą podlegały 
zwolnieniu od podatku na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od 
towarów i usług, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b i c ww. 
ustawy, po spełnieniu określonych w tych przepisach przesłanek. 
Nie będą natomiast podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a 
ww. ustawy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
przez biegłych rewidentów. 
Również ww. przepis art. 14 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 
2005 r. nie będzie stanowił podstawy do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i 
usług kursów obejmujących problematykę doskonalenia zawodowego księgowych i innych 
zawodów związanych z rachunkowością. 
Nie będą także zwolnione od podatku świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na 
organizowaniu studiów podyplomowych. Jak bowiem wskazano powyżej usługi te nie 
spełniają przesłanek do uznania ich za usługi w zakresie kształcenia.  
Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we 
wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu 
wydania interpretacji indywidualnej przez działającego w imieniu Ministra Finansów 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. 
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61. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.06 (sygn. ILPP1/443-1362/10-4/BD) 

 
Istota interpretacji  
Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Katedrę i Zakład 
Medycyny Sądowej. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu Medycznego, 
przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2010 r. (data wpływu: 27 grudnia 2010 r.), 
uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu: 28 marca 2011 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Katedrę i Zakład 
Medycyny Sądowej – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 27 grudnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Katedrę i 
Zakład Medycyny Sądowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 marca 2011 r. o 
doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej jako jednostka Uniwersytetu Medycznego (dalej 
zwana „Zakładem”), oprócz działalności dydaktycznej i naukowej w ramach świadczonych 
przez siebie usług, wydaje opinie, głównie dla potrzeb organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości oraz w niewielkiej części dla osób prywatnych oraz kancelarii prawnych. 
Wydawane opinie są ściśle związane z kształceniem na poziomie wyższym (działalność 
dydaktyczna Zakładu), bowiem materiał będący przedmiotem opiniowania stanowi 
jednocześnie materiał dydaktyczny. Przykładowo wykonanie sądowo - lekarskiej sekcji zwłok 
na postanowienie Prokuratury z jednej strony skutkuje dalej wydaniem opinii z tej czynności 
dla zleceniodawcy, a jednocześnie prowadzona sekcja zwłok daje materiał dydaktyczny, gdyż 
studenci biorący w niej udział kształcą się w tej dziedzinie na poziomie wyższym.  
Opinie wydawane przez Zakład dotyczą: 
1. badań osób żyjących,  
2. badań zdolności do odbycia kary lub uczestnictwa w postępowaniu karnym,  
3. opinii na podstawie akt,  
4. oględzin zewnętrznych zwłok lub szczątków,  
5. sekcji zwłok,  
6. badań histologicznych,  
7. badań entomologicznych,  
8. badań na alkohol,  
9. badań ilościowych na tlenek węgla,  
10. badań narkotyków ELISA i GC-MS,  
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11. badań na metanol oraz badań DNA, takich jak: pobranie materiału, czynności 
wstępne, oględziny, analiza jakościowa i opis materiału, izolacja, pomiar stężenia DNA, 
analiza multiplex, analiza DNA ojcostwo standard, analiza poszerzona, opracowanie 
wyników analizy, analiza statystyczna do opinii, opinia do sprawy, przeszukiwanie baz 
danych. 

Opisane powyżej usługi świadczone przez Zakład zostały zaklasyfikowane przez Urząd 
Statystyczny jako usługi mieszczące się pod symbolem PKWiU 85.14.16-00.00 – „usługi w 
zakresie ochrony zdrowia i opieki medycznej”. W związku z powyższym świadczone obecnie 
przez Zakład usługi korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na mocy art. 43 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535 ze zm.), w związku z treścią poz. 9 załącznika numer 4 do ww. ustawy. 

W rezultacie w chwili złożenia wniosku o interpretację, Zakład na świadczone przez 
siebie usługi wystawia faktury, w których nie uwzględnia podatku VAT. 
W piśmie uzupełniającym z dnia 21 marca 2011 r. Wnioskodawca wskazał następujące 
informacje: 
1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i 

usług,  
2. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej są jednostkami naukowo – dydaktycznymi w 

strukturze Uniwersytetu Medycznego i nie stanowią odrębnego od Wnioskodawcy 
podatnika podatku VAT,  

3. Wnioskodawca w tym Zakład, nie jest zakładem opieki zdrowotnej. Wnioskodawca 
jest uczelnią publiczną utworzoną dnia 1 października 2002 r. ustawą z dnia 27 lipca 
2005 r. i działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365 ze zm.),  

4. część usług Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego związana 
z osobami żywymi, służy szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej rozumianej przede 
wszystkim jako profilaktyka społeczna. Innymi słowy służy ona nie tyle działaniom 
profilaktycznym (zapobiegawczym) odnoszącym się do konkretnego jednostkowego 
pacjenta, którego dotyczy dana usługa, ale działaniom odnoszącym się do całej 
populacji. Wynika to z roli medycyny sądowej stanowiącej swego rodzaju syntezę nauk 
lekarskich i pomost łączący te nauki z prawem. Jak podkreśla się w doktrynie, właściwy 
poziom usług z tej dziedziny jest jednym z elementów gwarantujących praworządność i 
rzutujących na społeczne odczucie sprawiedliwości (por. Raszeja S. i inni: Medycyna 
Sądowa. PZWL, Warszawa 1993, p. 9). W związku z tym i zgodnie ze słownikową 
definicją profilaktyki, rozumianej jako wszelkie działania i środki stosowane w celu 
zapobiegania czemuś niepożądanemu (katastrofom, wypadkom, powstawaniu szkód 
itp.) i likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk (por. Uniwersalny Słownik Języka 
Polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, tom III, p. 567) usługi 
te mogą być uznane jako usługi służące profilaktyce,  

5. część usług związanych z osobami żywymi, takich jak np. przeprowadzanie obdukcji i 
wydawanie opinii jest wykonywana przez lekarzy,  

6. Wnioskodawca, w tym Zakład nie jest podmiotem objętym systemem oświaty, 
zgodnie art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.),  

7. zgodnie z art. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem podstawowymi 
zadaniami uczelni, w tym Zakładu jest: 

� kształcenie studentów w celu ich przygotowania do wykonywania zawodów 
we wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzonych na uczelni oraz 
kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla wojskowej służby zdrowia,  

� wychowywanie studentów w duchu poszanowania godności i praw człowieka, 
patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i 
państwa,  
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� prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 
badawczych,  

� kształcenie i promowanie kadr naukowych,  
� upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, 

w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i 
informacyjnych,  

� kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,  
� stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,  
� działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, 

8. proces dydaktyczny Zakładu jest ściśle i nierozerwalnie związany z usługami 
świadczonymi przez Zakład. Dzięki zleceniu usługi w postaci np. wydania opinii dla 
prokuratury z jednej strony zrealizowany zostaje cel w postaci pozyskania materiału 
dydaktycznego koniecznego dla procesu kształcenia i prowadzenia tego procesu a z 
drugiej strony zrealizowany zostaje drugi cel w postaci sporządzenia opinii procesowej. 
Ponieważ jednak podstawowym kierunkiem działania Uniwersytetu jest kształcenie, co 
wynika z ustawy (por. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu 
Medycznego Dz. U. Nr 141, poz. 1184, art. 2 ust. 1), zatem za cel główny uznać należy 
wykorzystanie materiału będącego przedmiotem opiniowania jako materiału 
dydaktycznego. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT zmian w zakresie jej art. 43, 
wynikających z treści uchwalonej opublikowanej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), Zakład będzie 
mógł w dalszym ciągu po dniu 31 grudnia 2010 r. stosować zwolnienie od podatku VAT dla 
świadczonych przez siebie usług... 
Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług wymienionych wyżej, w dalszym ciągu będzie 
podlegać zwolnieniu od podatku VAT. 

Wynika to przede wszystkim z normy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów 
i usług w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług, która stwierdza że zwolnienie obejmuje „usługi świadczone 
przez: (...) b) uczelnie (...) w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz (...) 
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;”.  

Usługi Zakładu, jak wskazano wcześniej, są ściśle związane z usługami w zakresie 
kształcenia na poziomie wyższym. Materiał będący przedmiotem badań Zakładu jest 
jednocześnie materiałem do zajęć dydaktycznych. Bez tego materiału Zakład nie miałby 
możliwości przeprowadzenia żadnych zajęć praktycznych, takich jak np. sądowo - lekarskich 
sekcji zwłok, badań osób żywych (obdukcje), badań DNA, badań toksykologicznych, czy 
innych wymienionych powyżej.  

Ponadto w odniesieniu do części usług związanych z osobami żywymi (np. obdukcje, 
opinie aktowe, badania alkoholu i środków podobnie działających i inne), stosownie do 
normy z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku 
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce (...) świadczone przez: a) lekarzy 
(...).  

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższej regulacji należy także przyjąć, iż świadczone 
przez Zakład usługi związane z badaniem osób żywych i materiału od nich pochodzącego 
wykonywane przez zatrudnionych tam lekarzy służą szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, 
przede wszystkim rozumianej jako profilaktyka społeczna.  
W konsekwencji tego rodzaju usługi również po dniu 31 grudnia 2010 r. w dalszym ciągu 
będą podlegać zwolnieniu od podatku VAT. 
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W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (…). 

Należy zaznaczyć, że w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a 
ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, 
wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy 
ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 

Art. 5a został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Na mocy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionego treścią 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), od dnia 1 stycznia 2011 r. dodano do 
ustawy przepis art. 146a ustawy, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 
1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 

23%;  
2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 

załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 
3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 

7%; 
4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i 
w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych 
stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku. 

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub 
świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.  

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., 
zwalnia się od podatku 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 przez zakłady opieki zdrowotnej. 

Jednocześnie tut. Organ zaznacza, iż z dniem 1 kwietnia 2011 r. (z wyjątkami 
określonymi w art. 1 pkt 25, art. 2 i 9 oraz art. 1 pkt 33 lit. d tej ustawy) weszła w życie 
ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332). 

Na podstawie art. 1 pkt 13 lit. a ww. ustawy, w art. 43 w ust. 1 ustawy, po pkt 18 
dodaje się pkt 18a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki 
medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia 
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oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na 
rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie. 

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, w brzmieniu nadanym ww. ustawą z 
dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 
o miarach, zwolnieniu podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach 
wykonywanych zawodów:  
1. lekarza i lekarza dentysty,  
2. pielęgniarki i położnej,  
3. medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 

r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.),  
4. psychologa. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, dodanym do ustawy przepisem art. 1 
pkt 13 lit. a ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz ustawy – Prawo o miarach, zwalnia się od podatku świadczenie usług, o których mowa 
w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na 
rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w myśl art. 6 ww. ustawy z dnia 18 marca 2011 r., w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. podatnik może stosować 
zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a, 19, 19a i 22 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi opieki 
medycznej, które spełniają określone warunki - służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia i świadczone są przez konkretne, wymienione przez 
ustawodawcę podmioty (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, psychologów i 
osoby świadczące powyższe usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których 
mowa w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej).  

Osoba wykonująca zawód medyczny – zgodnie z art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej – to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów 
uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymująca się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w 
określonej dziedzinie medycyny. 

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku 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 
przez uczelnie medyczne. 

Podkreślić należy, iż przy konstruowaniu ww. przepisów określających zakres zwolnienia 
od podatku VAT odstąpiono od identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, 
określając ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego oraz 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Przytoczone krajowe przepisy w zakresie opieki medycznej obowiązujące od dnia 1 
stycznia 2011 r. stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów 
Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). 
I tak zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. b) i c) zwolnieniu od podatku podlegają: 
� opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane 

przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do 
stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki 
medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym 
charakterze;  
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� świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, 
określonych przez zainteresowane państwo członkowskie. 
W tym miejscu podkreślić należy, iż z utrwalonego orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości UE wynika, że zwolnienia stanowią autonomiczne pojęcia prawa 
wspólnotowego, które służą unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w 
poszczególnych państwach członkowskich i które należy postrzegać w ogólnym kontekście 
wspólnego systemu podatku VAT (wyrok C-473/08 w sprawie Eulitz, pkt 25). Ponadto, jak 
również wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości UE w swym orzecznictwie: pojęcia 
używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 
Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ 
stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest 
każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. 

Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami, do jakich dążą owe 
zwolnienia, oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której 
zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem powyższa zasada ścisłej interpretacji nie 
oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 13 (art. 132 Dyrektywy 112) 
powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez 
nie skutków (pkt 27 ww. wyroku). 

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. od podatku wolne były - 
klasyfikowane w PKWiU 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia, z wyjątkiem usług 
weterynaryjnych. Wszelkie usługi mieszczące się w tym grupowaniu (za wyjątkiem usług 
weterynaryjnych) były wolne od podatku. Zwolnienie miało zatem charakter wyłącznie 
przedmiotowy. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia miało to, jaki podmiot wykonywał 
powyższą usługę.  

Analiza powyższych przepisów wskazuje natomiast, iż zwolnienie od podatku usług w 
zakresie opieki medycznej od 1 stycznia 2011 r. ma charakter podmiotowo – przedmiotowy 
(a nie jak wcześniej – przedmiotowy). Z tego względu oprócz przedmiotu transakcji istotny 
jest również status podmiotu świadczącego daną usługę. Ze zwolnienia korzystają usługi 
służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone 
przez zakłady opieki zdrowotnej, bądź przez określonych przedstawicieli zawodów 
medycznych, lub uczelnie medyczne. Ze zwolnienia od podatku korzysta również świadczenie 
usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy, jeżeli usługi te zostały nabyte 
przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których 
mowa ww. przepisach. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane 
w określonym celu przez określone osoby (podmioty). 

Zauważyć również należy, że definicja opieki medycznej nie została zawarta ani w 
krajowych ani we wspólnotowych przepisach podatkowych. W tym zakresie należy szukać 
wyjaśnienia tych pojęć w bogatym dorobku orzecznictwa wspólnotowego.  

W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów Dyrektywy ukształtowała się 
wspólnotowa linia orzecznicza. I tak w wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106/05, pkt 27) 
Trybunał stwierdził, iż pojęcia „opieki medycznej” oraz „świadczeń opieki medycznej” (…) 
odnoszą się do usług, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu 
chorób lub zaburzeń zdrowia. Pojęcie to zdefiniowano również w wyroku w sprawie 
d´Ambrumenil (C-307/01, pkt 57), gdzie podkreślono, iż pojęcia świadczenia opieki 
medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne 
realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w 
zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. 

Analizując przedstawione powyżej regulacje zauważyć należy, że użyte w art. 43 ust. 1 
pkt 18, pkt 18a i pkt 19 ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia, pojęcie „usługi w 
zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i 
poprawie zdrowia” odpowiada określeniom używanym przez ETS „postawienie diagnozy, 
udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub 
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zaburzeń zdrowotnych”. W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w 
celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212, pkt 40). 

Warto przywołać tu ugruntowane stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, że 
zwolnienia (zawarte w art. 132 Dyrektywy) stanowią autonomiczne pojęcia prawa 
wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w 
poszczególnych państwach członkowskich (np. wyrok C-307/01, pkt 52). Oznacza to, że 
zakres przedmiotowy zwolnień zawartych w art. 132 Dyrektywy powinien być taki sam we 
wszystkich krajach członkowskich. 

Należy podkreślić, iż ani przytoczone przepisy Dyrektywy, ani orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości UE nie dają podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej 
zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Zatem 
czynności, których celem nie jest ochrona zdrowia nie mogą być uznane za świadczenia 
opieki medycznej i nie mogą podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług. 
Stanowisko takie wynika z wyroku w sprawie C-212/01.  

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Margarete Unterpringer 
vs Pensionsversicherungsanstalt der Arbiter C-212/01 stwierdził, iż „(…) to cel usługi 
medycznej decyduje o tym, czy powinna ona być zwolniona z podatku VAT. Dlatego też, jeśli 
kontekst, w jakim taka usługa jest wykonywana, pozwala ustalić, że jej głównym celem nie 
jest ochrona zdrowia, włączając w to utrzymanie lub przywrócenie do zdrowia, lecz 
udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne, 
zwolnienie nie ma zastosowania do takiej usługi”. 

Również z orzeczenia C-384/98 wynika, że preferencji podlegać mogą jedynie te usługi, 
które mają cel terapeutyczny, bądź profilaktyczny, a nie podlegają mu takie, które mają 
charakter czysto ekspercki i doradczy (np. orzekanie o stanie zdrowia dla potrzeb przyznania 
renty, bądź dla instytucji ubezpieczeniowych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczenia 
na życie). 

W opinii Organu zatem, zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
18, pkt 18a, pkt 19 i pkt 19a ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia, objęte są 
wyłącznie te usługi w zakresie opieki medycznej, które realizują cel związany z profilaktyką, 
zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia. Usługi, które tych celów nie 
realizują nie mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia. W związku z tym każdorazowo 
należy poddawać analizie, jaki cel przyświecał danej usłudze świadczonej na rzecz pacjenta. 
Zauważyć bowiem należy, iż nie w każdym przypadku działania podejmowane na rzecz 
pacjenta mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę jego zdrowia. W 
przypadku, gdy świadczone usługi nie będą związane z ochroną zdrowia i takiego celu nie 
będą realizować nie mogą korzystać z omawianego zwolnienia.  

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Katedra i Zakład Medycyny Sądowej jako 
jednostka Uniwersytetu Medycznego, oprócz działalności dydaktycznej i naukowej w ramach 
świadczonych przez siebie usług, wydaje opinie, głównie dla potrzeb organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości oraz w niewielkiej części dla osób prywatnych oraz kancelarii 
prawnych.  
Opinie wydawane przez Zakład dotyczą: 
1. badań osób żyjących,  
2. badań zdolności do odbycia kary lub uczestnictwa w postępowaniu karnym,  
3. opinii na podstawie akt,  
4. oględzin zewnętrznych zwłok lub szczątków,  
5. sekcji zwłok,  
6. badań histologicznych,  
7. badań entomologicznych,  
8. badań na alkohol,  
9. badań ilościowych na tlenek węgla,  
10. badań narkotyków ELISA i GC-MS,  
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11. badań na metanol oraz badań DNA, takich jak: pobranie materiału, czynności 
wstępne, oględziny, analiza jakościowa i opis materiału, izolacja, pomiar stężenia DNA, 
analiza multiplex, analiza DNA ojcostwo standard, analiza poszerzona, opracowanie 
wyników analizy, analiza statystyczna do opinii, opinia do sprawy, przeszukiwanie baz 
danych. 

 
Jak wynika z pisma uzupełniającego: 
1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i 

usług,  
2. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej są jednostkami naukowo – dydaktycznymi w 

strukturze Uniwersytetu Medycznego i nie stanowią odrębnego od Wnioskodawcy 
podatnika podatku VAT,  

3. Wnioskodawca w tym Zakład, nie jest zakładem opieki zdrowotnej. Wnioskodawca 
jest uczelnią publiczną działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  

4. część usług związanych z osobami żywymi, takich jak np. przeprowadzanie obdukcji i 
wydawanie opinii jest wykonywana przez lekarzy,  

5. Wnioskodawca, w tym Zakład nie jest podmiotem objętym systemem oświaty, 
zgodnie art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  

6. zgodnie z art. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UM 
podstawowymi zadaniami uczelni, w tym Zakładu jest: 

� kształcenie studentów w celu ich przygotowania do wykonywania zawodów 
we wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzonych na uczelni oraz 
kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla wojskowej służby zdrowia,  

� wychowywanie studentów w duchu poszanowania godności i praw człowieka, 
patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i 
państwa,  

� prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 
badawczych,  

� kształcenie i promowanie kadr naukowych,  
� upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, 

w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i 
informacyjnych,  

� kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,  
� stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,  
� działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, 

7. proces dydaktyczny Zakładu jest ściśle i nierozerwalnie związany z usługami 
świadczonymi przez Zakład. Dzięki zleceniu usługi w postaci np. wydania opinii dla 
prokuratury z jednej strony zrealizowany zostaje w postaci pozyskania materiału 
dydaktycznego koniecznego dla procesu kształcenia i prowadzenie tego procesu a z 
drugiej strony zrealizowany zostaje drugi w postaci sporządzenia opinii procesowej. 
Ponieważ jednak podstawowym kierunkiem działania uniwersytetu jest kształcenie, 
zatem za główny uznać należy wykorzystanie materiału będącego przedmiotem 
opiniowania jako materiału dydaktycznego. 

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż – jak wskazano wyżej – 
zdefiniowanie w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 24 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zakresu zwolnienia jest 
zawężone wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zdaniem tut. Organu w rozpatrywanej sprawie, 
Wnioskodawca nie wypełnia przesłanki o charakterze przedmiotowym uprawniającej go do 
zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie powołanych wyżej przepisów. Część 
usług bowiem związana z osobami żywymi, jak np. obdukcje, opinie aktowe, badania 
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alkoholu i środków podobnie działających, służąca – zdaniem Wnioskodawcy – szeroko 
pojętej profilaktyce zdrowotnej rozumianej jako profilaktyka społeczna – nie spełnia 
podstawowego warunku umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku, tj. ich 
bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa 
zdrowia konkretnego pacjenta. 

Ponadto, zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, znowelizowanej ustawą z dnia 29 
października 2010 r., zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Należy wskazać, iż zakres powyższego zwolnienia adresowany jest m. in. do jednostek 
objętych systemem oświaty, realizujących usługi kształcenia, do których zalicza się również 
placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego.  

Na mocy art. 43 ust. 17 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r., 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 
mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli: 
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia. 

Po art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, ustawą z dnia 18 marca 2011 r. dodano pkt 17a, 
zgodnie z którym, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, 
mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 
ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. 

W myśl § 13 ust. 8 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z dnia 28 lutego 2011 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do 
dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, pod 
warunkiem, że: 
1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 

19, 20, 24 i 25, lub 
2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia. 

Zatem, tut. Organ stwierdza, iż wobec okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia 
przyszłego, zastosowania nie będzie miało również zwolnienie określone przepisami art. 43 
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ust. 1 pkt 26 ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r.  

Powyższe wynika z faktu, iż działalność Zakładu polegająca na wydawaniu opinii, 
głównie dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz w niewielkiej części dla 
osób prywatnych oraz kancelarii prawnych nie jest ściśle związana z usługą podstawową, 
czyli usługą kształcenia świadczoną przez Uczelnię.  

Należy podkreślić, iż Wnioskodawca z jednej strony świadczy usługi na rzecz podmiotów 
zewnętrznych we wskazanym we wniosku zakresie, z drugiej strony świadczy usługi w 
zakresie kształcenia studentów. W związku z powyższym usługi świadczone na rzecz 
podmiotów zewnętrznych nie są ściśle związane z usługą kształcenia bowiem, jak wskazano 
wyżej bezpośrednim odbiorcą świadczonych przez Zakład usług nie są studenci. 
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62. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.06 (sygn. IPPP1-443-175/11-4/IGo) 

 
Istota interpretacji  
Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać, iż przeprowadzane przez 
Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję szkoleń kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, a z uwagi, 
iż są w 100% finansowane ze środków publicznych, powyższa usługa będzie korzystać od 
01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) 
ustawy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2011r. (data wpływu 01.02.2011r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 21.03.2011r. (data wpływu 22.03.2011r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 
09.03.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług 
szkoleniowych finansowanych w 100% ze środków publicznych - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 01.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w 
100% ze środków publicznych. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 21.03.2011r. 
(data wpływu 22.03.2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 09.03.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

Wnioskodawca wziął udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego „na przeprowadzenie szkolenia w zakresie Cisco” o 
prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Zamawiający”). W rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania Wnioskodawca uzyskał 
zamówienie i w konsekwencji zawarł z Zamawiającym umowę w tym zakresie w dniu 
26.11.2010r. (umowa, zwana dalej: „Umową z ZUS”). Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 Umowy z 
ZUS szkolenia mają być przeprowadzane z równomiernym rozłożeniem ich realizacji w 
terminie do dnia 21.12.2011r. Płatność za każde zrealizowane szkolenie, zgodnie z § 3 ust. 1 
Umowy z ZUS, nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 
Zamawiającego. 

Podatek od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) naliczany będzie każdorazowo 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.  

W dniu 1.01.2011 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1476; zwana dalej: „nowelizacją 
ustawy o VAT”). Na podstawie jej art. 1 pkt 18) uchylony został załącznik nr 4 do ustawy o 
podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. 
zwana dalej: „ustawą o VAT”) pt. „Wykaz usług zwolnionych od podatku”. Jednocześnie, na 
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podstawie art. 1 pkt 8) podpkt a) nowelizacji ustawy o VAT, do art. 43 ust. 1 dodano pkt 17-
41 (zwolnienia przedmiotowe).  

Na podstawie ustawy o VAT sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT, tj. przed 
dniem 1.01.2011 r., usługi świadczone przez Wnioskodawcę, w postaci szkoleń w zakresie 
Cisco, były w grupie usług zwolnionych od podatku VAT, na podstawie w/w załącznika nr 4 
do ustawy VAT (poz. 7 tabeli – „Usługi w zakresie edukacji”). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy do usług szkoleniowych w zakresie Cisco zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku 
zawarte w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm), który to przepis wszedł w życie w dniu 
1.01.2011r.... 
 
Zdaniem wnioskodawcy: 

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zwolnienie od podatku zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 
29 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 
późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”) znajduje zastosowanie w odniesieniu do szkoleń z zakresu 
Cisco w omawianym wyżej stanie faktycznym. Usługi szkoleniowe w zakresie Cisco stanowią 
bowiem usługi kształcenia zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
o VAT, które są finansowane w całości ze środków publicznych. Spełniona jest więc 
przesłanka zwolnienia w/w usług od podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”). 
Dla uzyskania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 ustawy o VAT, w 
myśl powyższej interpretacji, konieczne jest spełnienie poniższych przesłanek:  
1. świadczone usługi muszą zaliczać się do grupy usług kształcenia zawodowego lub 

przekwalifikowania zawodowego;  
2. świadczone usługi muszą być innymi usługami niż te wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 

26 ustawy o VAT; oraz  
3. świadczone usługi muszą być: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach, lub  

b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub  

c. finansowane w całości ze środków publicznych. 
 

Z powyższego wynika, że dla uzyskania zwolnienia od podatku VAT na w/w podstawie 
prawnej koniecznym jest łączne spełnienie jednej z przesłanek wskazanych w pkt 1 powyżej 
(alternatywnie), przesłanki wskazanej w pkt 2 powyżej oraz jednej z przesłanek wskazanych 
w pkt 3 a. - c. powyżej (alternatywnie).  

W przedmiotowym stanie faktycznym usługi szkoleniowe w zakresie Cisco spełniają ten 
wymóg, ponieważ należy je zaliczyć do grupy usług kształcenia zawodowego innych niż 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, które są finansowane w całości ze 
środków publicznych.  

Przepisy polskiego prawa nie zawierają definicji legalnej pojęcia usług „kształcenia 
zawodowego”. Należy więc przy interpretacji tego pojęcia odwołać się do definicji 
słownikowych, mając na względzie racjonalność ustawodawcy, który gdy nie konstruuje 
definicji legalnych używanych w przepisach prawnych pojęć, odwołuje się do ich rozumienia 
słownikowego. Również jednak w słownikach języka polskiego nie występuje to pojęcie. 
Analizie należy więc poddać poszczególne jego człony: „kształcenie” oraz „zawodowe”.  

W przypadku pojęcia „kształcenie” wywodzi się ono od czasownika „kształcić”, którego 
definicja wykładana jest następująco: „dawać komuś pewien zasób wiedzy, wiadomości w 
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jakiejś dziedzinie, uczyć kogoś; posyłać do szkół, na naukę” (zob. E. Sobol (red.) i inni Mały 
Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 366, hasło: 
kształcić).  

Podobnie ujmuje to internetowy Słownik Języka Polskiego PWN stwierdzając, że jako 
pojęcie „kształcić” rozumie się: „przekazywać komuś wiedzę, umiejętności”; „czynić starania, 
aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności” (zob. internetowy Słownik Języka Polskiego 
PWN: http://sjp.pwn.pl/slownik/2476189/kształcić).  

Z kolei pojęcie „zawodowe” należy tłumaczyć podług definicji pojęcia „zawodowy”. 
Według słownika języka polskiego należy przez to rozumieć: „związany z czyimś zawodem, 
stałą pracą, typowy dla danego zawodu” (zob. E. Sobol (red.) i inni Mały Słownik., s. 1132, 
hasło: zawodowy).  

Według internetowej wersji słownika PWN jako „zawodowy” rozumie się: „związany z 
jakimś zawodem”, „przygotowujący do zawodu” (zob. internetowy Słownik Języka Polskiego 
PWN: http://sjp.pwn.pl/slownik/2544670/zawodowy).  

W świetle powyższych definicji należy stwierdzić, że pojęcie usług „kształcenia 
zawodowego”, w ramach art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, wykładać się powinno jako 
usługi świadczone w celu przekazania komuś pewnego zasobu wiedzy lub umiejętności w 
danej dziedzinie, związanej z zawodem lub pracą wykonywanymi przez tą osobę.  

Niewątpliwie, w przedmiotowym stanie faktycznym, usługi szkoleniowe w zakresie Cisco 
spełniają tą przesłankę, Szkolenia w zakresie Cisco bowiem są to specjalistyczne szkolenia 
przekazujące wiedzę i umiejętności dotyczące techniczno - informatycznych rozwiązań 
sieciowych firmy Cisco Systems (światowego lidera w dziedzinie rozwiązań sieciowych, 
routingu i switchingu, zintegrowanej komunikacji, łączności bezprzewodowej i zabezpieczeń 
sieciowych). Autoryzacja szkoleń przez Cisco zapewnia międzynarodowy poziom szkoleń. 
Wyzwania w zakresie zmian technologicznych niosą konieczność inwestowania w 
infrastrukturę teleinformatyczną wiedzę i umiejętności kadr, czego przykładem są umowy 
zawarte w niniejszym stanie faktycznym. Rozwój sieci komputerowych udostępnił różnym 
podmiotom, w tym również podmiotom publicznym, zasoby Internetu oraz umożliwił ich 
samo-prezentację w globalnej sieci.  
Według badań GUS ze stycznia 2010 r. (zob. Społeczeństwo informacyjne w Polsce wyniki 
badań statystycznych z lat 2004 do 2008: 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm...action=show_archive), aż 99% 
średnich przedsiębiorstw korzysta z komputerów, 93% firm ma dostęp do Internetu, prawie 
80% przedsiębiorstw ma dostęp szerokopasmowy. Tendencja ta dotyczy również podmiotów 
administracji państwowej. Coraz większego znaczenia nabierają niezawodność, 
bezpieczeństwo i dostępność posiadanej sieci informatycznej. Niesie to za sobą konieczność 
ustawicznego inwestowania w wiedzę i umiejętności kadr. Zmieniające się szybko 
technologie wymagają ciągłego monitoringu, aktualizacji rozwiązań zabezpieczających oraz 
działań rozwojowych w kierunku technologii przyszłości. Oczekiwania te nie pokrywają się z 
obecnymi umiejętnościami kadr IT, również gdy mowa o podmiotach administracji 
państwowej.  

Autoryzowane szkolenia informatyczne są skutecznym narzędziem podnoszenia 
kompetencji informatycznych w strategicznych obszarach administracji oraz bezpieczeństwa 
posiadanych systemów i sieci komputerowych. Programy szkoleń obejmują wykłady oraz 
ćwiczenia praktyczne w oparciu o urządzenia Cisco.  

Celem przeprowadzania takich szkoleń jest podwyższenie kompetencji pracowników w 
zakresie m.in.: ochrony danych, projektowania i wdrażania rozwiązań sieciowych, transmisji 
głosu, konfigurowania sieci, zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników, zdolnych 
efektywnie realizować zadania informatyczne. Przedmiotem Umowy, na gruncie niniejszego 
stanu faktycznego, przeprowadzone będą (lub już zostały przeprowadzone) następujące 
rodzaje szkoleń specjalistycznych z zakresu Cisco: 
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a. Administrator sieci komputerowych (ICND1, ICND2) – instalacja, administracja i 
diagnostyka urządzeń sieciowych, zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności sieci 
lokalnych; 

b. Specjalista bezpieczeństwa sieci komputerowych (IINS, CANAC) - planowanie i 
opracowywanie polityki bezpieczeństwa sieci i ochrony danych, przeciwdziałanie 
włamaniom do sieci; 

c. Zaawansowany Administrator sieci komputerowych w oparciu o routery Cisco 
(ROUTE) – planowanie i implementacja routingu oraz poprawa bezpieczeństwa sieci 
przed atakami; 

d. Zaawansowany Administrator sieci komputerowych o oparciu o przełączniki Cisco 
(SWITCH) - planowanie, konfiguracja i weryfikacja implementacji w sieciach opartych o 
przełączniki oraz optymalizacji struktury lokalnych sieci kampusowych; 

e. Zaawansowany Administrator sieci komputerowych w oparciu o routery i przełączniki 
Cisco (TSHOOT) - optymalizacja struktury rozległych sieci i zwiększenie bezpieczeństwa; 

f. Zaawansowany specjalista w zakresie technologii informatycznych w oparciu o 
następujące technologie specjalistyczne: QoS (Quality of Service), BGP (Border Gateway 
Protocol), MPLS (Multiprotocol Label Switching - Etykieta MPLS dla Ethernet), 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma rozpoznawalny w branży lT, 
międzynarodowy certyfikat uczestnictwa w autoryzowanym kursie, będący wiarygodnym 
potwierdzeniem posiadanych kompetencji informatycznych.  

Należy również wskazać, że Ministerstwo Finansów na swej stronie internetowej 
umieściło, w dniu 14.01.2011 r., komunikat w zakresie wykładni pojęcia „kształcenia 
zawodowego” dotyczącą zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy o VAT, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
(zob.http://www.mf.gov.pl/files_/podatki/vat_i_akcyzowy /informacje/komunikat_szkol-
bhp.pdt ).  
Ministerstwo Finansów stwierdza w tym komunikacie, że szkolenia te są usługami 
„kształcenia zawodowego”. Podobnie Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w kwestii 
takiego zwolnienia w odniesieniu do kursów prawa jazdy, co znalazło swój wyraz w 
informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa w dniu 22.12.2010 r. (zob. 
http://www.mf.gov.pl/files/_podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/informacja_prawo-
jazdy_2_.pdf). 
Również w tym wypadku Ministerstwo uznało, że przedmiotowe usługi zalicza się do zakresu 
pojęcia „kształcenie zawodowe”.  

Należy także zauważyć, że Ministerstwo Finansów traktuje przesłankę „kształcenia 
zawodowego” bardzo szeroko, zaliczając do jej zakresu nie tylko usługi szkolenia osób 
ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, D i E (prawo jazdy m.in. na samochody 
ciężarowe i autobusy, uzyskiwane zazwyczaj w celach stricte zawodowych), ale również 
prawa jazdy kategorii B (prawo jazdy na samochody osobowe) „z uwagi na fakt, iż jest to 
obecnie jeden z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne 
stanowiska”. Skoro więc jako „kształcenie zawodowe” uznaje się usługi szkolenia osób 
ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, jedynie pośrednio związane, i to z resztą 
nie zawsze, z przedmiotem działalności danej osoby, to tym bardziej za „kształcenie 
zawodowe” uznać należy specjalistyczne usługi szkoleniowe w zakresie technologii 
informatycznych Cisco, opisane powyżej. 

Dla uzyskania zwolnienia od podatku VAT, na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, 
świadczone usługi nie mogą być zaliczane do grupy usług wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 26 
ustawy o VAT (kryterium podmiotowe).  

Do tej grupy zaliczane są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz usługi 
świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki 
badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Wnioskodawca nie 
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zalicza się do wskazanej grupy podmiotów, nie świadczy więc usług znajdujących się w 
zakresie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.  

Ostatnią przesłanką konieczną do spełnienia dla uzyskania w/w zwolnienia od podatku 
VAT dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę jest finansowanie ich w całości ze środków 
publicznych. W omawianym stanie faktycznym Zamawiający jest zaliczany do grupy 
jednostek sektora finansów publicznych, w myśl definicji zawartej w ustawie o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.; zob. art. 9 pkt 
8 tej ustawy, gdzie Zamawiający jest wprost wskazany jako jednostka sektora finansów 
publicznych).  

Również w tej ustawie znajduje się definicja „środków publicznych” (art. 5), która określa 
je bardzo szeroko, zaliczając do nich m.in. dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej, przychody budżetu państwa czy przychody jednostek sektora finansów 
publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych 
źródeł. Z wyżej przytoczonej definicji wynika, że w zasadzie wszelkie środki jakie uzyskuje i 
następnie wydatkuje jednostka sektora finansów publicznych (tutaj: Zamawiający) zaliczane 
są do środków publicznych. Nie inaczej jest i w tym wypadku, gdy Zamawiający przeznacza 
na realizację zamówienia w postaci szkoleń z zakresu Cisco pozostające w jego dyspozycji 
środki publiczne.  

Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zwolnienie od podatku zawarte w art. 
43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535 z późn. zm.) znajduje zastosowanie w odniesieniu do szkoleń z zakresu Cisco w 
niniejszym stanie faktycznym. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…), natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 
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 niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
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przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 
2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi 
z zakresu organizacji szkoleń dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego świadczone 
przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. c) ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są finansowane w całości ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Z opisu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na 
podstawie zawartej umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia szkoleń w zakresie Cisco. Organizowane szkolenia mają na celu 
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podwyższenie kompetencji pracowników w zakresie m.in.: ochrony danych, projektowania i 
wdrażania rozwiązań sieciowych, transmisji głosu, konfigurowania sieci, zwiększenie liczby 
wykwalifikowanych pracowników, zdolnych efektywnie realizować zadania informatyczne. Po 
ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma rozpoznawalny w branży lT, międzynarodowy 
certyfikat uczestnictwa w autoryzowanym kursie, będący wiarygodnym potwierdzeniem 
posiadanych kompetencji informatycznych. Wnioskodawca wskazał również, iż nie jest 
jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie 
kształcenia i wychowania, zatem nie zalicza się do wskazanej w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
o VAT grupy podmiotów (nie świadczy więc usług znajdujących się w zakresie).  

Usługi szkoleniowe w zakresie Cisco świadczone przez Wnioskodawcę, są finansowane w 
całości ze środków publicznych. W omawianym stanie faktycznym Zamawiający jest zaliczany 
do grupy jednostek sektora finansów publicznych, w myśl definicji zawartej w ustawie o 
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). 

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać, iż przeprowadzane przez 
Wnioskodawcę szkolenia w zakresie Cisco spełniają definicję szkoleń kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy, a z uwagi, iż są w 100% finansowane ze środków publicznych, powyższa usługa 
będzie korzystać od 01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
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63. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.06 (sygn. IPPP1-443-192/11-2/IGo) 

 
Istota interpretacji  
Usługi prac konserwatorskich świadczone przez Panią, zarówno dotyczące obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków jak i nie wpisanych do rejestru zabytków, w 2011 r. – 
wbrew stanowisku zawartemu we wniosku - nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 
ust. 1 ustawy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, 
przedstawione we wniosku z dnia 27.01.2011r. (data wpływu 04.02.2011r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie opodatkowania usługi prac konserwatorskich - jest nieprawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 04.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie opodatkowania usługi prac konserwatorskich. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

Wnioskodawczyni ma zarejestrowaną działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKWiU 
2008 pod 91.03.10 „Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 
turystycznych”. (Poprzednie PKWiU 92.52.12. „Ochrona zabytków” - było zwolnione z 
podatku VAT”). Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie księgi przychodów i 
rozchodów. 

Zainteresowana wykonuje prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków oraz innych nie wpisanych do rejestru zabytków (obrazy, rzeźby, 
polichromie, ikony). W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków źródłem 
finansowania są: Urzędy Marszałkowskie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy, 
Parafie (Rzymskokatolickie, Prawosławne lub innych wyznań). Prace konserwatorskie 
wpisane do rejestru zabytków są nadzorowane przez Urzędy Ochrony Zabytków. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
1. Czy usługa prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

finansowana ze środków publicznych (w tym część finansuje Parafia) może być 
zwolniona z podatku VAT... 

2. Czy usługa prac konserwatorskich nie wpisanych do rejestru zabytków jest 
opodatkowana podatkiem VAT... Jaka jest stawka podatku VAT... 

 
Zdaniem Wnioskodawczyni, według jej interpretacji art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT 

usługa finansowana w całości ze środków publicznych jest zwolniona z podatku VAT. 
Wnioskodawczyni uważa, że fundusze Parafii też są środkami publicznymi. 
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W świetle obowiązującego stanu prawnego oraz na podstawie stanu faktycznego 
przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za 
nieprawidłowe. 
 

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 
26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 
(Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, poz. 
1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23 %. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku. 

Ponadto, z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.L. Nr 347, str. 1 ze 
zm.). 

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni ma zarejestrowaną działalność 
gospodarczą sklasyfikowaną w PKWiU 2008 pod 91.03.10 „Działalność historycznych miejsc i 
budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych”. Zainteresowana wykonuje prace 
konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych nie 
wpisanych do rejestru zabytków (obrazy, rzeźby, polichromie, ikony). W przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków źródłem finansowania są: Urzędy Marszałkowskie, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy, Parafie (Rzymskokatolickie, Prawosławne lub 
innych wyznań). Prace konserwatorskie wpisane do rejestru zabytków są nadzorowane przez 
Urzędy Ochrony Zabytków. Ponadto jak wskazuje we własnym stanowisku, usługi przez nią 
świadczone, jako finansowane w całości ze środków publicznych, powinny być zwolnione z 
podatku VAT. 

W związku z tym, iż Wnioskodawczyni wskazała, że usługi przez nią świadczone będą 
zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1, bez wskazania konkretnego punktu oraz z 
racji wskazania na źródła finansowania usług, zasadnym jest przywołanie art. 43 ust. 1 pkt 
29 ustawy o VAT. 
Zgodnie z ww. przepisem zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
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b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 

c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Należy zauważyć, iż powyższe uregulowanie nie może mieć żadnego zastosowania w 
przedmiotowej sprawie, gdyż dotyczy tylko i wyłącznie usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego. Niniejszy wniosek dotyczy, jak wskazuje Zainteresowana, 
usługi prac konserwatorskich i daleki jest od wykonywanych usług szkoleniowych. 

Ponadto, wskazać również należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy, zwalnia się 
od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: 
a. kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa 
do kościołów i innych związków wyznaniowych,  

b. organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, 
patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim 

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w 
zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych 
tych podmiotów, pod warunkiem, że podmioty te nie są nastawione na osiągnie zysków, 
jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. 
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne 
świadczone przez:  
a. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych 

przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji 
kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje 
kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;  

b. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za 
przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego 
wykonania utworów. 
W świetle art. 43 ust. 18, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, 

stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych 
przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku 
ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych 
usług.  

Analiza powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy prowadzi do wniosku, że 
warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na jego podstawie jest nie tylko spełnienie 
przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług 
(kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi 
być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych 
przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji 
kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje 
kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, albo 
indywidualnym twórcą lub artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, wynagradzanym za wykonaną usługę w formie honorarium. Ponadto 
podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 33 lit. a tego artykułu nie mogą osiągać w sposób 
systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia zyski te przeznaczane 
są w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Nie spełnienie chociażby 
jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. 

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o powołane wyżej przepisy 
prawa stwierdzić należy, że ww. usługi świadczone przez Panią, zarówno dotyczące obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków jak i nie wpisanych do rejestru zabytków, w 2011 r. – 
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wbrew stanowisku zawartemu we wniosku - nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 
ust. 1 ustawy, bowiem treść wniosku nie wskazuje, iż dotyczy on usług szkoleniowych, 
finansowanych ze środków publicznych, iż jest Pani podmiotem, o którym mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, albo indywidualnym twórcą i artystą wykonawcą, w rozumieniu 
przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanym za przedmiotowe 
usługi w formie honorarium, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich. 
Ponadto, ze względu na fakt, iż usługi te nie zostały wymienione ani w ustawie o podatku od 
towarów i usług, ani przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jako 
opodatkowane stawką obniżoną, ich świadczenie podlega od 1 stycznia 2011r. 
opodatkowaniu stawką 23%. 
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64. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.06 (sygn. IPPP1-443-180/11-4/MP) 

 
Istota interpretacji  
Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę finansowane ze środków publicznych 
będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) 
ustawy w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2011 r. (data wpływu 03.02.2011 r.), uzupełnionym 
w dniu 22.03.2011 r. (data wpływu 24.03.2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 
11.03.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Spółkę usług 
kształcenia zawodowego – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 03.02.2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Spółkę usług kształcenia 
zawodowego. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 17.03.2011 r. (data wpływu 24.03.2011 r.), 
będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 11.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  
 

Spółka realizuje umowę z firmą D. Sp. z o.o.. Umowa zawarta jest w ramach realizacji 
projektu „ A.” – projekt jest współfinansowany ze środków EFS z PO KL (2007-2013) w 
ramach Priorytetu II Działania 2.1, poddziałania 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w 
przedsiębiorstwach”. Projekt finansowany jest ze środków publicznych w wysokości 80%. 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie 45 szkoleń. Spółka jest w tym projekcie 
podwykonawcą świadczącym usługi szkoleniowe na rzecz zamawiającego, którym jest firma 
realizująca projekt. Szkolenia związane z dokształcaniem zawodowym skierowane są do 
konkretnej grupy zawodowej jaką są dekarze – 80%, handlowcy, menadżerowie, którzy nie 
są pracownikami D. Tematami szkoleń są: 
1. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i wykorzystanie funduszu UE 
2. Rozwój siebie i przedsiębiorstwa 
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym 
4. Finanse w przedsiębiorstwach 
5. Sprzedaż i obsługa klienta w branży budowlanej 
6. Prezentacja zaawansowanych rozwiązań dla inwestorów. 

Celem szkoleń jest: 
1. Wzrost umiejętności praktycznych dekarskich 
2. Wzrost wiedzy na temat dostępnych materiałów w branży 
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3. Rozwój umiejętności z zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz finansami 
firmy załącznik - umowa pomiędzy D. Sp. z o. o. a K.sp. z o.o. 

Spółka realizuje umowę z firmą I. S.A. Umowa zawarta jest w ramach realizacji projektu 
„Doskonalenie...” — projektwspółfinansowany jest ze środków EFS z PO KL (2007-2013) w 
ramach Priorytetu II Działania 2. 1 poddziałanie 2 .1. 1. Rozwój kapitału ludzkiego w 
przedsiębiorstwach. 
Projekt jest finansowany ze środków publicznych w wysokości 60%. 
W ramach tej umowy Spółka jest zobowiązana do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla 
pracowników firmy I. S.A. 

Spółka jest w tym projekcie podwykonawcą świadczącym usługi szkoleniowe na rzecz 
zamawiającego, którym jest firma realizująca projekt. 
Celem szkoleń jest : 
1. Podniesienie kompetencji przywódczych kadry menedżerskiej 
2. Wzrost umiejętności sprzedażowych 
3. Wzrost wiedzy dotyczącej standardów jakościowych oraz norm sanitarnych 

pracowników niższego szczebla i drobiarzy 
- załącznik - umowa szkoleniowa z dnia 01-12-2009 zawarta pomiędzy I. S.A. a K. Sp. z 
o.o. 
W dniu 2 listopada 2010 r. Spółka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonej przez Miasto. 
Nazwa placówki: Centrum — placówka kształcenia ustawicznego, której celem jest 

organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów, treningów, konferencji oraz kursów z zakresu 
rachunkowości, finansów, bankowości, ubezpieczeń, zarządzania, marketingu, reklamy, 
logistyki, informatyki. 
Miejscem prowadzenia działalności jest W. Placówka wpisana została pod numerem. 
W ramach dokonanego wpisu placówka ma zamiar prowadzić kształcenie w zakresie, jaki jest 
przewidziany wpisem do ewidencji placówek niepublicznych 
I. Szkolenia zawodowe: 
1.1. Zarządzanie dystrybucją i sprzętem chłodniczym. Czas pracy kierowców przy przewozie 
artykułów wymagających niskich temperatur (mrożonek) 
1.2. Praktyczne aspekty zakupu towarów oraz podstawowe aspekty prawne zawierania 
umów 
1.3. Szkolenie jakościowe-przeciwdziałanie reklamacjom 
1.4. Prawo pracy. 
 
II. Szkolenia podnoszące kompetencje: 
II .1. Podnoszenie umiejętności kierowniczych, przywództwo, rozw. Problemów ( mobbing, 
dyskryminacja), delegowanie obowiązków 
11.2. Elementy komunikacji myślenia twórczego, rozwiązywanie problemów 
11.3. Komunikacja wew. w firmie, zarządzanie sytuacjami trudnymi 
11.4. Przeprowadzanie okresowych rozmów pracowniczych. 
 
III. Szkolenia aktywizujące sprzedaż: 
III.1. Zaawansowane techniki sprzedaży w trudnych warunkach rynkowych 
III.2. Zarządzanie sprzedażą w trudnych warunkach rynkowych. Motywowanie pracowników 
III.3. Profesjonalny telemarketer wizytówką firmy. 
Szkolenia z zakresu I.1, II.1,2,3,4, oraz III. 1.2.3 będą realizowane przed K.Sp. z o.o. w 
ramach wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Szkolenie z zakresu I. 2,3,4 będą realizowane poza placówką kształcenia ustawicznego 
prowadzoną przez K.Sp. z o.o. 

Żadne ze szkoleń prowadzonych na rzecz firmy I. S.A. z tytułu dokształcania 
zawodowego nie są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, art. 
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43 ust. 1 pkt 29 a) ustawy o VAT. Są to szkolenia o zakresie wiedzy i umiejętności, do 
których nie mają zastosowania odrębne przepisy jak np. dla kursu na prawo jazdy. 

K. Sp. z o.o. nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (Dz. U. 
Nr 56, poz. 458 z dn. 19.03.2009 - art. 68b) dla świadczenia usług kształcenia 
przedstawionych we wszystkich stanach faktycznych objętych zapytaniem o interpretacje 
prawa podatkowego. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania :  
 
Pytanie dotyczące stanu faktycznego pierwszego: 
- czy usługi dokształcania zawodowego świadczone przez Spółkę jako podwykonawcę dla 
firmy D. Sp. z oo. korzystają ze zwolnienia w podatku VAT... 
Pytanie dotyczące stanu faktycznego drugiego: 
- czy usługi kształcenia w formie szkoleń świadczone przez firmę w ramach realizacji umowy 
z firmą I. S.A. będą opodatkowane stawką 23% i „zw”. w zależności, czy zakres tematyczny 
szkoleń będzie odpowiadał zakresowi wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
(wtedy „zw.” ), pozostałe szkolenia nie objęte wpisem do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych przeprowadzone przez Spółkę K.sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej zostaną objęte stawką VAT 23% ... 
Pytanie dotyczące stanu faktycznego trzeciego: 
- czy zadania kształcenia realizowane przez Spółkę K.sp. z o.o. w ramach Centrum ( zgodnie 
z zakresem określonym we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) będą 
korzystały ze zwolnienia z podatku VAT ... 
Stanowisko w sprawie pyt. dotyczącego stanu faktycznego pierwszego: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. ( Dz. U. nr 246 
poz. 1649 ) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Rozdział 6 — zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych 
zwolnień), par. 13 ust.1 zwalnia się od podatku:pkt. 20 „usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego ‚finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenia usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”. 
Ponieważ jest to podwykonawstwo z tyt. świadczenia usług szkoleniowych związanych z 
doskonaleniem zawodowym na rzecz małej firmy, która realizuje projekt w 80% finansowany 
ze środków publicznych, fakturowanie przez K.Sp. z o.o.. wykonanych szkoleń w ramach 
realizowanej umowy będzie podlegało zwolnieniu z VAT. 
Stanowisko w sprawie pytania dotyczącego stanu faktycznego drugiego: 

Wnioskodawca uważa, że usługi kształcenia świadczone na rzecz firmy I. S.A. będą 
podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce podstawowej w zakresie, w jakim nie 
mogą być realizowane przez K.Sp. z o.o. w ramach Centrum, ponieważ projekt realizowany 
przez firmę I. S.A. jest finansowany ze środków publicznych w wysokości 60%, w związku z 
tym nie spełnia warunku podlegania zwolnieniu z par. 13 ust.1 Zwalnia się od podatku: pkt 
20 „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenia usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. Dz. U. nr 246 poz. 1649 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług. 

Natomiast usługi kształcenia w zakresie, w jakim będą realizowane przez K.Sp. z o.o. 
jako Centrum (wpis do rejestru niepublicznych placówek oświatowych) będą podlegały 
zwolnieniu wynikającemu z ustawy z dn. 29 października 2010 Dz. U. 226 poz. 1476 art. 1 
ust. 8 pkt 26 a. 
Stanowisko w sprawie pytania dotyczącego stanu faktycznego trzeciego: 
W związku z art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 29 października 2010 r. Dz. U. nr 226 poz. 
1476 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług który brzmi: 
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Art. 43 zwolnienia przedmiotowe :ust.1 zwalnia się od podatku:pkt 26a „usługi świadczone 
przez : jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, Wnioskodawca uważa, że usługi szkoleniowe prowadzone 
przez K.Sp. z o.o. jako placówka Centrum podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Zwolnieniu 
będą podlegały szkolenia realizowane zgodnie z zakresem działania/kształcenia bez względu 
czy są to szkolenia otwarte, szkolenia in- company i czy odbywają się w miejscu prowadzenia 
działalności Centrum, czy w innych wynajętych w tym celu salach spełniających warunki 
określone w przepisach o szkolnictwie (Ustawa z dnia 07-09-1991 r. o systemie oświaty). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast 
zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 01.01.2011 r., w okresie 
od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 
41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści wskazanej 
ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
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zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 17 w/w ustawy, przez kształcenie 
ustawiczne, należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Z kolei art. 5 ust. 1 określa, iż 
szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą 
zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto, w myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 
% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie 
dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie 
danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie 
danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  
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Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy następujące 
usługi : 
1. na podstawie umowy zawartej z firmą D. Sp. z o.o. realizuje szkolenia związane z 

dokształcaniem zawodowym, skierowane do konkretnej grupy zawodowej (dekarze, 
handlowcy, menadżerowie). Celem szkoleń jest wzrost umiejętności praktycznych, 
wzrost wiedzy na temat dostępnych materiałów w branży, rozwój umiejętności 
zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym i finansami firmy. Wnioskodawca jest 
podwykonawcą świadczącym usługi szkoleniowe na rzecz firmy realizującej projekt „ A.” 
finansowany ze środków publicznych w wysokości 80%. 

2. Na podstawie umowy zawartej z firmą I. S.A Wnioskodawca przeprowadza szkolenia 
dla pracowników tej firmy, celem których jest podniesienie kompetencji przywódczych 
kadry menedżerskiej, wzrost umiejętności sprzedażowych, wzrost wiedzy dotyczącej 
standardów jakościowych oraz norm sanitarnych. Szkolenia ww. realizowane są w 
ramach projektu „Doskonalenie...”, współfinansowanego ze środków EFS w wysokości 
60%. Wnioskodawca jest podwykonawcą świadczącym usługi szkoleniowe na rzecz 
zamawiającego, którym jest firma realizująca projekt. 

3. Wnioskodawca w listopadzie 2010 r. uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne – Centrum.– placówka kształcenia 
ustawicznego, której celem jest organizacja szkoleń, konferencji, seminariów itp. z 
zakresu rachunkowości, finansów, bankowości, ubezpieczeń, zarządzania, marketingu, 
reklamy, logistyki i informatyki. W ramach dokonanego wpisu placówka prowadzić 
będzie kształcenie w zakresie, jaki jest przewidziany wpisem do ewidencji placówek 
niepublicznych. 

Prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia z tytułu dokształcania zawodowego nie są 
prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, Wnioskodawca nie 
posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty dla świadczenia 
przedmiotowych usług. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż w niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę 
usługi dokształcania prowadzone w formie szkoleń, seminariów, warsztatów, treningów, 
konferencji oraz kursów spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej 
ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie 
wiedzy niezbędnej do celów zawodowych, rozwój umiejętności zarządzania firmą, rozwój 
umiejętności sprzedażowych, wzrost wiedzy na temat standardów jakościowych czy norm 
sanitarnych. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników 
do wykonywania zawodu. Uczestnikami kursów oraz seminariów są osoby kierowane przez 
pracodawców w celu kształcenia i doskonalenia zawodowego jak i osoby niebędące 
pracownikami. 
W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ww. 
szkolenia muszą być w całości lub co najmniej w 70% finansowane ze środków publicznych. 
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Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika również, że zwolnienie 
z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, 
przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był 
jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot 
ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.  
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż : 
Ad.1. usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę jako podwykonawcę dla firmy D. 
Sp. z o.o. spełniają definicję szkoleń kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, a z uwagi, iż są w 80% 
finansowane ze środków publicznych, powyższa usługa będzie korzystać ze zwolnienia od 
podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy w związku z § 13 ust. 1 
pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.  
Ad. 2. Usługi dokształcania zawodowego w formie szkoleń świadczone przez Wnioskodawcę 
w ramach realizacji umowy z firmą I. w zakresie tematycznym jaki będzie odpowiadał 
zakresowi wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, będą korzystały ze zwolnienia 
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy. Szkolenia nie objęte ww. wpisem 
oraz niespełniające żadnej z przesłanek przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, będą 
opodatkowane podstawową stawką podatku w wysokości 23%; 
Ad. 3. Usługi kształcenia zawodowego realizowane przez Wnioskodawcę w ramach Centrum 
Szkoleń, zgodnie z zakresem określonym we wpisie do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a 
ustawy. 
Organ podatkowy informuje ponadto, iż nie dokonuje merytorycznej analizy dokumentów 
załączonych do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego 
sprawy. Opis powinien być jak najbardziej szczegółowy i zawierać wszystkie istotne 
elementy, niezbędne z punktu widzenia możliwości dokonania w sposób jednoznaczny jego 
prawnopodatkowej kwalifikacji.  
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65. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.06 (sygn. IPPP1/443-1331/10-4/ISz) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku VAT dla szkoleń zawodowych „Recepcjonistka” i „Barman/Kelner” 
finansowane z budżetu. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione 
we wniosku z dnia 20.12.2010 r. (data wpływu 31.12.2010 r.), uzupełnionym w dniu 
21.03.2011r. (data wpływu 23.03.2011r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 08.03.2011 r. o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla szkoleń zawodowych 
„Recepcjonistka” i „Barman/Kelner” - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 31.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku VAT dla szkoleń zawodowych „Recepcjonistka” i 
„Barman/Kelner”. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 21.03.2011 r. (data wpływu 23.03.2011 r.), 
będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 08.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.  
 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktu 29, regulującego zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 

W ustawie z dnia 29 października 2010 roku w artykule 43, ust. 1, pkt 29 w usługach 
zwolnionych z podatku od towarów i usług wymienia się usługi kształcenia zawodowego 
podpunkt c) finansowane w całości ze środków publicznych. 
Przedstawienie zdarzenia: 
a. M. będzie prowadził jako podwykonawca szkolenia „Recepcjonistka” i 

„Barman/Kelner” kończące się egzaminem zawodowym. 
b. przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych 

przepisach 
c. firma M. nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty 
d. ww. szkolenia są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 

POKL, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
wysokości 85% i Budżetu Państwa w wysokości 15%. 

Czy w ramach wyżej wymienionego aktu prawnego firma M. Piotr K. prowadząca szkolenia 
zawodowe (szkolenie zawodowe „Recepcjonista” i „Barman/Kelner”) na zasadzie 
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podwykonawstwa (umowa cywilnoprawna) na terenie województwa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) może otrzymywać faktury (w ramach 
rozliczenia za wykonaną usługę) wystawione przez Podwykonawcę zwolnione z podatku od 
towarów i usług... 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi z zakresu „Recepcjonistka” i „Barman/Kelner” świadczone przez Wnioskodawcę są 
zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy... 

Wnioskodawca twierdzi, iż prowadzone szkolenia „Recepcjonistka” i „Barman/Kelner” są 
usługami kształcenia zawodowego niezbędnymi do wykonywania pracy zawodowej i 
wymaganymi przez pracodawców. 

Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wnioskodawca twierdzi, iż wymienione szkolenia są finansowane w całości ze środków 
publicznych. 

W związku ze spełnieniem łącznie dwóch warunków Wnioskodawca twierdzi, iż można 
zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 29 
października 2010 r. (opublikowanej w Dz.U. Nr 266, poz. 1476) w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (…). 
W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).  
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Przy czym w myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 
1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26:  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
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c. finansowane w całości ze środków publicznych  
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwanego dalej 
rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione 
w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 
Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca : 
a. będzie prowadził jako podwykonawca szkolenia „Recepcjonistka” i „Barman/Kelner” 

kończące się egzaminem zawodowym. 
b. przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych 

przepisach 
c. firma M. nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty 
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d. ww. szkolenia są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 
POKL, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
wysokości 85% i Budżetu Państwa w wysokości 15%. 
W niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję 

usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych „Recepcjonistka” i 
„Barman/Kelner”, kończące się egzaminem zawodowym.  

W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ww. 
szkolenia muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach lub objęte akredytywą lub w całości finansowane ze środków publicznych lub też 
finansowanie w co najmniej 70 % ze środków publicznych.  

Wnioskodawca wskazał, iż ww. szkolenia nie są prowadzone na zasadach przewidzianych 
w odrębnych przepisach, a firma M. nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. Przedmiotowe szkolenia są finansowane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL, który jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w wysokości 85% i Budżetu Państwa w wysokości 15%. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez 
Wnioskodawcę usługi szkolenia nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) i lit. b) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.  

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c) ustawy dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż szkolenia te 
są w całości finansowane ze środków publicznych, czyli ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości 85% i Budżetu Państwa w wysokości 15%. 
Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. 
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66. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.06 (sygn. ITPP2/443-211/11/AD) 

 
Istota interpretacji  
Prawo do zwolnienia od podatku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 4 lutego 2011 r. (data wpływu 10 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do 
zwolnienia od podatku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 10 lutego 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 

Prowadzi Pani szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne i okresowe) 
dla podmiotów gospodarczych, pracowników oraz osób kierujących pracownikami. Można je 
zaliczyć do usług kształcenia zawodowego, gdyż znajomość przepisów oraz zasad bhp jest 
warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy. Potwierdzają to przepisy kodeksu pracy. 
Wynika z nich, że nie wolno dopuścić do pracy osoby, które nie mają wymaganych 
kwalifikacji lub umiejętności, ale i dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie posiada Pani akredytacji, nie ma statusu szkoły, czy 
uczelni. Usługi, które wykonuje nie są finansowane w całości ze środków publicznych. Jest 
Pani osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie: pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 8559B). W ramach posiadanych 
kwalifikacji wykonuje Pani ww. usługi. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 

Czy od 2011 r. usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne, okresowe) dla 
podmiotów gospodarczych, pracowników oraz osób kierujących pracownikami, wykonywane 
przez Panią bez posiadania akredytacji, statusu szkoły, czy uczelni, jako osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą w zakresie: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (PKD 8559B), podlegają zwolnieniu, czy opodatkowaniu 23% stawką 
podatku... 
 

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi świadczone od 2011 r. zwolnione są od podatku od 
towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy. 
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W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (...). 

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane. 

Z kolei w świetle ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

Powyższe regulacje stanowią implementacje prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 
ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 347), zwolnione jest 
kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe 
lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie; 

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jaki i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
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interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika„ (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Ponadto należy zaznaczyć, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Ww. akt, jako rozporządzenie, wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio . 

Oznacza to, iż z dniem 1 lipca 2006 r. przepisy tego rozporządzenia stały się częścią 
porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Polski, bez konieczności ich 
implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu 
jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości 
dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – 
Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania 
(77/388/EEC ze zm.) (Dz. Urz. UE. L 145/1 ze zm.). 

Analiza cytowanych regulacji prowadzi do wniosku, iż dla zastosowania zwolnienia od 
podatku w pierwszej kolejności istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków np. prowadzenie w określonych formach i na określonych zasadach.  

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „kształcenie 
zawodowe” i „przekwalifikowanie zawodowe”, wobec tego należy odwołać się do regulacji 
prawa unijnego.  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia bezpośrednio wskazuje co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi te 
obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo 
jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. 
Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, 
pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki 
bhp. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, 
pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp, są usługami kształcenia 
zawodowego. Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również 
wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają bowiem na 
celu zapewnienie uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych 
do podjęcia i wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy. 

Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem 
niezbędnym do wykonywania pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić 
pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym 
przekazać mu informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy. Obowiązek przeszkolenia podwładnych w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.). 
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Zgodnie z art. 2373 § 1 tego aktu, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), 
które określa: 
1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. zakres szkolenia, 
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia. 
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną 

prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się 
osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w 
przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom: 
1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczymi; 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która 
uległa wypadkowi.  

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 rozporządzenia, szkolenie może być organizowane przez 
pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 
rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie 
pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 

Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 
rozporządzenia). 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne i okresowe) dla podmiotów gospodarczych, 
pracowników oraz osób kierujących pracownikami. Nie posiada Pani akredytacji, nie ma 
statusu szkoły, czy uczelni. Usługi nie są finansowane w całości ze środków publicznych. 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje z 
zakresu podatku od towarów i usług potwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone 
przez Panią usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, korzystają ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
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67. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.07 (sygn. ILPP4/443-109/11-3/EWW) 

 
Istota interpretacji  
1. Czy usługi opisane w pkt 1 z poz. 54 wniosku korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w 
przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług? 
2. Czy usługi opisane w pkt 2 z poz. 54 wniosku korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w 
przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 
dnia 31 stycznia 2011 r. (data wpływu Izby Skarbowej w Poznaniu 3 lutego 2011 r., data 
wpływu do Biura KIP w Lesznie 7 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 
2011 r. (data wpływu 31 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku 
usług szkolenia – jest prawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 3 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 
28 marca 2011 r. (data wpływu 31 marca 2011 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.  
 
Wnioskodawca prowadzi szkolenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii 
informatycznych i narzędzi elektronicznych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Prowadzi szkolenia polegające na:  
1. nauczaniu posługiwania się komputerem przez osoby niepełnosprawne, umożliwiające 

im podjęcie pracy zawodowej lub zwiększające ich możliwości zawodowe w 
wykonywanej pracy; 

2. nauczaniu nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych sposobu pracy z osobami 
niepełnosprawnymi w związku z wykonywanym przez tych nauczycieli i opiekunów 
zawodem.  

Szkolenia te Zainteresowany prowadzi na zlecenie: 
� Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), szkoląc 

indywidualne osoby niepełnosprawne, których to szkolenia są finansowane w całości 
przez PFRON w ramach programów aktywizacji zawodowej prowadzonych przez ten 
Fundusz; 

� Fundacji i Stowarzyszeń, które środki na te szkolenia otrzymują ze środków 
publicznych; 

� Urzędów Pracy, które kierują osoby niepełnosprawne na szkolenia do Wnioskodawcy; 
szkolenia te mają umożliwić podjęcie pracy.  

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku, 
szkolenia stanowiące przedmiot pytań były w całości finansowane ze środków publicznych.  
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W związku z powyższym zadano następujące pytania.  
 
1. Czy usługi opisane w pkt 1 korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 

43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług... 
2. Czy usługi opisane w pkt 2 korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 

43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług...  
 
Zdaniem Wnioskodawcy:  
Ad. 1 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Usługi szkolenia osób 
niepełnosprawnych, mieszczą się co do zasady w usługach kształcenia zawodowego, 
ponieważ służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych i podniesieniu atrakcyjności osób 
szkolonych na rynku pracy, co w sposób jednoznaczny wyczerpuje przesłanki, o których 
mowa w powołanym wyżej przepisie.  
Ad.2 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Usługi szkolenia nauczycieli i 
opiekunów osób niepełnosprawnych sposobu pracy z osobami niepełnosprawnymi w związku 
z wykonywanym przez nich zawodem, mieszczą się co do zasady w usługach kształcenia 
zawodowego, ponieważ służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych i podniesieniu 
atrakcyjności osób szkolonych na rynku pracy, co w sposób jednoznaczny wyczerpuje 
przesłanki, o których mowa w powołanym wyżej przepisie.  

 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast przez świadczenie usług, w myśl 
art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 
towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  
Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział 
także stawki obniżone oraz zwolnienie od podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były 
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ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe 
lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie.  
Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Równocześnie na podstawie pkt 29 niniejszego artykułu, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).  

Przepis art. 14 rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu.  

Powołany już przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, przewiduje zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
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objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie 
usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowego 
zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
powołanych przepisów, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
bądź finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.  

Z analizy sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi szkolenia w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych technologii informatycznych i narzędzi elektronicznych w rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. Przedmiotowe szkolenia polegają na nauczaniu posługiwania się 
komputerem przez osoby niepełnosprawne, umożliwiające im podjęcie pracy zawodowej lub 
zwiększające ich możliwości zawodowe w wykonywanej pracy oraz nauczaniu nauczycieli i 
opiekunów osób niepełnosprawnych sposobu pracy z osobami niepełnosprawnymi, w 
związku z wykonywanym przez tych nauczycieli i opiekunów zawodem. 
Szkolenia te Zainteresowany prowadzi na zlecenie: 
� Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON); 
� Fundacji i Stowarzyszeń, które środki na te szkolenia otrzymują ze środków 

publicznych; 
� Urzędów Pracy, które kierują osoby niepełnosprawne na szkolenia do Spółki; 

szkolenia te mają umożliwić podjęcie pracy.  
Mając na uwadze stan faktyczny sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że 

prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia, spełniają definicję usług kształcenia 
zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29 ustawy. Szkolenia te mają bowiem na 
celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Osoby, do 
których skierowane są przedmiotowe szkolenia podwyższają dzięki nim swoje kwalifikacje 
zawodowe, uzyskują dodatkowe umiejętności, a tym samym zwiększają swoje szanse na 
uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy bądź zwiększają możliwości zawodowe w 
wykonywanej pracy.  
Jak wskazał Zainteresowany, szkolenia te finansowane w całości ze środków publicznych.  

Zatem w przedmiotowej sprawie, do usług polegających na nauczaniu posługiwania się 
komputerem przez osoby niepełnosprawne, które umożliwiają im podjęcie pracy zawodowej 
lub zwiększają ich możliwości zawodowe w wykonywanej pracy, a także do usług 
polegających na nauczaniu nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych sposobu pracy z 
osobami niepełnosprawnymi w związku z wykonywanym przez tych nauczycieli i opiekunów 
zawodem, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
c ustawy.  
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym.  
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68. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.07 (sygn. ILPP4/443-41/11-4/JKa) 

 
Istota interpretacji  
Czy w związku ze zmianą przepisów w zakresie zwolnień przedmiotowych, pracownicy szkoły 
będą mogli nadal korzystać z zakupu posiłków w stołówce szkolnej na dotychczasowych 
zasadach? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z 
dnia 12 stycznia 2011 r. (data wpływu 14 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 
lutego 2011 r. (data wpływu 25 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług 
stołówkowych – jest nieprawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 14 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono 
pismem z dnia 23 lutego 2011 r. (data wpływu 25 lutego 2011 r.) o brakujące 
pełnomocnictwo.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.  
 
Do dnia 31 grudnia 2010 r. sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych dla uczniów i 
pracowników szkoły była zwolniona od podatku VAT wg PKWiU 80 „usługi w zakresie 
edukacji”. 

Wnioskodawca pracuje w oparciu o statut szkoły, z którego wynika, że celem jest 
nauczanie, kształcenie, wychowanie oraz profilaktyka. Zadaniem jego jest zorganizowanie 
stołówki szkolnej, która ma na celu zapewnienie uczniom spożywanie posiłków w 
odpowiednich warunkach higienicznych. Posiłki są przygotowywane za cenę „wsadu do 
kotła”, pozostałe koszty utrzymania stołówki ponosi organ prowadzący. Stołówka szkolna jest 
zamknięta dla osób z zewnątrz, czyli nie świadczy usług ogólnodostępnych, tylko jest 
przeznaczona dla uczniów i pracowników Zainteresowanego.  

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi ściśle z 
tymi usługami związane. Szkoła to nie tylko uczniowie, ale również jej personel, który jest 
niezbędny w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. 
Zainteresowany przez cały czas swojej działalności edukacyjnej prowadzi stołówkę, która nie 
miała na celu osiągania dochodu ze sprzedaży posiłków, lecz zapewnienie wyżywienia 
uczniom i pracownikom szkoły.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.  
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Czy w związku ze zmianą przepisów w zakresie zwolnień przedmiotowych, pracownicy szkoły 
będą mogli nadal korzystać z zakupu posiłków w stołówce szkolnej na dotychczasowych 
zasadach...  

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług w edukacji ściśle wiąże się zarówno z jej 
uczniem jak i z pracownikiem. Głównym jego celem jest edukacja, kształcenie, wychowanie i 
profilaktyka. Szkoła może zorganizować stołówkę szkolną, która nie ma na celu osiągania 
dochodu z obiadów, lecz ma zapewnić prawidłowy rozwój ucznia. Aby temu zadaniu 
sprostać, potrzebni są pracownicy szkoły stanowiący integralną część usług w zakresie 
edukacji.  
W opinii Zainteresowanego, zwolnienie przedmiotowe powinno dotyczyć nie tylko uczniów, 
ale również pracowników szkoły.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.  
 

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. 
podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju.  
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także 
wszelkie postacie energii.  

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie 
na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności.  

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na 
zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje 
również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i 
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.  

Z opisu sprawy wynika, że Szkoła pracuje w oparciu o statut, z którego wynika, że jej 
celem jest nauczanie, kształcenie, wychowanie oraz profilaktyka. Jej zadaniem jest 
zorganizowanie stołówki szkolnej, która ma na celu zapewnienie uczniom spożywanie 
posiłków w odpowiednich warunkach higienicznych. Posiłki są przygotowywane za cenę 
„wsadu do kotła”, pozostałe koszty utrzymania stołówki ponosi organ prowadzący. Stołówka 
szkolna jest zamknięta dla osób z zewnątrz, czyli nie świadczy usług ogólnodostępnych, tylko 
jest przeznaczona dla uczniów i pracowników Zainteresowanego.  

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi ściśle z 
tymi usługami związane. Stołówka prowadzona przez Zainteresowanego nie ma na celu 
osiągania dochodu ze sprzedaży posiłków, lecz zapewnienie wyżywienia jego uczniom i 
pracownikom.  
Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 
83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  
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Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 
109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.  
Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw 
niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania 
obniżonych stawek i zwolnień.  

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie 
w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie, oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.  

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 
347), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) 
Dyrektywy 2006/112/WE - wskazać należy, że na podstawie obowiązującego od dnia 1 
stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 
mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli:  
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub  
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2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia (art. 43 ust. 17 ustawy).  

W myśl art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 
zorganizować stołówkę.  
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy.  
Stosownie do art. 67a ust. 3 tej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę.  

Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów 
z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.  

Przepis dodany ustawą z dnia 7 września 2007 r., przewiduje wyraźnie możliwość - ale 
nie obowiązek - prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie 
jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, 
polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi 
działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na 
poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a 
ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów 
zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona 
przerzucać na korzystających z usług stołówki.  

Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są usługi 
w zakresie kształcenia i wychowania. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii 
uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego 
świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym.  
Umożliwienie uczniom wyżywienia w szkole jest realizacją zadań szkoły, do jakich została 
powołana, tj. wychowawczej i opiekuńczej, która wchodzi w zakres usługi.  

Świadczenie opieki polega także na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieciom i 
młodzieży korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu 
oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w 
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. 
Zatem, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Opiekuńcza 
funkcja nie obejmuje natomiast nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż 
posiłków w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich 
obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły i im ma on zapewnić prawidłowy rozwój. Personel 
Szkoły ma natomiast zapewnić prawidłową realizację tych zadań.  
Zatem stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym zwolnienie przedmiotowe powinno 
dotyczyć nie tylko uczniów, ale również pracowników szkoły należało uznać za 
nieprawidłowe.  
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym.  
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69. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.08 (sygn. ILPP1/443-40/11-4/MK) 

 
Istota interpretacji  
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług edukacyjnych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 
dnia 5 stycznia 2011 r. (data wpływu 10 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 
marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług 
edukacyjnych – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 10 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług edukacyjnych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest: 
a. 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  
b. 80.42.B kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia nigdzie 

sklasyfikowane. 
Pierwszy zakres usług, polega na opracowywaniu analiz zużycia czynników energetycznych, 
analiz faktur i gospodarki energetycznej w firmach. 

Natomiast prowadzone szkolenia, dotyczą spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w związku z art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. 54 poz. 348 ze zm.) i uzyskania uprawnień D i E w zakresie 
eksploatacji urządzeń energetycznych. Wnioskodawca prowadzi książkę przychodów i 
rozchodów i jest podatnikiem podatku VAT. 

Dnia 16 marca 2011 r. Zainteresowany uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, iż 
wykonywane szkolenia są formą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego. Szkolenia te mają na celu uzyskanie wiedzy potwierdzającej znajomość 
zagadnień w celu uzyskania wymaganych świadectw kwalifikacyjnych, do eksploatacji 
urządzeń określonych w przepisach wydanych na podstawie prawa energetycznego, a więc 
niezbędnych na takich stanowiskach jak elektromonter, palacz, maszynista pomp, sprężarek, 
obsługa pieców przemysłowych, i innych wynikających z obowiązujących przepisów.  

Wnioskodawca wskazał jednocześnie, iż nie posiada akredytacji. Świadczone usługi nie 
są w żadnym stopniu finansowane ze środków publicznych.  

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. wydanego na postawie art. 54 ustawy Prawo energetyczne, określony jest zakres 
wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania kwalifikacji. W oparciu o ten zakres opracowany 
program szkolenia jest realizowany.  
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W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy organizując i prowadząc szkolenia w zakresie wymaganych kwalifikacji przy eksploatacji 
urządzeń i instalacji określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. 
U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), usługi te są zwolnione od podatku VAT, czy opodatkowane 
stawką podstawową 23%...  

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi w zakresie szkoleń dotyczących uprawnień 
energetycznych powinny być opodatkowane stawką zwolnioną od podatku, gdyż dotyczą 
usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.  

Spełnia zatem zapis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku VAT, tj. usługi 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Spełnienie 
określonych wymagań jest warunkiem zatrudnienia i prowadzenia eksploatacji urządzeń 
określonych w cytowanym rozporządzeniu.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, 
podlegają:  
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;  
2. eksport towarów;  
3. import towarów;  
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;  
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.  

Z kolei przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).  

Stosownie do – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. – art. 5a ustawy, towary lub 
usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w 
klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 

Artykuł ten został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie 
przepisu art. 1 pkt 2 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 29 października 
2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). 

Konsekwencją powyższego zapisu jest fakt, iż w sytuacji gdy prawodawca nie dokonał 
przywołania stosownego symbolu PKWiU dla danego towaru lub usługi w przepisach w 
zakresie podatku VAT klasyfikacji należy dokonać na podstawie cech charakterystycznych dla 
danego świadczenia i takim właśnie świadczeniem są usługi edukacyjne, będące 
przedmiotem niniejszej interpretacji, dla których prawodawca nie dokonał odwołania do 
przepisów o statystyce publicznej. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
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Niemniej jak wynika z art. 146a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., 
wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 ze zm.), oraz 
zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f. 

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla 
niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku.  

Przepisem art. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzono do art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług, następujące zwolnienia podatkowe.  

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia zawodowe dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych są zwolnione od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i b) ustawy, konieczne 
jest stwierdzenie:  
a. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;  
b. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 

lub  
c. czy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, są 

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 

kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
389

347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Jak stanowi art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz 
urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są 
posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. 

Stosownie do treści ust. 6 powołanego przepisu, minister właściwy do spraw gospodarki, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony 
Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1. 

A jak wynika z ust. 7 cytowanego przepisu, minister właściwy do spraw gospodarki, 
wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, określi w szczególności:  
1. rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń i sieci, przy których eksploatacji jest 

wymagane posiadanie kwalifikacji;  
2. zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji i urządzeń, o których 
mowa w pkt 1;  

3. tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;  
4. jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, i tryb ich 

powoływania;  
5. wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w pkt 2;  
6. wzór świadectwa kwalifikacyjnego.  

I tak, § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) 
określa:  
1. rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których 

eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji;  
2. zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji;  
3. tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;  
4. jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, i tryb ich 

powoływania;  
5. wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji;  
6. wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi 
działalność gospodarczą, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i 
pozostałe formy kształcenia nigdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B). Pierwszy zakres 
usług, polega na opracowywaniu analiz zużycia czynników energetycznych, analiz faktur i 
gospodarki energetycznej w firmach. Natomiast prowadzone szkolenia, dotyczą spełnienia 
wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w związku z art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i 
uzyskania uprawnień D i E w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. Wykonywane 
szkolenia są formą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia 
te mają na celu uzyskanie wiedzy potwierdzającej znajomość zagadnień w celu uzyskania 
wymaganych świadectw kwalifikacyjnych, do eksploatacji urządzeń określonych w przepisach 
wydanych na podstawie prawa energetycznego, a więc niezbędnych na takich stanowiskach 
jak elektromonter, palacz, maszynista pomp, sprężarek, obsługa pieców przemysłowych, i 
innych wynikających z obowiązujących przepisów. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, iż 
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nie posiada akredytacji, a świadczone usługi nie są w żadnym stopniu finansowane ze 
środków publicznych.  

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu, powoływania komisji do ich 
przeprowadzania oraz wysokość opłat za egzaminy zostały ściśle określone w przepisach – 
Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, co oznacza, że została 
spełniona druga przesłanka – po wypełnieniu definicji „usług kształcenia zawodowego” – 
umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku usług w zakresie szkoleń dotyczących 
uprawnień energetycznych.  

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny 
wskazać należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji i prowadzenia szkoleń 
w zakresie wymaganych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w 
przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci prowadzone w ramach kształcenia 
ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia nigdzie indziej niesklasyfikowane 
(80.42.B) korzystają od dnia 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia o podatku od towarów i usług.  
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70. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.11 (sygn. IPPP1-443-242/11-4/MP) 

 
Istota interpretacji  
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi dokształcania prowadzone w formie szkoleń 
(wykłady + warsztaty) spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej 
ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż szkolenia w całości finansowane są 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystać będą ze 
zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2011 r. (data wpływu 10.02.2011 r.), uzupełnionym 
w dniu 29.03.2011 r. (data wpływu 31.03.2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 
18.03.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku 
szkoleń realizowanych przez Wnioskodawcę w 2011 r. – jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 10.02.2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku szkoleń 
realizowanych przez Wnioskodawcę w 2011 r. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 29.03.2011 r. (data wpływu 31.03.2011 r.), 
będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 18.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny : 
 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ B.” (dalej: „Podmiot” 
lub „ B.”) . W 2010 roku B. została wyłoniona jako realizujący i organizator szkoleń dla 
pracowników i na zlecenie: 
1. Powiatu P. w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w P. pn. 

„Podniesienie…”; 
2. Powiatu N. w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w N. pn. 

„Szkolenie…”; 
3. Urzędu Miasta K. pn. „Poprawa…”. 

W 2009 roku B. została wyłoniona jako realizujący i organizator szkoleń dla pracowników i na 
zlecenie: 
1. Powiatu P. w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w P. pn. 

„Szkolenia…”; 
2. Starostwo Powiatowe w B. pn. „Podniesienie...” 

Wszystkie projekty są finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre 
rządzenie, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1. 
W 2011 roku B. ma jeszcze do zrealizowania następujące szkolenia: 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
392

1. Kodeks postępowania administracyjnego; 
2. Ustawa prawo ochrony środowiska; 
3. Ustawa o pracownikach samorządowych; 
4. Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie; 
5. Ochrona danych osobowych w JST; 
6. Zasady tworzenia prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych 

przez JST (wykład + warsztaty); 
7. Prawo miejscowe organów samorządu terytorialnego. Tryb podejmowania uchwał i 

zasady ich ogłaszania z uwzględnieniem nowych regulacji; 
8. Komunikacja w zespole; 
9. Vademecum inwestora w tym prawo budowlane i umowy o roboty budowlane; 
10. Nadzór instancyjny nad uchwaleniem prawa miejscowego i środków zaskarżania 

uchwal organu stanowiącego JST; 
11. Ochrona informacji niejawnych 
12. Podpis elektroniczny; 
13. Prawo pracy; 
14. ISO - wprowadzenie i przygotowanie do certyfikacji; 
15. Wybrane zagadnienia związane z pracą rzecznika prasowego; 
16. Archiwizacja dokumentów; 
17. Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej; 
18. Zintegrowany system obiegu dokumentów; 
19. Dyscyplina finansów publicznych oraz kara za jej naruszenie - szkolenie 

specjalistyczne; 
20. Zarządzanie projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej - szkolenie 

specjalistyczne; 
21. Zarządzanie zasobami ludzkimi i ocena ryzyka - szkolenie ogólne; 
22. FIDIC oraz prawo budowlane - szkolenie specjalistyczne; 
23. Techniki radzenia sobie ze stresem; 
24. Postępowanie egzekucyjne w administracji; 
25. Zamówienia publiczne po nowelizacji - szkolenie specjalistyczne; 
26. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 

szkolenie specjalistyczne; 
27. Zagospodarowanie przestrzenne - szkolenie specjalistyczne; 
28. Podatki; 
29. Zarządzanie finansami; 
30. Rachunkowość budżetowa; 
31. Rachunkowość budżetowa dla działu zajmującego się podatkami i opłatami lokalnymi 
32. Pomoc publiczna w praktyce JST; 
33. Monitorowanie przepisów prawa - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów 

publicznych. Zarządzanie ryzykiem w JST; 
34. Monitorowane przepisów prawa - egzekucja w administracji - decyzje o umorzeniach; 
35. Informacja publiczna - prawne aspekty dostępu; 
36. Analiza ekonomiczno finansowa jako element projektu unijnego; 
37. Rola i znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, renta 

adiacencka; 
38. Kontrola i rozliczanie dotacji UE w JST; 
39. Kontrola i audyt w JST; 
40. Program „Płatnik” i „Symfonia” 
41. Nabycie praktycznych umiejętności w procesie skutecznego ubiegania się o dotacje z 

funduszy strukturalnych UE; 
42. Gospodarka wodno - ściekowa w świetle ustawy prawo wodne oraz aktów prawa 

ochrony środowiska; 
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43. Prawo pracy w administracji publicznej; 
44. Przygotowanie projektów dofinansowanych z UE; 
45. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych - praktyczne aspekty stosowania specustawy; 
46. Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków w kontekście 

aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych, 
które zostaną przeprowadzone na dzień 1 stycznia 2011; 

47. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 
zagadnienia praktyczne; 

48. Etyka urzędnika w JST - szkolenie ogólne; 
49. Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych - 

szkolenie specjalistyczne; 
50. Rozliczanie projektów dofinansowanych z UE - warsztaty; 
51. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - szkolenie specjalistyczne; 
52. ISO - przygotowanie do wdrożenia - szkolenie specjalistyczne; 
53. Zasady tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych 

wydawanych przez JST (wykład + warsztaty); 
54. Prawo budżetowe. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z zm. ) wymienione szkolenia realizowane w 2011 roku 
zwolnione są z opodatkowania VAT ... 

W opinii Podmiotu tak jest, gdyż Podmiot świadczy szkolenia na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego, które są finansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1. 

Usługi świadczone są na rzecz pracowników danego pracodawcy, a odpowiednie przepisy 
Kodeksu Pracy zobowiązują pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w 
szczególności w takim zakresie, w jakim wyznaczy to pracodawca. 

Wszystkie szkolenia organizowane przez Podmiot trwają dłużej niż 5 godzin (głównie są 
to 2 lub 3 dniowe szkolenia 16-24 godzin) zajęć edukacyjnych, których ukończenie umożliwia 
uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat. Podnoszą one poziom wiedzy i 
kompetencji użytkowników. Realizowane są zgodnie z programem nauczania przyjętym przez 
Podmiot w konsultacji z instytucją Zamawiającą. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216, z późn. zm.). Podmiot prowadzi 
dokumentację przebiegu kształcenia dla każdego szkolenia. Dokumentację stanowią: 
1. program nauczania, 
2. dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

a. listę obecności, 
b. wymiar godzin zajęć edukacyjnych, 
c. tematy zajęć edukacyjnych, 

3. protokół z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony; 
4. rejestr wydanych zaświadczeń. 

Program szkoleń zawiera: 
1. nazwę formy kształcenia, 
2. czas trwania i sposób jej organizacji, 
3. wymagania wstępne dla uczestników, 
4. cele kształcenia, 
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5. plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, 
6. treść kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, 
7. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 
8. sposób sprawdzenia efektów kształcenia. 

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29.03.2011 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż 
szkolenia realizowane przez ww. Podmiot w 2011 roku wymienione w pkt 1 – 54 wniosku są 
usługami kształcenia zawodowego i w całości finansowane są ze środków publicznych. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast 
zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 01.01.2011 r., w okresie 
od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 
41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści wskazanej 
ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
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b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 

c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto, w myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 
% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie 
dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie 
danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie 
danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca został wyłoniony jako 
realizujący i organizator szkoleń na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego : Powiatu 
P., N., P., Urzędu Miasta K. oraz Starostwa Powiatowego w B. - realizujących projekty w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Dobre rządzenie. Działanie 5.2, 
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Poddziałanie 5.2.1. Wszystkie projekty są finansowane w całości przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Usługi są świadczone na rzecz pracowników ww. jednostek, a odpowiednie przepisy 
Kodeksu Pracy zobowiązują pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 
zakresie wyznaczonym przez pracodawcę. Ukończenie ww. szkoleń umożliwia uzyskanie lub 
uzupełnienie wiedzy na określony temat, podnoszą poziom wiedzy i kompetencji 
użytkowników. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż w niniejszej sprawie, świadczone przez Wnioskodawcę 
usługi dokształcania prowadzone w formie szkoleń (wykłady + warsztaty) spełniają definicję 
usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 
43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na 
celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych, podniesienie 
kompetencji kadr, wdrażanie usprawnień zarządczych w celu poprawy jakości usług 
świadczonych przez urzędników, rozwój umiejętności profesjonalnej obsługi klienta w 
urzędzie itp.. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego 
uczestników do wykonywania zawodu. 

Z uwagi na fakt, iż wszystkie realizowane przez Wnioskodawcę szkolenia w całości 
finansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) 
ustawy. 
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71. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.11 (sygn. ILPP2/443-56/11-4/BA) 

 
Istota interpretacji  
Czy stan prawny ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. zwalnia z 
tego podatku kursy przyuczające do zawodu takie jak: fryzjerskie, kosmetyczne, masażu? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we 
wniosku z dnia 7 stycznia 2011 r. (data wpływu 10 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem z 
dnia 24 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
z opodatkowania podatkiem od towarów i usług kursów przyuczających do zawodu – jest 
prawidłowe. 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 10 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług kursów 
przyuczających do zawodu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 
marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie kształcenia zawodowego osób dorosłych na 
podstawie: 
a. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany przez 

Prezydenta Miasta w dniu 15 lipca 2010 r.,  
b. zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, wydanego przez 

Prezydenta Miasta w dniu 26 marca 2002 r.,  
c. rejestru instytucji szkoleniowych w WUP. 

Wskazane dokumenty zezwalają na prowadzenie przez Wnioskodawcę kursów: 
fryzjerskich, kosmetycznych, masażu i do takich placówka jest przystosowana. Zdaniem 
Wnioskodawcy, obecnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie podatku VAT nic dla niego 
nie zmienia. Zainteresowany uważa, że charakter i rodzaj prowadzonych kursów (kształcenie 
zawodowe, przekwalifikowanie) upoważnia Zainteresowanego do wystawiania faktur ze 
stawką zwolnioną z podatku VAT, zgodnie z podanym przepisem – art. 43 ust. 1 pkt 26a i pkt 
29a ustawy. 

Wnioskodawca prowadzi działalność od 1997 r. w zakresie kursów szkoleniowych od 
1998 r. i od zawsze Zainteresowany starał się, aby były prowadzone przez wykwalifikowaną 
kadrę, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

W roku 2002 Zainteresowany wystąpił do Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej 
UW o wpis do ewidencji placówek niepublicznych i otrzymał taki dokument bez problemu. Po 
zmianie przepisów o podatku VAT, Zainteresowany dowiadywał się, czy posiadany przez 
niego ww. dokument zwalnia jego z tego podatku jako jednostkę objętą systemem oświaty 
(art. 26a), czy też prowadzone kursy w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach (art. 29a) i uzyskał odpowiedź twierdzącą. 
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Wnioskodawca uważa, że nadal może świadczyć usługi kształcenia dla osób dorosłych 
we wskazanych kursach, przyjmując zwolnienie podatkowe z VAT jako obowiązujące i nie 
bojąc się, że dopuszcza się uszczuplenia podatkowego.  

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania – 
podstawa prawna art. 2 ust. 3a i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i świadczy on następujące usługi: kurs 
fryzjerski, kosmetyczny, masażu. Świadczone przez Zainteresowanego usługi nie są 
natomiast innymi usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego niż usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, obowiązującej od 
dnia 1 stycznia 2011 r.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy obecny stan prawny obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia z tego 
podatku kursy przyuczające do zawodu takie jak: fryzjerskie, kosmetyczne, masażu... 

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi kształcenia osób dorosłych w zakresie kursów 
(kształcenie, przekwalifikowanie zawodowe): fryzjerskich, kosmetycznych, masażu są 
zwolnione z podatku VAT, zgodnie z posiadanymi przez niego dokumentami. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  
Przez dostawę towarów stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…).  

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110 wynosi 23%.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchyliły załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przeniosły uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
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tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26 29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe 
lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwanego dalej 
rozporządzeniem, obowiązującym do dnia 5 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi 
w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone 
przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 
Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie 
kształcenia zawodowego osób dorosłych na podstawie: 
a. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany przez 

Prezydenta Miasta w dniu 15 lipca 2010 r.,  
b. zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, wydanego przez 

Prezydenta Miasta w dniu 26 marca 2002 r.,  
c. rejestru instytucji szkoleniowych w WUP. 

Wskazane dokumenty zezwalają na prowadzenie przez Wnioskodawcę kursów: 
fryzjerskich, kosmetycznych, masażu i do takich placówka jest przystosowana. 
Wnioskodawca prowadzi działalność od 1997 r. w zakresie kursów szkoleniowych od 1998 r. i 
od zawsze Zainteresowany starał się, aby były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, jak 
również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W roku 2002 Zainteresowany wystąpił 
do Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UW o wpis do ewidencji placówek 
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niepublicznych i otrzymał taki dokument bez problemu. Wnioskodawca jest jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i 
wychowania, na podstawie art. 2 ust. 3a i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, świadczy usługi: kurs fryzjerski, kosmetyczny, masażu. Usługi te nie są 
natomiast innymi usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego niż usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT obowiązującej od 
dnia 1 stycznia 2011 r.  

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, 
stwierdzić należy, że zakres zwolnień wynikający z ww. przepisów adresowany jest m.in. do 
jednostek objętych system oświaty, realizujących usługi kształcenia.  

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty zapewnia w szczególności: 
1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju;  

2. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;  
3. możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty (…). 

W myśl art. 2 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje: 
� 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne 

formy wychowania przedszkolnego;  
� 2. szkoły: 

a. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i 
sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,  

b. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, 
sportowe i mistrzostwa sportowego,  

c. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, 
rolnicze i leśne,  

d. artystyczne;  
� 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 

umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego;  

� 3a. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i 
uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  

� 3b. placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień artystycznych;  

� 4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające 
dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a 
także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;5. młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki 
umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i 
młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację 
odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki;  

� 6. (uchylony);  
� 7. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania;  
� 8. (uchylony);  
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� 9. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;  
� 10. biblioteki pedagogiczne;  
� 11. kolegia pracowników służb społecznych. 

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą 
i placówką publiczną albo niepubliczną. Ust 2 ww. przepisu stanowi, że szkoła i placówka, z 
zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez: 
1. jednostkę samorządu terytorialnego; 
2. inną osobę prawną; 
3. osobę fizyczną. 

 
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu 

terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. 
Z kolei jak stanowi art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne 

mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek. 

A zatem, jak wynika z powoływanej wyżej ustawy o systemie oświaty, do jednostek 
objętych systemem oświaty, realizujących usługi kształcenia zalicza się również placówki 
niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. 

Placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby 
prawne, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  

Wnioskodawca świadcząc usługi kształcenia w zakresie kursów fryzjerskich, 
kosmetycznych oraz masażu i posiadając wpis do ewidencji placówek niepublicznych, wydany 
przez Prezydenta Miasta, spełnia warunki wymienione w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) 
ustawy i tym samym usługi świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca wskazał, iż świadczone przez niego 
usługi nie są innymi usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego niż usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, tym samym w 
przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowanie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.  

Reasumując, usługi kształcenia osób dorosłych w zakresie kursów fryzjerskich, 
kosmetycznych, masażu świadczone przez Wnioskodawcę, które jak wskazał jest jednostką 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia 
i wychowania – podstawa prawna art. 2 ust. 3a i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), posiadającego wpis do 
ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy. 

Informuje się, że od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
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72. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.11 (sygn. ILPP1/443-18/11-7/NS) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku szkoleń objętych akredytacją. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 
dnia 30 grudnia 2010 r. (data wpływu 3 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 
marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od 
podatku szkoleń objętych akredytacją – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 3 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń objętych akredytacją. Wniosek uzupełniono 
pismem z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011 r.) o informacje 
doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe, własne stanowisko oraz podpis osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca jest firmą zajmującą się wyłącznie prowadzeniem kursów i szkoleń, 
odbiorcami których są osoby fizyczne, firmy, Urzędy Pracy i instytucje państwowe. Spółka 
prowadzi usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Jest również 
podwykonawcą szkoleń z Funduszy Europejskich. 
Zainteresowany prowadzi szkolenia realizowane na podstawie decyzji Kuratora Oświaty z 
dnia 22 grudnia 2008 r. na mocy art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 4 i § 16 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i 
ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, 
poz. 2247 ze zm.) oraz art. 107 k.p.a., takie jak: 
    * kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych 
instalacji LPG – dodatkowo na podstawie programów zgodnych z decyzją Ministra Gospodarki 
z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650), zgodnych z Departamentem 
Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki, zarejestrowanych w ośrodku doskonalenia 
kadr w M., 
    * glazurnik, 
    * posadzkarz, 
    * drwal – operator pilarek spalinowych – dodatkowo na podstawie ramowego kursu dla 
drwali – operator pilarki, wprowadzonego zarządzeniem Dyrekcji Lasów Państwowych, z dnia 
2 lipca 1998 r., modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodu: drwal – operator 
pilarek oraz krajowego standardu kwalifikacji zawodowych „drwal”. 
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Ze złożonego w dniu 16 marca 2011 r. uzupełnienia do wniosku wynika, iż Spółka posiada 
osobowość prawną, działa na terenie całego kraju na podstawie wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Przedmiotem działalności Zainteresowanego jest kształcenie ustawiczne 
dorosłych i pozostałe formy kształcenia. Obecnie Wnioskodawca prowadzi wyłącznie kursy i 
szkolenia z zakresu kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. 
Odbiorcami usług są osoby fizyczne, firmy, Urzędy Pracy i instytucje państwowe. Spółka jest 
również podwykonawcą szkoleń finansowanych z Funduszy Europejskich. Dotychczas cała 
działalność szkoleniowa Zainteresowanego prowadzona w ramach wszystkich form 
edukacyjnych, kwalifikowana do grupowania, obowiązującego do końca roku 2010 PKWiU 
80.42 „Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia” korzystała ze zwolnienia od podatku 
od towarów i usług, na podstawie pozycji 7 w załączniku nr 4 „Wykaz usług zwolnionych od 
podatku” ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 
535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2010. Dlatego też Wnioskodawca 
jest zainteresowany uzyskaniem informacji odnoszących się do osób uczestniczących w 
szkoleniach, ponieważ nie wie jak ma wystawiać faktury dla uczestników szkoleń (czy faktura 
zawiera 23% podatek, czy zwolnienie od podatku). 
Spółka wskazała, że przedmiotowe usługi są usługami kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku 
od towarów i usług. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
   1. Czy szkolenia te fakturowane dla zleceniodawców Wnioskodawcy (Urzędy Pracy, inne 
instytucje państwowe) w ramach środków publicznych, będą zwolnione od podatku VAT... 
   2. A jeżeli środki te nie pochodzą ze środków publicznych dla tych instytucji, czy również 
należy zastosować zwolnienie od podatku VAT... 
   3. Czy osoby fizyczne uczestniczące w tych szkoleniach dokonujące opłatę za kurs (w 
całości lub w części), również korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy (wyrażonym w piśmie z dnia 11 marca 2011 r.), przedmiotowe 
szkolenia będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
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Stosownie natomiast do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 
ustawy, wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) i 
zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione od podatku usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). 
W świetle art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Nadmienić należy, iż ww. rozporządzenie Ministra Finansów obowiązuje od dnia 6 kwietnia 
2011 r. i zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 
1649 ze zm.), które straciło moc obowiązującą z dniem 5 kwietnia 2011 r. Natomiast ww. 
przepis § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. jest 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
405

odpowiednikiem tego samego przepisu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Powołane wyżej przepisy ustawy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych 
w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie 
dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie 
danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie 
danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 
Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest firmą zajmującą się wyłącznie prowadzeniem 
kursów i szkoleń, odbiorcami których są osoby fizyczne, firmy, Urzędy Pracy i instytucje 
państwowe. Spółka prowadzi usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego. Jest również podwykonawcą szkoleń z Funduszy Europejskich. Zainteresowany 
prowadzi szkolenia realizowane na podstawie decyzji Kuratora Oświaty z dnia 22 grudnia 
2008 r. na mocy art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 4 i § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków 
prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 ze 
zm.) oraz art. 107 k.p.a., takie jak: 
    * kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych 
instalacji LPG – dodatkowo na podstawie programów zgodnych z decyzją Ministra Gospodarki 
z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650), zgodnych z Departamentem 
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Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki, zarejestrowanych w ośrodku doskonalenia 
kadr w M., 
    * glazurnik, 
    * posadzkarz, 
    * drwal – operator pilarek spalinowych – dodatkowo na podstawie ramowego kursu dla 
drwali – operator pilarki, wprowadzonego zarządzeniem Dyrekcji Lasów Państwowych, z dnia 
2 lipca 1998 r., modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodu: drwal – operator 
pilarek oraz krajowego standardu kwalifikacji zawodowych „drwal”. 
Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowe usługi są usługami kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku 
od towarów i usług. 
Stosownie do treści art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć 
kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny. 
W myśl art. 68a ust. 1 ww. ustawy, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone 
w: 
   1. szkołach dla dorosłych; 
   2. placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach 
dokształcania i doskonalenia zawodowego. 
Placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie 
spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. 
Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia (art. 68b ust. 1 
cyt. ustawy). 
Na mocy art. 86b ust. 2 wskazanej ustawy, akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy 
dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po 
przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej 
placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3. 
Jak stanowi § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 
r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 ze zm.), o przyznanie akredytacji może 
ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem 
o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas 
trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca i 
upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące 
podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. 
W świetle § 4 cyt. rozporządzenia, placówka może uzyskać akredytację, jeżeli: 
   1. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym: 
         1. pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia, 
         2. w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające 
prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z 
zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej, 
         3. baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb 
prowadzonego kształcenia, 
         4. baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy; 
   2. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym: 
         1. kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do 
prowadzonego kształcenia, 
         2. praca kadry jest systematycznie oceniana, 
         3. tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry; 
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   3. opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym: 
         1. programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w 
zakresie nowych technik i technologii, 
         2. dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są 
wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia. 
Na podstawie § 16 wskazanego rozporządzenia, kurator oświaty wydaje decyzję o przyznaniu 
lub odmowie przyznania placówce akredytacji, uwzględniając ocenę, o której mowa w § 12 
ust. 1, oraz wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką. 
Zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 1 tego rozporządzenia, jeżeli kurator oświaty ustali, że 
placówka, która posiada akredytację, przestała spełniać którykolwiek z warunków 
wymienionych w § 4, powiadamia o tym organ prowadzący oraz wyznacza placówce termin 
usunięcia uchybień nie krótszy niż 14 dni. Kurator oświaty może także zobowiązać placówkę 
do przedstawienia w tym terminie własnej oceny działalności placówki opracowanej przez 
osobę kierującą placówką zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 
Jeżeli placówka w terminie wyznaczonym przez kuratora oświaty nie usunie uchybień, 
kurator oświaty może cofnąć akredytację - § 17 ust. 2 powołanego rozporządzenia. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi kształcenia, w dziedzinach objętych 
akredytacją, tzn. kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli 
gazowych instalacji LPG, glazurnik, posadzkarz oraz drwal – operator pilarek spalinowych, 
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
b ustawy. Przedmiotowe szkolenia mają na celu uzyskanie lub uzupełnianie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do celów zawodowych. Ponadto, Wnioskodawca w 
odniesieniu do przedmiotowych szkoleń uzyskał akredytację kuratora oświaty, stanowiącą 
potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości 
prowadzonego kształcenia. Oznacza to, że zostały spełnione przesłanki umożliwiające 
korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. wskazane szkolenia dotyczą usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i objęte są akredytacją. 
 
Reasumując: 
 
Ad. 1 
Przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego, które będą objęte akredytacją kuratora 
oświaty, fakturowane na zleceniodawców Wnioskodawcy (Urzędy Pracy i inne instytucje 
państwowe) w ramach środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od 
towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy. 
 
Ad. 2 
Wskazane usługi kształcenia zawodowego, które będą objęte akredytacją kuratora oświaty, 
będą zwolnione od podatku od towarów i usług, mimo, iż zapłata za kurs nie będzie 
pochodziła ze środków publicznych. Podstawą do zastosowania zwolnienia w tej sytuacji 
będzie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy. 
 
Ad. 3 
W sytuacji, gdy osoby fizyczne uczestniczące w szkoleniach będą dokonywały opłaty w 
całości lub w części za ww. kurs realizowany w ramach usług kształcenia zawodowego, 
objęty akredytacją kuratora oświaty, również korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT 
na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy. 
 
Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej 
zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń objętych akredytacją. 
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Natomiast, w odrębnych interpretacjach z dnia 11 kwietnia 2011 r. zostały rozstrzygnięte 
kwestie dotyczące zdarzeń przyszłych w zakresie: 
    * możliwości zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług 
edukacyjnych, nr ILPP1/443-18/11-4/NS, 
    * zwolnienia od podatku usług edukacyjnych, nr ILPP1/443-18/11-5/NS, 
    * zwolnienia od podatku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nr 
ILPP1/443-18/11-6/NS, 
    * zastosowania zwolnienia od podatku do usług szkoleniowych, nr ILPP1/443-18/11-8/NS, 
    * zwolnienia od podatku szkoleń i kursów organizowanych w ramach podniesienia 
kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego, nr ILPP1/443-18/11-9/NS, 
    * możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych finansowanych 
w całości ze środków publicznych, nr ILPP1/443-18/11-10/NS. 
Ponadto, wniosek w części dotyczącej określenia zasad, jakie mają zastosowanie do umów 
zawartych w roku 2009, które zakończą się w roku 2011 i w roku 2012 został załatwiony 
postanowieniem o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nr ILPP1/443-18/11-11/NS z dnia 
11 kwietnia 2011 r. 
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73. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.11 (sygn. IPPP2/443-164/11-3/MM) 

 
Istota interpretacji  
Czy działalność szkoleniowa jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 29 lit a, c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. 
Nr 54 z późn. zmianami)? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2011r. (data wpływu 10.02.2011r.), uzupełnione 
pismem z dnia 10.03.2011r. (data wpływu 14.03.2011r.) oraz pismem z dnia 14.03.2011r. 
(data wpływu 16.03.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania zwolnienia z 
podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych dotyczących: 
� kursów na operatora koparko – ładowarki, kursów spawalniczych, kursów operatorów 

wózków jezdniowych wraz z wymianą butli, kursów dla osób przewożących towary 
niebezpieczne – jest prawidłowe; 

� kursów operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych – jest nieprawidłowe; 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 10.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę 
usług szkoleniowych. Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne oraz braki w 
przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym. W związku z czym tut. Organ podatkowy 
pismem z dnia 28.02.2011r. znak IPPP2/443-164/11-2/MM wezwał Wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku o powyższe braki.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

1. Przedmiotem działalności „S.” Sp. z o.o. w C. (dalej zwanym M. „S.”) jest prowadzenie 
pozaszkolnych form edukacji dla pracujących i uzupełniających wymagane uprawnienia, bądź 
bezrobotnych, którzy przygotowują się do wykonywania określonych zawodów. Forma 
szkolenia to kursy, takie jak: 

1. operatora koparko-ładowarki: wszystkie typy, klasa III; 
2. spawalnicze: MMA (111), MAG (135), TIG (141), gazowe (111); 
3. dla osób przewożących towary niebezpieczne (ADR); 
4. operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych; 
5. operatorów wózków jezdniowych wraz z wymianą butli. 
1. Szkolenie operatorów koparko - ładowarek. 
Zgodnie z art. 237 <15> 5 2 Kodeksu pracy oraz par. 23, 24, 25, 26 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności. 
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M. „S.” posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń dla operatorów koparko-
ładowarki. Szkolenia organizowane są na podstawie programu nauczania opracowanego 
przez Instytut w W. kończą się egzaminem zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną 
powołaną przez Dyrektora Instytutu oraz uzyskaniem książeczki operatora koparko - 
ładowarki. 

2. Szkolenia spawalnicze. 
Zgodnie z art. 237<15> § 2 Kodeksu pracy oraz par. 27 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dn. 27.04.2000r. (Dz. U. Nr 40 poz. 470) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności. 

M. „S.” posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń dla spawaczy. Szkolenia 
organizowane są na podstawie programu nauczania opracowanego przez Instytut w G., 
kończą się egzaminem zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora 
Instytutu. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje: Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego 
Spawacza (certyfikat) wg PN — EN 287-1 w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej oraz 
książeczkę spawacza. Dokumenty te są ważne w krajach Unii Europejskiej. 

3. Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR). 
Zgodnie z art. 237<15> § 2 Kodeksu pracy oraz art. 10, 12 i 13 ustawy o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych z dn. 28.10.2002 (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 
późniejszymi zmianami) nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności. 

M. „S.” posiada zezwolenia Marszałka Województwa (jako organu ewidencjonującego i 
nadzorującego szkolenia ADR) do prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary 
niebezpieczne. Szkolenia organizowane są na podstawie programu nauczania, kończą się 
egzaminem zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną której przewodniczy osoba powołana 
przez Marszałka Województwa. 

4. Szkolenia dla operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych. 
Szkolenie dla operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych dotyczą pracowników oraz 

bezrobotnych, którzy przygotowują się do pracy na tym sprzęcie. Zgodnie z par. 2. i par 6 
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) kurs ma określone formy i zasady - program 
określający ilość godzin oraz zakres tematyczny szkolenia teoretycznego i praktycznego. 
Jednostką nadzorującą pod względem programowym oraz prowadzącym ewidencję 
wydawanych uprawnień jest Urząd w G. 

5. Kurs dla operatorów wózków jezdniowych wraz z wymianą butli. 
M. „S.” Sp. z o.o. prowadzi również kursy szkolące przyszłych użytkowników wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym. Szkolenia te wynikają z niżej podanych przepisów 
prawa, które określają rodzaj szkolenia oraz uprawnienia, jakie musi posiadać pracujący 
wózkiem jezdniowym. 

Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 
Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami), art. 237 <15> 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),par. 4 rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 maja 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650) i par. 2 i par 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 
216) nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności. 
W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje: 
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1. Przedmiotem działalności „S.” Sp. z o.o. w C. (dalej zwanym M. „S.”) jest prowadzenie 
pozaszkolnych form edukacji dla pracujących i uzupełniających wymagane uprawnienia, bądź 
bezrobotnych, którzy przygotowują się do wykonywania określonych zawodów. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych M. 
„S.” realizuje szkolenia w formie kursów określonych w par. 2 pkt 1 ust. 1. rozp. Prowadzone 
są kursy takie jak: 

1. operator koparko-ładowarki: wszystkie typy, klasa III 
2. spawalnicze: MMA (111), MAG (135), TIG (141), gazowe (111) 
3. operator kos spalinowych i pił mechanicznych 
4. operator wózków jezdniowych wraz z wymianą butli 
5. dla osób przewożących towary niebezpieczne (ADR) 

Poszczególne rodzaje kursów zgodnie z dalej cytowanymi przepisami wymagają posiadania 
stosownych uprawnień, które M. „S.” posiada. 
Ad. 1. Operator koparko – ładowarki 

Na podstawie par. 25 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 
2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263) Centrum w W. potwierdziło spełnienie wymagań określonych w par. 25 ww. 
rozporządzenia przez M. „S.” do prowadzenia kursów w specjalności: operator koparko - 
ładowarki, wszystkie typy, kl. III. - potwierdzenie z dnia 29.10.2009r. Przedmiotowy kurs 
prowadzony jest w oparciu o program nauczania opracowany przez Instytut w W. Kurs 
obejmuje 116 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godz. praktycznej nauki zawodu 
(dodatkowo 26 godz. dla osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia jako operator 
maszyn budowlanych i ziemnych). Po ukończeniu kursu absolwent przystępuje do egzaminu 
przed Zespołem Egzaminacyjnym działającym w imieniu Komisji Egzaminacyjno - 
Kwalifikacyjnej dla operatorów maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. Po 
zdaniu egzaminu praktycznego, a następnie teoretycznego uczestnik otrzymuje uprawnienie 
operatora III klasy w określonej specjalności. Warunkiem wykonywania zawodu operatora 
maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych określonej specjalności jest 
posiadanie uprawnienia operatora koparko-ładowarki, kl. III oraz umiejętności zdobywanych 
na przedmiotowym kursie: 
- bezpiecznego, efektywnego i dobrego jakościowo wykonywania zadań produkcyjnych, 
racjonalnej eksploatacji technicznej maszyny jw. w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze, 
współpracy z innymi rodzajami maszyn i środkami transportu, współpracy z zespołem 
ludzkim. 
Ad. 2. Kursy spawalnicze 

M. „S.” posiada Atest Instytutu w G., uprawniający do szkolenia i egzaminowania 
spawaczy w oparciu o wytyczne Nr W-07/15-17 po kursach spawania blach i rur - spoiny 
pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur objętych merytorycznych nadzorem 
Instytutu, w zakresie spawania: 

a. gazowego (311) 
Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do 

egzaminów końcowych IS-P-BW-1-31 I lub 15-T-BW-1-311. Kurs zgodnie z Wytycznymi nr 
W-07/15-04 obejmuje 31 godz. zajęć teoretycznych i 96 godz. zajęć praktycznych. Po zdaniu 
egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do spawania gazowego. 

b. łukowego elektrodą otuloną (111) – MMA 
Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do 

egzaminów końcowych IS-P/T-FW-1-111, IS-P-BW-1-111. Kurs zgodnie z Wytycznymi nr W-
07/15-01 obejmuje 23 godz. zajęć teoretycznych i 140 godz. zajęć praktycznych. Po zdaniu 
egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do spawania metodą MMA. 

c. elektrodą topliwą w osłonie gazów (131, 135)- MAG 
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Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do 
egzaminów końcowych IS-P/T-FW-1-135, 15-P-BW-1-135 lub 15-T-BW-1-135. Kurs zgodnie z 
Wytycznymi nr W-07/15-02 obejmuje 25 godz. zajęć teoretycznych i 120 godz. zajęć 
praktycznych. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do 
spawania metodą MAG. 

d. elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141) – TIG 
Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do 

egzaminów końcowych IS-P/T-FW-1-141, 15-P-BW-1-141 lub IS-T-BW-1-141. Kurs zgodnie z 
Wytycznymi nr W-07/IS-03 obejmuje 23 godz. zajęć teoretycznych i 80 godz. zajęć 
praktycznych. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do 
spawania metodą TIG. Wszystkie egzaminy spawaczy po kursach spawania odbywają się 
według Wytycznych Instytutu w G. i składają się z części teoretycznej i praktycznej. 
Egzaminy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika szkolenia lub 
kierownika kursu. Przewodniczącym komisji jest egzaminator delegowany przez Instytut. Po 
egzaminie M. „S.” przekazuje protokoły egzaminacyjne do Instytutu, który absolwentom 
kursów wystawia stosowne świadectwo egzaminu spawacza według wymagań normy PN-EN 
287-1:2007 lub serii norm PN-EN ISO 9606. Absolwentom kursów dla spawaczy lnstytut 
dodatkowo wystawia książeczkę spawacza. 
Ad. 3 Operator kos spalinowych i pił mechanicznych:  

Wg Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) dopuszcza 
podnoszenie i uzupełnianie wiedzy w formach seminaryjnych. Seminarium te prowadzone 
jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Dyrektora Ośrodka w M. Seminarium 
obejmuje 8 godz. zajęć teoretycznych oraz 12 godz. zajęć praktycznych. 
Ad. 4. Operator wózków jezdniowych wraz z wymianą butli 

Ośrodek ma prawo prowadzić kurs i wydawać odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu 
kursu wg wzoru MEN na podstawie programu nr 2082/IX/2010 wydanego przez Ośrodek w 
M. zgodnie z Dz. U. Nr 70 z dnia 10 maja 2002 oraz pismem Ministra Gospodarki PP-
I3TT/VIII/2740W/02. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) forma tego 
szkolenia kwalifikowana jest jako kurs. Kurs obejmuje 67 godzin lekcyjnych: 43 godz. zajęć 
teoretycznych i 19 godz. zajęć praktycznych w oparciu o program zgodny z art. 37 pkt 14 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.) opracowany przez Ośrodek w M., który podlega merytorycznej kontroli ministra 
właściwego ds. gospodarki. Kurs kończy się egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień 
operatora wózków jezdniowych wraz z wymianą butli.  
Ad. 5. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR 

Ośrodek prowadzi szkolenia na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne pod 
numerem 47 wydanego przez Marszałka Województwa dnia 27 marca 2009. 

Kursy te prowadzone są na zasadach organizacyjno szkoleniowych zawartych w Ustawie 
z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1671, ze zm.); rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 
r., w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 
(Dz. U. Nr 187, poz. 1571) oraz w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 roku. Szkolenie obejmuje łącznie 40 godzin lekcyjnych 
zakończonych egzaminem zdawanym przed komisją egzaminacyjną, której przewodniczy 
osoba powołana przez Marszałka Województwa. 
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Ponadto w piśmie z dnia 14.03.2011r. (data wpływu 16.03.2011r.) Wnioskodawca wskazał, 
co następuje: 

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 ustanawiające 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej — przepis z rozdziału V ZWOLNIENIA, Artykuł 14 wyjaśnia co należy 
rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu 
usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach 
określonych w art. 13 część A ust 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG obejmują nauczanie 
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające 
na celu uzyskania lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w 
zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

W świetle wyżej cytowanego rozporządzania szkolenia prowadzone przez „S.” Sp. z o.o. 
w C. spełniają definicje usług kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit a), znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. 
Nr 54 z późn. zm). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy działalność szkoleniowa prowadzona przez M. „S.” Sp. z o.o. z zakresu: 
� operator koparko - ładowarek 
� spawania 
� przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) 
� operator kos spalinowych i pił mechanicznych 
� operatorów wózków jezdniowych wraz z wymianą butli 

jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a, c 
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. Nr 54 z późn. 
zmianami)... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy szkolenia prowadzone w M. „S.” Sp. z o.o. opisane w pkt 54 wniosku 
są typowymi szkoleniami zawodowymi, gdyż ich absolwenci zdobywają konkretny zawód lub 
niezbędne uprawnienia potrzebne do pracy na dany stanowisku. Obowiązek posiadania 
uprawnień kształconych przez M. „S.” wynika z przepisów prawa wcześniej cytowanych. 
Oznacza to, że prace operatora koparko-ładowarki, prace spawacza, przewóz towarów 
niebezpiecznych (ADR), a także prace operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych mogą 
wykonywać jedynie pracownicy posiadający określone uprawnienia. Równocześnie przepisy 
te określają warunki, jakie musi spełniać jednostka szkoląca: jednolity program, zakres 
szkolenia praktycznego, sposób egzaminu. Absolwenci Wnioskodawcy nie mają problemów 
ze znalezieniem pracy. 
Wnioskodawca uważa, że opisana sytuacja wyczerpuje warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a ustawy o podatku towarów i usług. 

Część słuchaczy uczestniczy w szkoleniach ze skierowania Powiatowych Urzędów Pracy 
lub Ośrodków Pomocy Społecznej. Odpłatność za tych słuchaczy pochodzi w 100% ze 
środków publicznych. Wypełnia to warunek zawarty art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o 
podatku towarów i usług. 

Konkludując, Wnioskodawca uważa, iż szkolenia wymienione we wniosku korzystają ze 
zwolnienia w podatku od towarów i usług, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a, c 
ustawy o podatku towarów i usług. 
Z uzupełnienia do wniosku z dnia 10.03.2011r. wynika następujące stanowisko: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedze ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych M. „S.” realizuje szkolenia w formie kursów. Forma szkolenia jest 
określona i zdefiniowana w w/w rozporządzeniu jako KURS. Zgodnie z par. 4 organizator 
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kształcenia prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia dla każdej prowadzonej formy 
kształcenia. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 stanowią: program nauczania, dziennik 
zajęć edukacyjnych, zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy 
zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestr wydanych zaświadczeń. 

Zdaniem Wnioskodawcy kursy prowadzone w M. „S.” opisane w pkt 54 wniosku 
korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, gdyż ich formy i zasady są określone 
i zdefiniowane w odrębnych przepisach wcześniej opisanych we wniosku. Absolwenci 
zdobywają konkretny zawód lub niezbędne uprawnienia potrzebne do pracy na danym 
stanowisku. Oznacza to, że prace spawacza, operatora koparko-ładowarki mogą wykonywać 
jedynie pracownicy posiadający określone uprawnienia. Równocześnie przepisy te określają 
warunki, jakie musi spełniać jednostka szkoląca: jednolity program, zakres szkolenia 
praktycznego, sposób egzaminu. Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że na 
kursach prowadzonych przez M. „S.” zachowany jest element wychowawczy kursantów, 
poprzez wpajanie im standardów wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej. 
Uprawnienia spawacza wydawane przez M. „S.” są honorowane we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej. 

Wnioskodawca uważa, że prowadzone kursy przez M. „S.” są zgodne z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji z dnia 3 lutego 2006 (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006), par. 2 ust. 1, 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263), oraz 
Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. (Dz. U. nr 40 poz. 470) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych, a zatem zdaniem Wnioskodawcy wyczerpany 
został warunek zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. 

Zdaniem Wnioskodawcy kursy prowadzone w M. „S.” opisane w pkt 26 wniosku 
korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, gdyż ich formy i zasady są określone 
i zdefiniowane w odrębnych przepisach wcześniej opisanych we wniosku. Oznacza to, że 
prace spawacza, operatora kos spalinowych i pił mechanicznych, operatora wózków 
jezdniowych oraz przewóz towarów niebezpiecznych mogą wykonywać jedynie pracownicy 
posiadający określone uprawnienia. Równocześnie przepisy te określają warunki jakie musi 
spełniać jednostka szkoląca: jednolity program, zakres szkolenia praktycznego, sposób 
egzaminu. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że na kursach prowadzonych przez M. „S.” 
zachowany jest element wychowawczy kursantów poprzez wpajanie im standardów 
wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej. Zgodnie z par 4 organizator kształcenia 
prowadzi dokumentację, którą stanowią program nauczania, dziennik zajęć edukacyjnych 
zawierający listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, 
protokół z egzaminu, rejestr wydanych zaświadczeń. Wszystkie opisane kursy oraz seminaria 
(zarówno we wniosku jak i załączniku) finansowane są ze środków własnych uczestników 
kursów lub w 100% ze środków publicznych w zależności od tego czy kursanci pochodzą z 
wolnego naboru czy ze skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy bądź Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Wnioskodawca uważa, że prowadzone kursy przez M. „S.” są zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 3 lutego 2006 (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006) par. 2 
ust. 1., rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263), 
oraz Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. (Dz. U. nr 40 poz. 470) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, a zatem zdaniem Wnioskodawcy 
wyczerpany został warunek zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: 
 
� prawidłowe - w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych 

przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych dotyczących kursów na operatora koparko – 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
415

ładowarki, kursów spawalniczych, kursów operatorów wózków jezdniowych wraz z 
wymianą butli oraz kursów dla osób przewożących towary niebezpieczne; 

� nieprawidłowe – w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla 
świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych dotyczących kursów 
operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych. 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…), natomiast stosownie do 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże 
zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku. Należy zauważyć, że usługi, które dla celów opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług sklasyfikowane zostały w PKWiU 80, do dnia 31 grudnia 2010 r. – na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy – 
korzystały z przewidzianego tam zwolnienia. 

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o 
których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o 
statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów 
lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują 
symbole statystyczne. 

Stosownie zaś do art. 1 pkt 8 lit. a) nowelizacji z dnia 29 października 2010 r., uchyla się 
– z dniem 1 stycznia 2011r. – art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i 
dodaje pkt 17-41. Tym samym załącznik nr 4 do ustawy, który zawierał wykaz usług 
zwolnionych od podatku poprzez ich odwołanie do odpowiedniego symbolu PKWiU, został 
zastąpiony przez ustawodawcę ujęciem opisowym, którego zakres określono wykorzystując 
przepisy prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
416

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi 
szkolenia zawodowego dla osób dorosłych świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie 
operatora koparko ładowarek, spawania, przewozu towarów niebezpiecznych, operatora kos 
spalinowych i pił mechanicznych oraz operatora wózków jezdniowych wraz z wymianą butli 
są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy 
o VAT, konieczne jest stwierdzenie: 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 

grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246 poz. 1649), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zwalnia się od podatku 
usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane 
w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. Taka sama regulacja jest zawarta w rozporządzeniu MF z 
dnia 04.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obowiązującego od 06.04.2011r.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Zgodnie natomiast z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Poniżej tut. Organ podatkowy przedstawia szczegółową analizę świadczonych przez 
Wnioskodawcę usług szkoleniowych: 
Ad. 1 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w 
zakresie pozaszkolnych form edukacji dla osób pracujących i uzupełniających wymagane 
uprawnienia, bądź bezrobotnych, którzy przygotowują się do wykonywania określonych 
zawodów. Jednym z prowadzonych przez Zainteresowanego kursów jest kurs operatora 
koarko – ładowarki. Z uzupełniania do wniosku wynika, iż zgodnie z § 25 ust. 3 
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Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) Centrum w W. potwierdziło 
spełnienie wymagań określonych w par. 25 ww. rozporządzenia przez Wnioskodawcę do 
prowadzenia kursów w specjalności: operator koparko - ładowarki, wszystkie typy, kl. III. 
Przedmiotowy kurs prowadzony jest w oparciu o program nauczania opracowany przez 
Instytut w W. Kurs obejmuje 116 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godz. praktycznej nauki 
zawodu (dodatkowo 26 godz. dla osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia jako 
operator maszyn budowlanych i ziemnych). Po ukończeniu kursu absolwent przystępuje do 
egzaminu przed Zespołem Egzaminacyjnym działającym w imieniu Komisji Egzaminacyjno - 
Kwalifikacyjnej dla operatorów maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. Po 
zdaniu egzaminu praktycznego, a następnie teoretycznego uczestnik otrzymuje uprawnienie 
operatora III klasy w określonej specjalności. Warunkiem wykonywania zawodu operatora 
maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych określonej specjalności jest 
posiadanie uprawnienia operatora koparko-ładowarki, kl. III oraz umiejętności zdobywanych 
na przedmiotowym kursie: bezpiecznego, efektywnego i dobrego jakościowo wykonywania 
zadań produkcyjnych, racjonalnej eksploatacji technicznej maszyny jw. w pracy produkcyjnej 
i codziennej obsłudze, współpracy z innymi rodzajami maszyn i środkami transportu, 
współpracy z zespołem ludzkim. 

Zgodnie z art. 237(15) § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (tekst 
jednolity Dz. U. 1998r., Nr 21, poz. 94), zwanym dalej „kp” ministrowie właściwi dla 
określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki 
Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac. 

Na podstawie upoważnienia przewidzianego w/w przepisie wydano rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001r. Nr 118, poz. 1263), zwanego dalej 
„rozporządzeniem Ministra Gospodarki”. 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki maszyny robocze, o których mowa w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które 
ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez 
komisję powołaną przez Instytut w W. 
W myśl § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki szkolenie, o którym mowa w § 23, 
obejmuje część teoretyczną i praktyczną.  
Stosownie do § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki część teoretyczna obejmuje 
zagadnienia z zakresu: 

1. dokumentacji technicznej maszyn roboczych, 
2. bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, 
3. technologii wykonywania robót ziemnych, 
4. użytkowania i obsługi maszyn roboczych.  
Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych 

warunkach terenowych i technologicznych (§ 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki). 
Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki szkolenie, o którym mowa w § 23, może 
prowadzić podmiot, który posiada: 

1. warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, 
2. park maszynowy wraz z placem manewrowym, 
3. kadrę wykładowców, 
4. warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne. 
W myśl § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki osoba, która uzyskała pozytywny 

wynik sprawdzianu, o którym mowa w 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do 
książki operatora. Instytut w W. potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w § 25, 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
418

opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki 
operatora (§ 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki). 

W/w przepisy wykonawcze określają: kwalifikacje wymagane od osób, które mogą 
obsługiwać maszyny robocze, zakres tematyczny szkolenia teoretycznego i praktycznego dla 
osób obsługujących w/w maszyny, wymagania stawiane podmiotom przeprowadzającym 
szkolenia oraz zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji.  

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia zawodowego dotyczące operatora koparko 
– ładowarki spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 
1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT znowelizowanej ustawy o VAT. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie przez określone podmioty szczególnych kwalifikacji do obsługiwania maszyn 
roboczych (koparko – ładowarek) potrzebnych do bezpiecznego wykonywania pracy na 
danym stanowisku.  

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach wykonawczych odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze 
zwolnienia od podatku tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia 
zawodowego prowadzone na podstawie odrębnych przepisów dotyczące kursów na 
operatorów koparko – ładowarek świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia 
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.  
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego stanu 
faktycznego należało uznać za prawidłowe. 
Ad. 2  

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w 
zakresie pozaszkolnych form edukacji dla osób pracujących i uzupełniających wymagane 
uprawnienia, bądź bezrobotnych, którzy przygotowują się do wykonywania określonych 
zawodów. Jednym z kursów są kursy spawalnicze organizowane i przeprowadzane przez 
Zainteresowanego w różnych rodzajach (spawanie gazowe, łukowe elektrodą otuloną, 
elektrodą topliwą w osłonie gazów, elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego). Każdy z 
tych kursów przewiduje różną ilość godzin nauczania teoretycznego oraz praktycznego, które 
kończą się egzaminem końcowym, po zdaniu którego uczestnik szkolenia uzyskuje 
uprawnienia do spawania (w zależności od tego jakiego rodzaju kurs spawania ukończył). 
Ponadto Wnioskodawca wskazał właściwe przepisy, na podstawie których te szkolenia 
przeprowadza – jest to właściwy przepis kodeksu pracy (art. 237<15> § 2) oraz wydane na 
jego podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470). 

Zgodnie z art. 237(15) § 2 kp ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub 
rodzajów prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i 
Opieki Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące tych gałęzi lub prac. 

Na podstawie upoważnienia przewidzianego w/w przepisie wydano rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r. Nr 40, poz. 470), zwanego dalej 
„rozporządzeniem w zakresie prac spawalniczych”. 

Zgodnie z § 27 rozporządzenia w zakresie prac spawalniczych prace spawalnicze 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" 
albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie 
określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach, z uwzględnieniem przepisu § 28. 
W myśl § 28 rozporządzenia w zakresie prac spawalniczych osoby wykonujące:  
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1. ręczne cięcie termiczne,  
2. zgrzewanie, 
3. ręczne lutowanie, 
4. zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych 

- powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie 
określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia zawodowego dotyczące kursów 
spawalniczych spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT znowelizowanej ustawy o VAT. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie przez określone podmioty kwalifikacji spawalniczych potrzebnych do bezpiecznego 
wykonywania pracy na danym stanowisku.  

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach wykonawczych odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych. Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie 
ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia 
zawodowego prowadzone na podstawie odrębnych przepisów dotyczące kursów 
spawalniczych świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.  
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego stanu 
faktycznego należało uznać za prawidłowe. 
Ad. 3 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w 
zakresie pozaszkolnych form edukacji dla osób pracujących i uzupełniających wymagane 
uprawnienia, bądź bezrobotnych, którzy przygotowują się do wykonywania określonych 
zawodów. Jednym z kursów są kursy na operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych. 
Kursy te finansowane są ze środków własnych uczestników lub w 100% ze środków 
publicznych, w zależności od tego, czy kursanci pochodzą z wolnego naboru czy ze 
skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy bądź Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto 
Wnioskodawca wskazał właściwe przepisy, na podstawie których te szkolenia przeprowadza 
– jest to rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216). 

Biorąc pod uwagę opisaną we wniosku treść stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż organizowanie 
przez Wnioskodawcę szkoleń zawodowych z zakresu operatorów kos spalinowych i pił 
mechanicznych nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 roku. Z przepisu 
tego jednoznacznie wynika, iż zwolnione są z podatku VAT usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. Tymczasem powołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie MEN, w 
ocenie tut. Organu podatkowego, wprowadza przepisy o charakterze ogólnym, które 
umożliwiają przeprowadzanie takich szkoleń, jednakże nie regulują szczegółowych form i 
zasad takiego szkolenia z zakresu operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych. 

Jednakże z dalszego uzupełnienia do wniosku wynika, iż kursy te finansowane są ze 
środków własnych uczestników lub w 100% ze środków publicznych, w zależności od tego, 
czy kursanci pochodzą z wolnego naboru czy ze skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy 
bądź Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W ocenie tut. Organu 
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podatkowego wskazany w tych przepisach termin „finansowanie ze środków publicznych” 
należy czytać szeroko. Słowo finansowane może dotyczyć zarówno szkolącego, który np. 
otrzymuje środki publiczne bądź nabywcy, który płaci za szkolenie ze środków publicznych. 
W zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż nabywcami świadczonych przez siebie 
usług szkoleniowych są instytucje państwowe, które finansują te usługi w ponad 70%.  

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. 
działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę w zakresie organizowania i 
przeprowadzania kursów operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych będzie korzystać 
ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT w związku z 
§ 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, o ile nabywcą tych usług w ponad 70% są uczestnicy 
delegowani na te szkolenia z Powiatowych Urzędu Pracy bądź Ośrodków Pomocy Społecznej.  
Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń w 
zakresie kursów operatorów kos spalinowych i pił mechanicznych z uwagi na odmienne 
uzasadnienie należało uznać za nieprawidłowe.  
Ad. 4 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w 
zakresie pozaszkolnych form edukacji dla osób pracujących i uzupełniających wymagane 
uprawnienia, bądź bezrobotnych, którzy przygotowują się do wykonywania określonych 
zawodów. Jednym z kursów są kursy szkolące przyszłych użytkowników wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym. Szkolenia te wynikają z niżej podanych przepisów prawa, które 
określają rodzaj szkolenia oraz uprawnienia, jakie musi posiadać pracujący wózkiem 
jezdniowym. Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze 
technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami), art. 237 <15> 2 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), par. 4 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 maja 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650) i par. 2 i par 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 
216) nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż kursy te finansowane są ze 
środków własnych uczestników lub w 100% ze środków publicznych, w zależności od tego, 
czy kursanci pochodzą z wolnego naboru czy ze skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy 
bądź Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Zgodnie z art. 237(15) § 2 kp ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub 
rodzajów prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i 
Opieki Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące tych gałęzi lub prac. 

Na podstawie upoważnienia przewidzianego w w/w przepisie wydano rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2002r. Nr 70, poz. 650 ze 
zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie użytkowania wózków jezdniowych”. 
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie użytkowania wózków jezdniowych do obsługi 
wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał: 

1. uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 
2. imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na 

terenie zakładu pracy tego pracodawcy. 
Stosownie do § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie użytkowania wózków jezdniowych 

zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z 
wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez 
pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę 
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organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Obsługujący 
wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący 
wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego 
użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany (§ 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
użytkowania wózków jezdniowych). Zakres tematyki szkolenia, o którym mowa w ust. 3, 
powinien być określony w programach szkolenia dla obsługujących wózki jezdniowe z 
napędem silnikowym (§ 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie użytkowania wózków 
jezdniowych). 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia zawodowego dotyczące kursów operatów 
wózków jezdniowych wraz z wymianą butli spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, 
o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT znowelizowanej ustawy o VAT. 
Szkolenia te mają na celu uzyskanie przez określone podmioty szczególnych kwalifikacji 
potrzebnych do bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.  

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach wykonawczych odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Oznacza to, że spełniona jest też 
druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia 
prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia 
zawodowego prowadzone na podstawie odrębnych przepisów dotyczące kursów operatorów 
wózków jezdniowych wraz z wymianą butli świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.  
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego stanu 
faktycznego należało uznać za prawidłowe. 
Ad. 5 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w 
zakresie pozaszkolnych form edukacji dla osób pracujących i uzupełniających wymagane 
uprawnienia, bądź bezrobotnych, którzy przygotowują się do wykonywania określonych 
zawodów. Jednym z kursów są kursy szkolące uczestników na przewóz towarów 
niebezpiecznych. Kursy te prowadzone są na zasadach organizacyjno szkoleniowych 
zawartych w Ustawie z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, ze zm.); rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 15 września 2005 r., w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących 
towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571) oraz w załącznikach A i B do Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku. Szkolenie obejmuje łącznie 40 
godzin lekcyjnych zakończonych egzaminem zdawanym przed komisją egzaminacyjną, której 
przewodniczy osoba powołana przez Marszałka Województwa. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r., Nr 199, poz. 1671 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” 
działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest działalnością 
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących kursy dokształcające. 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy Minister właściwy do spraw transportu, mając na 
uwadze wymagania określone w umowie ADR oraz konieczność prawidłowego przygotowania 
kierowców do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przewozem towarów 
niebezpiecznych, określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania w stosunku do 
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających; 

Na podstawie upoważnienia przewidzianego w w/w przepisie wydano rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 15.09.2005r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1571) w sprawie kursów 
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dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, zwane dalej 
„rozporządzeniem w sprawie kursów”. 
W myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kursów przedsiębiorca wykonujący działalność w 
zakresie prowadzenia kursów dokształcających przeprowadza: 

1. zajęcia dydaktyczne w salach wykładowych o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, z 
zastrzeżeniem ust. 2; 

2. ćwiczenia praktyczne z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stosownie do § 5 rozporządzenia w sprawie kursów ustala się następujące rodzaje kursu 
dokształcającego początkowego: 

1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych; 

2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w 
cysternach - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych; 

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 
1 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych; 

4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 
7 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych. 

Zgodnie § 6 rozporządzenia w sprawie kursów ustala się następujące rodzaje kursu 
dokształcającego doskonalącego: 

1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych; 

2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w 
cysternach - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych; 

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 
1 - w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych; 

4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 
7 - w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi szkolenia w zakresie kursów szkolących 
uczestników na przewóz towarów niebezpiecznych spełniają definicję usług kształcenia 
zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. Zasady 
organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w przepisach 
ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 
sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, co 
oznacza, że spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, 
tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach.  
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż świadczone przez Spółkę usługi szkolenia w 
zakresie kursów dla osób przewożących towary niebezpieczne, jako prowadzone na 
podstawie odrębnych przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych, korzystają ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.  
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego stanu 
faktycznego należało uznać za prawidłowe.  



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
423

74. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.11 (sygn. IPPP3/443-4/11-4/JF) 

 
Istota interpretacji  
Świadczone przez Spółkę usługi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie 
usługi i dostawa towarów związane z usługami szkolenia i przekwalifikowania zawodowego 
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych podlegają zwolnieniu określonemu 
w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 29.12.2010 r. (data wpływu 03.01.2011 r.) uzupełnione 
pismem z dnia 18.03.2011 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 11.03.2001 r. nr 
IPPP3/443-4/11-2/JF (data wpływu 24.03.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
zastosowania zwolnienia z opodatkowania usługi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego 
finansowanego ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy towarów 
związanych z tymi usługami - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 03.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania usługi szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego finansowanego ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy 
towarów związanych z tymi usługami. 
Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z tym pismem z dnia 11.03.2011 r. nr 
IPPP3/443-4/11-2/JF wezwano do uzupełnienia w ww. wniosku. Uzupełnienia dokonano w 
dniu 22.03.2011 r. (data wpływu 24.03.2011 r.).  
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe:  
 

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) należy do brytyjskiej grupy kapitałowej W. , działającej na 
rynku międzynarodowym w zakresie doradztwa społeczno - ekonomicznego, biznesowego 
oraz inżynieryjnego. Spółka jest osobą prawną, będącą czynnym podatnikiem podatku od 
towarów i usług (dalej: podatek VAT). 

Spółka specjalizuje się w realizacji projektów skierowanych głównie do sektora 
publicznego, dotyczących funkcjonowania administracji i sfery usług publicznych oraz 
wykorzystania środków unijnych, jak również do sektora publicznego i prywatnego w 
zakresie szkolenia zawodowego itp. 
Przedmiotem działalności Spółki jest również m.in.: 
� realizacja projektów społecznych dla osób pozostających bez pracy (bezrobotnych) 

oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
� organizowanie i prowadzenie szkoleń i doradztwa (z wyjątkiem doradztwa prawnego), 

dla organizacji, doradców i szkoleniowców świadczących usługi dla podmiotów 
należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
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� przeprowadzanie od podstaw planowanej inwestycji w ramach zespołu projektowo- 
inżynieryjnego, 

� realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i planowaniem rozwoju, 
� wdrażanie rozwiązań wspierających procesy zmian w organizacjach (doradztwo 

strategiczne i operacyjne, finansowe oraz lT), 
� doradztwo w obszarze zarządzania kadrami, 
� przygotowanie zleconych studiów, diagnoz, ewaluacji, badań, 
� kompleksowe opracowanie i realizowanie strategii komunikacji społecznej, Public 

Relations i marketingu terytorialnego, 
� szkolenia dla pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw. 

Usługi będące przedmiotem niniejszego wniosku związane są z projektami kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (dalej: Projekty). Usługi tego typu 
realizowane są przez Spółkę zazwyczaj w związku z: 

1. przyznaną Spółce przez jednostkę wdrażającą dotacją, 
2. świadczeniem usług na rzecz podmiotu, który otrzymał dotację na kształcenie lub 

przekwalifikowanie zawodowe: 
a. usług kształcenia lub przekwaIifikowania zawodowego, 
b. innych usług niezbędnych do świadczenia usług kształcenia lub 

przekwalifikowania zawodowego, 
3. świadczeniem usług na rzecz spółki, która świadczy usługi kształcenia lub 

przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który otrzymał dotację na ten 
cel. 

Jednostką wdrażającą wypłacającą dotację na realizację Projektu jest zazwyczaj 
instytucja publiczna. Wysokość dotacji odpowiada wydatkom kwalifikowanym, które płaci 
otrzymujący dotację w trakcie realizacji Projektu. Dotacje finansowane są ze środków 
pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i/lub z funduszy Unii Europejskiej. 
Wynagrodzenie za świadczone przez siebie usługi Spółka otrzymuje jako zaliczki rozliczane w 
miarę postępu prac lub zapłatę za zakończone usługi. Podobnie rozliczana jest dotacja. 

Środki, które przekazywane są Spółce bezpośrednio przez instytucję przyznającą dotację 
lub pośrednio przez podmiot świadczący usługi kształcenia lub przekwalifikowania 
zawodowego na rzecz pochodzą zazwyczaj z Funduszu Spójności i istniejących w ramach 
niego Programów Operacyjnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) co znajduje odzwierciedlenie w zawieranych przez 
Spółkę umowach z instytucją przekazującą finansowanie. Uzyskane środki wpływają na 
wydzielony rachunek bankowy Spółki zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w umowie 
zawartej ze zleceniodawcą. Spółka stosując zasady rachunkowe identyfikuje otrzymane 
kwoty jako związane z konkretnym Projektem i księguje na odrębnych kontach, przez co 
możliwe jest ich wyodrębnienie z pozostałej działalności Spółki. W szczególności Spółka 
posiada odrębne rachunki bankowe, na które przekazywane są środki finansowe uzyskiwane 
na realizację danego Projektu. 
II 

Istnieją również Projekty, które chociaż nadal są w całości finansowane przez instytucję 
wdrażającą przy wykorzystaniu środków publicznych (z budżetu państwa i/lub funduszy Unii 
Europejskiej) stanowią pomoc publiczną, jednak w myśl uzgodnień poczynionych w zawartej 
umowie na przeprowadzenie danego Projektu wymagają pewnej aktywizacji beneficjentów 
organizowanych szkoleń/warsztatów/sesji doradczych itp. W większości przypadków wymaga 
to od beneficjenta Projektu wykonania dodatkowych czynności, które potwierdzą jego 
zaangażowanie i chęć uczestnictwa w prowadzonych zajęciach. Zazwyczaj działania te 
ograniczają się do wydania przez pracodawców beneficjentów ostatecznych (pracowników 
oddelegowanych przez pracodawcę do uczestnictwa w sesji szkoleniowej/doradczej/ 
warsztatach) zaświadczenia potwierdzającego wypłatę pracownikowi wynagrodzenia za czas 
uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenia te są następnie przekazywane do instytucji 
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wdrażającej, która na ich podstawie wypłaca odpowiednią część dotacji służącej pokryciu 
kosztów Projektu ponoszonych w związku z udziałem danego uczestnika. Może istnieć 
również sytuacja, w której podmiot otrzymujący dotację pobiera od uczestników szkoleń 
(beneficjentów ostatecznych) wkład własny w gotówce. Zebrane środki pieniężne podlegają 
rozliczeniu z instytucją wdrażającą. 

Świadczone przez Spółkę usługi na rzecz podmiotu uzyskującego dotację na organizację 
Projektu lub jego podwykonawcy są nierozerwalnie związane z celem Projektu i są niezbędne 
do jego wykonania. Wynagrodzenie wypłacane Spółce od podmiotu uzyskującego dotację za 
świadczone usługi jest finansowane z dotacji uzyskanej przez podmiot, który zawarł z 
instytucją wdrażającą umowę na wykonanie Projektu. 
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku wskazano, iż:  
� świadczone przez Spółkę usługi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego są 

finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70% 
� świadczone przez Spółkę usługi i dostawa towarów związanych z usługami szkolenia i 

przekwalifikowania zawodowego są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 
70% 

Dotyczy to również sytuacji, w których Spółka świadczy/będzie świadczyć usługi 
szkolenia i przekwalifikowania zawodowego lub świadczy/będzie świadczyć usługi i 
dostarcza/będzie dostarczać towary z tymi usługami związane, a uczestnicy szkolenia są 
zobowiązani do wniesienia wkładu własnego. W przypadku powyższych Projektów wkład 
własny nie przekracza 30% wartości wynagrodzenia za daną usługę. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 

1. Czy świadczone przez Spółkę usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyskał dotację na ten cel (usługi wymienione 
w p. 2 lit. a stanu faktycznego) będą od 2011 r. zwolnione z podatku VAT zgodnie z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 w związku z art. 43 ust. 17 znowelizowanej ustawy o VAT... 

2. Czy sprzedawane przez Spółkę usługi i towary ściśle związane z finansowanymi z 
dotacji usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (usługi 
wymienione w p. 2 lit. b i 3 stanu faktycznego) będą od 2011 r. zwolnione z podatku 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 w związku z art. 43 ust. 17 znowelizowanej 
ustawy o VAT...  
 

Zdaniem Wnioskodawcy: 
Ad. 1. 

Zdaniem Spółki świadczenie przez Nią usług kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyskał dotację na ten cel, będzie 
podlegało zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy 
o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o VAT zwalnia się z podatku 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub, 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub, 
c. finansowane w całości ze środków publicznych, 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
W myśl cytowanego przepisu, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 

zawodowego są zwolnione od podatku VAT jeśli finansowane są w całości ze środków 
publicznych. 

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Spółka może otrzymywać wynagrodzenie za usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego od podmiotu, który uzyskał 
dotację na ten cel od instytucji wdrażających. Wysokość dotacji odpowiada wydatkom 
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kwalifikowanym płaconym w trakcie realizacji Projektu. Dotacje finansowane są ze środków 
pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i/lub z funduszy Unii Europejskiej. 
Dotacja może być przekazywana w formie zaliczek lub po zakończeniu Projektu i 
przedstawieniu dowodów poświadczających poniesienie/zapłatę kwalifikowanych wydatków. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009 
r. środkami publicznymi są dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); inne bezzwrotne środki pochodzące 
ze źródeł zagranicznych; przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: 

a. ze sprzedaży papierów wartościowych, 
b. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego, 
c. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, 
d. z otrzymanych pożyczek i kredytów, 
e. z innych operacji finansowych. 

 
W konsekwencji, zdaniem Spółki, wynagrodzenie finansowane ze środków pochodzących 

z dotacji celowej z budżetu państwowa i/lub z funduszy Unii Europejskiej należy uznać za, 
finansowane w całości ze środków publicznych. W konsekwencji usługi kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Spółkę będą zwolnione z 
opodatkowania VAT w zakresie w jakim w całości są finansowane ze środków publicznych. 
Powyższej konkluzji nie zmienia fakt, że w niektórych przypadkach uczestnicy szkolenia 
muszą wnieść wkład własny. 

Zwolnienie świadczenia przedmiotowych usług z VAT umożliwia efektywniejsze 
wykorzystanie środków publicznych na cele społecznie użyteczne jakim jest kształcenie i 
przekwalifikowanie zawodowe. Dzięki niemu istnieje możliwość przeprowadzenia większej 
ilości projektów czemu zdaniem Spółki miało służyć przedmiotowe zwolnienie. Organizując 
szkolenia Spółka działa więc w interesie publicznym. 
II 

Dotacja na Projekt kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego może być 
wykorzystana wyłącznie na pokrycie tzw. wydatków kwalifikowanych (tj. ściśle związanych z 
celem Projektu i niezbędnych do jego wykonania). W konsekwencji, otrzymujący dotację, co 
do zasady ponosi tylko takie wydatki, które będą mogły mu zostać zwrócone poprzez 
dotację. Spółka stoi więc na stanowisku, że w przypadku Projektów, które nie przewidują 
wykonywania dodatkowych działań aktywizujących uczestników szkoleń, bezsporne jest, że 
Projekty te są w całości finansowane ze środków publicznych. 

W odniesieniu do umów zawieranych na realizację Projektów, które przewidują uzyskanie 
od beneficjentów ostatecznych (pracowników oddelegowanych przez pracodawcę do 
uczestnictwa sesji szkoleniowej/doradczej/warsztatach) zaświadczenia wydanego przez 
Pracodawcę oddelegowującego ich na szkolenie/warsztat, potwierdzające wypłatę 
pracownikowi wynagrodzenia za czas uczestnictwa w organizowanym szkoleniu, również 
należy stwierdzić, że Projekt w całości finansowany jest przez instytucję wdrażającą ze 
środków publicznych. Uzyskiwane od beneficjentów zaświadczenia mają charakter czysto 
administracyjny nie wpływają na kwotę uzyskiwanej dotacji. Tym samym, nie zmieniają one 
sposobu finansowania wykonywanych przez Spółkę usług kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego, gdyż całość otrzymywanych na ten cel kwot pochodzi ze 
środków publicznych. Podobna sytuacja ma również miejsce, gdy umowy zawarte z 
instytucja wdrażającą przewidują obowiązek pobrania od uczestników szkoleń (beneficjentów 
ostatecznych) kwot odpowiadających pewnym kosztom organizacji danego Projektu. Z 
uzyskanych w ten sposób środków trzeba bowiem rozliczyć się z instytucją wdrażającą, która 
sprawuje kontrolę całością projektu, w tym nad kwotami pobranymi od uczestników. W 
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szczególności, środki te nie są własnością Spółki. Instytucja wdrażająca rozlicza je w 
momencie wypłaty dotacji. W celu uproszczenia rozliczeń z instytucją wdrażającą, zazwyczaj 
nie dokonuje się przelewu uzyskanych wpłat od beneficjentów ostatecznych, lecz są one 
rozliczane przez potrącenie z kwotą wypłacanej dotacji. Zdaniem Spółki, z perspektywy 
prawnej oraz podatkowej należy jednak uznać, że środki są przekazywane do instytucji 
wdrażającej, która na ich podstawie wypłaca odpowiednią część dotacji, służącej pokryciu 
kosztów Projektu związanych z danym jego uczestnikiem. 

Zdaniem Spółki kwoty wnoszone przez beneficjentów nie mogą zostać uznane, za 
wynagrodzenie za wykonywane usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, gdyż ich pobranie wchodzi w skład zlecenia od instytucji wdrażającej. 
Podsumowując, zdaniem Spółki, również w przypadku umów zawieranych z instytucją 
wdrażającą, które przewidują obowiązek pobrania przez otrzymującego dotację od 
uczestników szkoleń (beneficjentów ostatecznych) kwot odpowiadających ustalonemu 
procentowi kosztów organizacji danego Projektu, finansowanie tego Projektu w całości nadal 
spoczywa na instytucji wdrażającej. Tym samym należy uznać, że środki uzyskiwane przez 
Spółkę z tytułu świadczenia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego 
pochodzą w całości ze środków publicznych. W konsekwencji, zdaniem Spółki, świadczenie 
przez nią usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego opisanych w 
stanie faktycznym jest w całości finansowane ze środków publicznych i jako takie będzie 
podlegać zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o 
VAT. 
Ad. 2 

Towary i usługi, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usług kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyskał dotację, 
będą od 2011 r. zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29, w związku z art. 
43 ust. 17 znowelizowanej ustawy o VAT. W myśl przywołanego art. 43 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku VAT, zwolnieniu z podatku VAT korzysta m.in. świadczenie 
usług i dostawa towarów ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego finansowanymi w całości ze środków publicznych. Zgodnie z 
art. 43 ust. 17 znowelizowane ustawy o podatku VAT ze zwolnienia nie korzysta dostawa 
towarów lub świadczenie usług ściśle związana z usługami podstawowymi, jeżeli: 

1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej, lub 
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia. 
 

Spółka świadczy usługi i sprzedaje towary na rzecz podmiotu, który realizuje Projekty 
obejmujące usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego finansowane z 
dotacji. 

W świetle przytoczonych przepisów, świadczenie usług oraz dostawa towarów ściśle 
związane z finansowanymi z dotacji usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Spółka pragnie podkreślić, że 
niezbędność nabywania tego typu usług oraz towarów wynika ze specyfiki wykonywanych 
projektów. Potwierdzeniem tego faktu jest zaliczanie ich przez instytucję wdrażającą (oraz 
organy kontrolne tej instytucji) do wydatków kwalifikowanych, które są zwracane 
podmiotowi, który uzyskał dotację na Projekt w ramach którego świadczy on usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Tylko bowiem wydatki niezbędne 
do pomyślnego zakończenia prac projektowych mogą być podstawą do zwrotu poniesionych 
kosztów w związku z danym Projektem. 

Podsumowując, zdaniem Spółki, sprzedawane przez Spółkę towary i usługi, które są 
niezbędne do prawidłowego wykonania usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
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zawodowego finansowanych z dotacji będą od 2011 r. zwolnienie od podatku VAT zgodnie z 
art. 43 ust. 1 pkt 29, w związku z art. 43 ust. 17 znowelizowanej ustawy o VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 
8 ust. 1 ustawy, 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania,  

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
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b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  

c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia 
się od podatku usługi w zakresie kształcenia, finansowane w co najmniej 70 % ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
usługi z zakresu szkoleń menedżerskich dla pracowników przedsiębiorstw świadczone przez 
Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia, konieczne jest stwierdzenie : 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;  
2. czy są finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych. 

 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z2009r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) środkami publicznymi są: 

1. dochody publiczne; 
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA); 

3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż 
wymienione w pkt 2; 

4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: 

a. ze sprzedaży papierów wartościowych, 
b. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego, 
c. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, 
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d. z otrzymanych pożyczek i kredytów, 
e. z innych operacji finansowych; 

5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 
nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 

Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem 
środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b (ust. 3 pkt 1). Przy czym w pkt 5 lit. a i b 
wymienione zostały środki przeznaczone na realizację: 

a. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w 
rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z 
dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 
1), 

b. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w 
sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. 
UE L 310 z 09.11.2006, str. 1). 
 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z 
podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej, a więc 
środków publicznych – zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy. Zwolnieniu 
podlegają również szkolenia finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz 
świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, co przewiduje § 13 
ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. 

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka w ramach działalności 
gospodarczej, wykorzystując środki finansowe pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa 
i/lub Unii Europejskiej, zamierza realizować projekty w zakresie kształcenia lub 
przekwalifikowania zawodowego dla osób pozostających bez pracy i o niskich kwalifikacjach 
zawodowych, dla organizacji, doradców i szkoleniowców świadczących usługi dla podmiotów 
należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (z wyjątkiem doradztwa prawnego) 
oraz dla pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw. Szkolenia te dotyczą ochrony 
środowiska i planowania rozwoju, wspierania procesów zmian w organizacjach, zarządzanie 
kadrami, komunikacji społecznej, Public Relations, marketingu terytorialnego. Spółka 
powyższe szkolenia będzie realizować na rzecz instytucji publicznej, która jest zazwyczaj 
jednostką wdrażającą projekt i otrzymującej bezpośrednio dotację. W ramach powyższych 
działań Spółka będzie również świadczyć usługi i dostarczać towary związane z usługami 
szkolenia i przekwalifikowania zawodowego dla podmiotu świadczącego usługi kształcenia i 
przekwalifikowania zawodowego na rzecz instytucji wdrażającej. Środki na realizację 
projektów wpływają na wydzielony rachunek Wnioskodawcy i zostają zaksięgowane na 
odrębnych kontach i rachunkach bankowych. Dofinansowanie projektów w ramach, których 
Wnioskodawca będzie świadczyć usługi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego bądź też 
będzie świadczyć usługi i realizować dostawę towarów związanych z usługami szkolenia i 
przekwalifikowania zawodowego są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 
70%.  

Powyższe wskazuje, iż Wnioskodawca będzie świadczyć usługi kształcenia i 
przekwalifikowania zawodowego lub też świadczyć usługi i dostarczać towary dla realizacji 
takich usług. Do odbiorców należą zarówno osoby pozostające bez pracy jak również osoby o 
niskich kwalifikacjach zawodowych bądź też pracownicy i kadry zarządzających małych i 
średnich przedsiębiorstw. Celem szkoleń będzie w każdym przypadku zdobycie lub 
uaktualnienie wiedzy zawodowej. Wynagrodzenie Spółki z tytułu ww. usług i dostawy 
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towarów w co najmniej 70 % będzie pochodziło ze środków publicznych, do jakich należy 
zaliczyć dotacje celowe z budżetu państwa i z funduszy Unii Europejskiej.  

Przedstawione okoliczności sprawy w odniesieniu do obowiązujących przepisów 
wskazują, iż Spółka realizując ww. projekty będzie świadczyć usługi szkolenia i 
przekwalifikowania zawodowego oraz będzie świadczyć usługi i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Świadczone usługi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego jak 
również usługi i dostawa towarów związane z usługami realizowanymi w ramach 
przedstawionych projektów będą w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych. 
Wobec tego spełnione zostaną przesłanki wynikające z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W 
konsekwencji znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w tym przepisie.  

W związku z tym należy uznać, iż świadczone przez Spółkę przedstawione we wniosku 
usługi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usługi i dostawa 
towarów związane z usługami szkolenia i przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych nie podlegają zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy, podlegają natomiast zwolnieniu z podatku określonemu w § 13 ust. 1 
pkt 20 rozporządzenia. 
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że świadczone przez Niego usługi 
podlegają zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, należy uznać za 
nieprawidłowe. 
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75. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.11 (sygn. IPPP2/443-64/11-4/KG) 

 
Istota interpretacji 
Organ podatkowy stwierdza, iż organizowanie przez Wnioskodawcę szkoleń TIR (dla firm 
ubiegających się o przystąpienie do procedury TIR i korzystania z karnetów TIR), szkoleń 
DGSA (przygotowujących do egzaminu na doradców ds. przewozu materiałów 
niebezpiecznych), szkoleń z czasu pracy kierowców (dotyczących rozliczania czasu pracy 
kierowców), szkoleń dla spedytorów, obsługi tachografu cyfrowego, z zakresu podatku VAT 
itp. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, tj. stawką podatku w 
wysokości 23 %. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy 
przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2011 r. (data wpływu 21 stycznia 2011 r.), 
uzupełnionym pismem z dnia 14 lutego 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 
zwolnienia przedmiotowego do usług w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego 
do usług szkolenia – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 21 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego do usług szkoleń. 
 
Przedmiotowy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 14 lutego 2011 r. (data wpływu 18 
lutego 2011r., data nadania 14 lutego 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 
dnia 9 lutego 2011r. nr IPPP2/443-64/11-2/KG (skutecznie doręczonym 14 lutego 2011 r.). 
Wniosek został uzupełniony w terminie ustawowym. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 
Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej świadczy 
między innymi usługi związane ze szkoleniami. W organizowanych szkoleniach biorą udział 
przede wszystkim członkowie organizacji. 
 
Zrzeszenie organizuje następujące szkolenia: 
   1. Szkolenia z zakresu CPC - szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikat 
kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. 
      Warunki i tryb uzyskiwania Certyfikatów kompetencji zawodowych został określony w 
rozdziale 7 ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (Dz.u.2007.125 poz. 874 z 
późn. zm.) 
   2. Szkolenia kierowców: 
         1. kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych - szkolenia dla osób z kategorią C, C+ 
E lub D, D+ E rozpoczynających pracę jako kierowca zawodowy, 
         2. okresowe szkolenia kierowców zawodowych powtarzane w cyklach co 5 lat. 
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      Obowiązek uczestnictwa w tego rodzaju szkoleniach wynika z ustawy o transporcie 
drogowym z dnia 6 września 2001 r. art. 39g, 39h,39i (Dz. U. 2007.125 poz.874 z późn. 
zm.)W celu realizacji szkoleń kierowców Ośrodki szkoleniowe prowadzone przez Zrzeszenie 
zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkoleń. 
   3. Szkolenia TIR – są to szkolenia dla firm ubiegających się o przystąpienie do procedury 
TIR i korzystania z karnetów TIR, 
   4. Szkolenia DGSA - są to szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradców ds. 
przewozu materiałów niebezpiecznych, 
   5. Szkolenia z czasu pracy kierowców - dot. rozliczania czasu pracy kierowców, 
   6. Szkolenia inne, np. szkolenia dla spedytorów, obsługi tachografu cyfrowego, itp., 
   7. Szkolenia z zakresu podatku VAT. 
 
Do dnia 31.12.2010 r. usługi z zakresu szkoleń świadczone przez Wnioskodawcę korzystały 
ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) załącznik nr 4 poz. 7 usługi w 
zakresie edukacji. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia korzystają ze zwolnienia od podatku 
VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, organizowane szkolenia z zakresu CPC oraz szkoleń kierowców 
powinny korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pk 29 Iit. a ustawy o 
podatku VAT jako „prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach”. Pozostałe szkolenia wymienione w części F wniosku powinny być opodatkowane 
stawką 23%. 
Pismem z dnia 14 lutego 2011 r. (data wpływu 18 lutego 2011 r.) Wnioskodawca wskazał, iż 
szkolenia wymienione w pkt 1 i 2 wypełniają przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy, ponieważ szkolenia kierowców są elementem kształcenia zawodowego i są 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Owe przepisy 
to ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2011 r. (Dz. U. z 2007, nr 125, poz. 
874 z późn. zm.). W odniesieniu do pozostałych szkoleń, wymienionych w pkt 3-6, zdaniem 
Wnioskodawcy nie wypełniają przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów 
i usług i z tego względu winny zostać opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23 
%. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (…). 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
434

W myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 
r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 
ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i 
usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych  
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 
% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia wykonywane przez Zrzeszenie są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 
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   1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz 
   2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
lub 
   3. świadczone przez podmioty, które uzyskały stosowną akredytację lub 
   4. szkolenia finansowane są w całości lub w części ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca 
świadczy m.in. usługi związane ze szkoleniami. W organizowanych szkoleniach biorą udział 
przede wszystkim członkowie organizacji. 
Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności jest organizatorem: 
   1. Szkolenia z zakresu CPC - szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikat 
kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. 
   2. Szkolenia kierowców: 
         1. kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych - szkolenia dla osób z kategorią C, C+ 
E lub D, D+ E rozpoczynających pracę jako kierowca zawodowy, 
         2. okresowe szkolenia kierowców zawodowych powtarzane w cyklach co 5 lat. 
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   3. Szkolenia TIR – są to szkolenia dla firm ubiegających się o przystąpienie do procedury 
TIR i korzystania z karnetów TIR, 
   4. Szkolenia DGSA - są to szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradców ds. 
przewozu materiałów niebezpiecznych, 
   5. Szkolenia z czasu pracy kierowców - dot. rozliczania czasu pracy kierowców, 
   6. Szkolenia inne, np. szkolenia dla spedytorów, obsługi tachografu cyfrowego, z zakresu 
podatku VAT itp. 
Wskazać należy, iż szkolenie z zakresu CPC, tj. szkolenie przygotowujące do egzaminu na 
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego jest uregulowane w rozdziale 7 
ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 
ze zm.). Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych 
wymaga wykazania się wiedzą lub praktyką niezbędnymi do wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 2. Do wykonywania 
międzynarodowego transportu drogowego wymagane jest ponadto wykazanie się 
znajomością zagadnień w zakresie obowiązujących międzynarodowych umów i przepisów 
transportowych, przepisów celnych oraz warunków i dokumentów wymaganych do 
wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (art. 37 ust. 3 powołanej ustawy). 
Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy, sprawdzianem znajomości zagadnień, o których mowa w 
art. 37 ust. 1 i ust. 3, jest egzamin pisemny zdany przed komisją egzaminacyjną. W myśl ust. 
2, Minister właściwy do spraw transportu wyznacza jednostki, przy których działają komisje 
egzaminacyjne. Natomiast zgodnie z ust. 3 cyt. art., jednostki, o których mowa w ust. 2, 
wydają certyfikaty kompetencji zawodowych i przekazują informacje o ich wydaniu do 
centralnego rejestru tych certyfikatów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
transportu. 
W odniesieniu do usług szkolenia kierowców, obejmujących kwalifikację wstępną kierowców 
zawodowych (szkolenia dla osób z kategorią C, C+E, D, D+E) rozpoczynających pracę jako 
kierowca zawodowy oraz okresowych szkoleń kierowców zawodowych powtarzanych w 
cyklach co 5 lat należy wskazać, iż przeprowadzane są na zasadach i formach wskazanych w 
powołanej powyżej ustawie o transporcie drogowym. I tak zgodnie z art. 39a ust. 1 cyt. 
ustawy, przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić 
kierowcę, jeżeli osoba ta 
   1. ukończyła: 
         1. 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego 
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: 
                * C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, 
                * C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną 
przyśpieszoną, 
         2. 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego 
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: 
                * C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, 
                * D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, 
                * D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których 
trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną 
przyśpieszoną, 
         3. 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego 
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią 
kwalifikację wstępną przyśpieszoną, 
   2. posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone 
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 
   3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 
   4. nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowcy; 
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   5. uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej 
"kwalifikacją"; 
   6. ukończyła szkolenie okresowe. 
W przepisie art. 39b1. ust. 1 cyt. ustawy, w sposób szczegółowy określono formy 
przeprowadzania przedmiotowych zajęć. 
Mając na uwadze powyższe stwierdzić również należy, że usługi szkolenia przygotowujące do 
egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego są usługami 
kształcenia zawodowego. Również w odniesieniu do usług szkolenia kierowców, 
obejmujących kwalifikację wstępną kierowców zawodowych (szkolenia dla osób z kategorią 
C, C+E, D, D+E) rozpoczynających pracę jako kierowca zawodowy oraz okresowe szkolenia 
kierowców zawodowych powtarzanych w cyklach co 5 lat, należy uznać za kształcenie 
zawodowe. 
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż prowadzenie szkoleń w ww. 
zakresie, których formy i zasady przeprowadzania zostały w sposób szczegółowy określone w 
odrębnych przepisach, tj. w ustawie o transporcie drogowym, wypełnia przesłanki 
przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy, jako usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. W związku z tym świadczenie usług szkolenia przygotowujących do 
egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, usług szkolenia 
kierowców, obejmujących kwalifikację wstępną kierowców zawodowych (szkolenia dla osób z 
kategorią C, C+E, D, D+E) rozpoczynających pracę jako kierowca zawodowy oraz okresowe 
szkolenia kierowców zawodowych powtarzanych w cyklach co 5 lat, podlega zwolnieniu od 
podatku VAT. 
Ponadto ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności 
świadczy także usługi inne niż wymienione powyżej: 
   1. szkolenia TIR – dla firm ubiegających się o przystąpienie do procedury TIR i korzystania 
z karnetów TIR, 
   2. szkolenia DGSA – przygotowujących do egzaminu na doradców ds. przewozu 
materiałów niebezpiecznych 
   3. szkolenia z czasu pracy kierowców dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców,, 
   4. inne szkolenia, np. dla spedytorów, obsługi tachografu cyfrowego, z zakresu podatku 
VAT, itp. 
W tym miejscu zaznaczyć należy, iż w stosunku do ww. szkoleń brak jest przepisów 
określających szczegółowe formy i zasady ich przeprowadzania, istniejące przepisy ogólne, 
(np. ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawa o czasie pracy 
kierowców ani przepisy wykonawcze), umożliwiające przeprowadzanie takich szkoleń nie 
wypełniają warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy. Z uwagi na fakt, iż 
Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty ani też szkolenia te nie są finansowane w całości ze środków publicznych, 
stwierdzić należy, iż tym samym nie zostały wypełnione warunki określające zwolnienie z dla 
tych usług wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Zaznaczyć ponadto należy, iż w tym 
przypadku nie będzie miał zastosowania przepis § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 
Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku oraz obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż organizowanie 
przez Wnioskodawcę szkoleń TIR (dla firm ubiegających się o przystąpienie do procedury TIR 
i korzystania z karnetów TIR), szkoleń DGSA (przygotowujących do egzaminu na doradców 
ds. przewozu materiałów niebezpiecznych), szkoleń z czasu pracy kierowców (dotyczących 
rozliczania czasu pracy kierowców), szkoleń dla spedytorów, obsługi tachografu cyfrowego, z 
zakresu podatku VAT itp. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, tj. 
stawką podatku w wysokości 23 %. 
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76. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.11 (sygn. ITPP1/443-29/11/DM) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku wykonywanych czynności będzie opodatkowane stawką 
preferencyjną. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 7 stycznia 2011 r. (data wpływu 11 stycznia 2011 r.) uzupełnionym w dniu 8 marca 
2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług - jest 
nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 11 stycznia 2011 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 8 marca 2011 r. o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych 
usług.  
 
W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 

Spółdzielnia, zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem (§ 3 pkt 2) realizuje jeden z celów swojej 
działalności, tj. działalność społeczno-kulturalną, prowadząc kluby osiedlowe o następującym 
zakresie usług: 
 
1. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii, 
2. zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi powyżej 3 roku życia, 
3. nauka obsługi komputera i internetu, 
4. klub Seniora, 
5. zabawy w formie nauki języka obcego i pomoc w nauce, 
6. zajęcia filatelistyczne, plastyczne, teatralno-wokalne i taneczne dla dzieci i młodzieży, 
7. prowadzenie zajęć aerobiku, siłowni i gimnastyki służącej poprawie kondycji fizycznej. 

 
Wszystkie zajęcia prowadzone są w ramach sekcji. Kluby osiedlowe świadczą również 

pozostałe usługi polegające na organizowaniu dancingów, zabaw tanecznych i bali, za które 
pobierana jest odpłatność zgodnie z ustalonymi stawkami. Za uczestnictwo w pozostałych 
zajęciach również pobierana jest opłata za wstęp – udział w zajęciach.  
 

Z uzupełnienia wniosku wynika: 
1. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
Letni i zimowy wypoczynek jest formą zorganizowanego spędzenia czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży, pozostających w trakcie ferii w miejscu zamieszkania. Uczestnicy tego 
wypoczynku realizowanego w formie półkolonii mają zapewnioną opiekę wychowawców, 
wyżywienie i program kulturalno-edukacyjno-rekreacyjny (wyjścia do kina, teatru, muzeów, 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
439

wycieczki piesze i autokarowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, zajęcia sportowo-
rekreacyjne). Rodzice uczestników wnoszą opłaty jednorazowo za turnus półkolonii (10 dni). 
Wypoczynek realizowany jest w pierwszej kolejności na rzecz członków i ich rodzin, w miarę 
możliwości także na rzecz osób niezwiązanych ze Spółdzielnią. Członkowie Spółdzielni 
wnoszą opłatę, która pokrywa koszty wyżywienia oraz koszty realizacji programu. Osoby 
niezwiązane ze Spółdzielnią dodatkowo wnoszą opłatę na pokrycie kosztów kadry 
wypoczynku (wychowawców, kierownika, pracownika gospodarczego - pracownicy etatowi 
Spółdzielni, którzy posiadają stosowne kwalifikacje do prowadzenia wypoczynku) oraz na 
koszty utrzymania placówki, w której realizowany jest wypoczynek. Spółdzielnia nie osiąga 
zysków z ww. działalności. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu 
zamieszkiwania realizowana przez Spółdzielnię, zgłaszana jest do Kuratorium Oświaty, które 
rejestruje prowadzoną działalność i sprawuje kontrolę na prawidłowością realizacji 
wypoczynku. 
 
1. Dzienna opieka nad dziećmi powyżej 3 roku życia. 

Ww. forma zajęć prowadzona jest przez kluby osiedlowe Spółdzielni pn. „Dziecięce 
spotkania z zabawą” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu 
po 3 godziny dziennie. Opłaty są wnoszone miesięcznie. Jest to oferta dla: 
� dzieci, które mają kłopoty z aklimatyzacją w przedszkolu, 
� rodziców wychowujących dzieci, którzy pragną, aby dziecko miało kontakt z 

rówieśnikami. 
Zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną. Podczas zajęć przekazywane są treści 

kształcenia i wychowawcze - nauka cyferek, liter, nauka słuchania, wypowiadania się, nauka 
piosenek, wierszyków, zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy integracyjne. Ww. zajęcia nie 
są prowadzone w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz 
w przepisach o systemie oświaty. Forma zajęć – odpłatna. Odpłatność wnoszona jest 
miesięcznie i jest zróżnicowana dla członków Spółdzielni i dla osób pozostałych, 
niezwiązanych ze Spółdzielnią. 
 

2. Nauka obsługi komputera i internetu.  
To oferta zajęć dla osób starszych, które pragną zapoznać się z obsługą komputera i 

internetu. Prowadzone zajęcia mają na celu kształcenie, są formą edukacyjną. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny, odpłatność miesięczna, zróżnicowana dla 
członków Spółdzielni i osób spoza Spółdzielni. Oferta w pierwszej kolejności dla członków 
Spółdzielni. Spółdzielnia nie osiąga zysków z ww. działalności. 
 

4. Nauka języka obcego i pomoc w nauce.  
Oferta zajęć prowadzona pn. „Zabawy z językiem obcym i pomocy w nauce” ma na celu 

uzupełnienie wiadomości oraz pomocy w nauce i odrabianiu lekcji osobom korzystającym z 
zajęć. Forma kształcenia. Płatność każdorazowo przed zajęciami, forma indywidualnych 
zajęć. Oferta w pierwszej kolejności dla członków Spółdzielni, nie jest nastawiona na 
osiąganie zysków. 
 

5. Zajęcia filatelistyczne, plastyczne, teatralno-wokalne, taneczne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

Zajęcia mają na celu kształcenie w ww. dziedzinach oraz rozwijanie nabytych już 
wcześniej umiejętności. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są odpłatne - odpłatność 
miesięczna, nie jest nastawiona na osiąganie zysków. 
 

6. Zajęcia aerobiku, siłowni i gimnastyki.  
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Zajęcia mają na celu rekreację oraz poprawę kondycji fizycznej uczestników. Zajęcia 
najczęściej odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie, odpłatności wnoszone są 
miesięcznie. W przypadku siłowni stosuje się opłaty miesięczne i jednorazowe. Odpłatności 
zróżnicowane są dla członków Spółdzielni i pozostałych. Oferta w pierwszej kolejności dla 
członków Spółdzielni. Spółdzielnia nie osiąga zysków z ww. działalności. 
 

7. Klub Seniora. 
Klub Seniora jest ofertą kulturalnego spędzenia czasu wolnego dla osób „nieczynnych 

zawodowo”. Zajęcia w ramach „Klubu seniora” odbywają się najczęściej 1 raz w tygodniu po 
3 godziny (w przypadku uroczystości i okolicznościowych świąt - spotkania dodatkowe np. 
Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora). Uczestnicy wnoszą opłatę miesięczną. W ramach 
cotygodniowych zajęć członkowie mają zapewnione spotkania z ciekawymi ludźmi (np. 
malarzem, rzeźbiarzem, filatelistą, literatem, lekarzem), organizowane są spotkania z 
pracownikiem urzędu skarbowego w zakresie porad dotyczących rozliczania podatków. 
Uczestnicy rozwijają zainteresowania, wspólnie śpiewają, wymieniają się doświadczeniami i 
spędzają razem wolny czas. 
 

Wszystkie wymienione czynności wykonywane są na rzecz członków Spółdzielni i ich 
rodzin, zgodnie z § 3 statutu Spółdzielni, który brzmi: 
1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie mieszkaniowych, gospodarczych i kulturalnych 

potrzeb członków i ich rodzin, wynikających z zamieszkania w spółdzielczym osiedlu lub 
budynku. 

2. Dla realizacji celów określonych w ust. 1, Spółdzielnia prowadzi działalność 
gospodarczą polegającą na budowaniu lub nabywaniu budynków w celu wynajmowania 
lub sprzedaży znajdujących się w nich lokali, a także działalność społeczno-kulturalną. 

 
W pierwszej kolejności oferta skierowana jest dla członków Spółdzielni i ich rodzin. 

Osoby niezwiązane ze Spółdzielnią mogą korzystać z zajęć. Spółdzielnia nie jest uznana za 
instytucję o charakterze kulturalnym ani nie jest wpisana do rejestru instytucji kultury, 
prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w 
rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednak 
prowadzi działalność społeczno-kulturalną na podstawie Statutu oraz zgodnie z art. 1 ust. 1 
oraz ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia 
wykonując czynności wskazane we wniosku, nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. 
Działalność społeczno-kulturalna, którą realizują cztery kluby osiedlowe, jest w wysokości 
około 40% corocznie dofinansowywana z dochodów bieżącej działalności. Dofinansowanie 
pozwala pokryć stratę z powyższej działalności oraz umożliwia doskonalenie usług. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania. 
 
1. Czy zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 33a ustawy organizacja letniego i zimowego 

wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii, zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi 
powyżej 3 roku życia, nauka obsługi komputera i internetu, zabawy w formie nauki 
języka obcego i pomoc w nauce, zajęcia filatelistyczne, plastyczne, teatralno-wokalne i 
taneczne dla dzieci i młodzieży, czyli świadczone w ramach sekcji można zakwalifikować 
jako zwolnione od podatku od towarów i usług... 

2. Czy zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy opłaty pobierane za wstęp na zajęcia 
aerobiku, siłowni i gimnastyki można zakwalifikować jako „Pozostałe usługi związane z 
rekreacją” i zastosować stawkę podatku w wysokości 8%... 

3. Czy zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy opłaty pobierane za wstęp na dancingi, 
zabawy taneczne i bale można zaklasyfikować jako „Usługi związane z rozrywką i 
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rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na 
dyskoteki, sale taneczne” i zastosować stawkę podatku w wysokości 8%... 

4. Czy opłaty wnoszone za uczestnictwo na zajęciach aerobiku, siłowni i gimnastyki a 
także uczestnictwo na dancingu, zabawie tanecznej czy balu są zarazem opłatami za 
wstęp w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 3, 
pomimo, że uczestnicy nie otrzymują numerowanego biletu wstępu, a jedynie dowód 
wpłaty... 

5. Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, usługi świadczone w ramach sekcji „Klubu 
Seniora” można zakwalifikować jako zwolnione od podatku od towarów i usług... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 33a ustawy następujące usługi 

prowadzone w ramach sekcji są zwolnione od podatku od towarów i usług: 
 
1. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii, 
2. zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi powyżej 3 roku życia, 
3. nauka obsługi komputera i internetu, 
4. klub seniora 
5. zabawy w formie nauki języka obcego i pomoc w nauce, 
6. zajęcia filatelistyczne, plastyczne , teatralno-wokalne i taneczne dla dzieci i młodzieży,  

ponieważ powyższe usługi Spółdzielnia świadczy jako „inny podmiot uznany na 
podstawie odrębnych przepisów” (art. 1 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu Spółdzielni § 3 pkt 2). Ponadto zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do ustawy opłaty pobierane za udział w zajęciach aerobiku, siłowni i 
gimnastyki należy zaklasyfikować jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją” i zastosować 
stawkę podatku w wysokości 8%, ponieważ opłaty traktowane są przez Wnioskodawcę jako 
opłaty wstępu. 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy opłaty pobierane za wstęp na dancingi, zabawy 
taneczne i bale należy zaklasyfikować jako „Usługi związane z rozrywką i rekreacją - 
wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale 
taneczne” i zastosować stawkę podatku w wysokości 8%, ponieważ opłaty te Spółdzielnia 
traktuje jako bilety wstępu. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

Jak wynika z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

Natomiast jak stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:  
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w 

jakiej dokonano czynności prawnej;  
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 

czynności lub sytuacji;  
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 
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Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1.  

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%.  

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku.  

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, który na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1476) został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r., usługi wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług 
turystyki, o których mowa w art. 119. 

Natomiast w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) 
– dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje 
się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
(Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.). 

Zgodnie z art. 1 pkt 2 wskazanej ustawy z dnia 29 października 2010 r., do ustawy o 
podatku od towarów i usług wprowadza się art. 5a w następującym brzmieniu: 

„Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, 
wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy 
ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne”. 

Stosownie zaś do art. 1 pkt 8 lit. a) nowelizacji z dnia 29 października 2010 r., uchyla się 
– z dniem 1 stycznia 2011 r. – art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i 
dodaje pkt 17-41.  

W przeciwieństwie zatem do stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 
r., zgodnie z którym wyznaczenie zakresu zwolnienia usługi z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług następowało poprzez zidentyfikowanie usługi (czynności) w klasyfikacji 
statystycznej (PKWiU), w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przy 
określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od 
ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z 
wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego i orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości UE.  

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związaną, wykonywane:  
a. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w 

przepisach o systemie oświaty,  
b. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 28 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od 
podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 
tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. 
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Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze 
sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe 
oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest 
działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:  
a. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania 

wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,  
b. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,  
c. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w 

wychowaniu fizycznym 
� z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 
przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania 
związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu 
sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. 
Z kolei stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia 

się od podatku usługi kulturalne świadczone przez: 
a. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych 

przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji 
kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucję 
kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, 

b. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za 
przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego 
wykonania utworu.  
Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 17 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 

stycznia do 31 marca 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 
29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług 
ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:  
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit.a lub 
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia.  

Wskazany przepis art. 43 ust. 17 od dnia 1 kwietnia 2011 r. na mocy art. 1 pkt 13 lit. a 
ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) otrzymał brzmienie: „zwolnienia, o których mowa 
w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy 
towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit.a lub 
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia”.  

Z kolei art. 43 ust. 17a ustawy obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 r. stanowi, że 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do 
dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 
dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.  

Stosownie do art. 43 ust. 18 ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 
32 i 33 lit. 1, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których 
mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w 
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przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie 
świadczonych usług.  

Ponadto w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku 
nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ww. ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r., zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 
do ustawy, wynosi 8 %. 

W poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy, wskazano „Usługi związane z rozrywką i rekreacją 
– wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale 
taneczne” - bez względu na symbol PKWiU.  

Natomiast w poz. 186 wskazane są „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w 
zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU. 

Z objaśnienia „1)” do powyższego załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla 
zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami 
niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. 

Ze złożonego wniosku, jak również jego uzupełnienia wynika, że Spółdzielnia realizuje 
jeden z celów swojej działalności, tj. działalność społeczno-kulturalną, prowadząc kluby 
osiedlowe, których oferta skierowana jest w pierwszej kolejności dla członków Spółdzielni i 
ich rodzin. Osoby niezwiązane ze Spółdzielnią również mogą korzystać z zajęć. Za 
uczestnictwo i wstęp na zajęcia pobierana jest określona odpłatność. Spółdzielnia wskazuje, 
że nie jest uznana za instytucję o charakterze kulturalnym ani nie jest wpisana do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym 
instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej Spółdzienia prowadzi działalność społeczno-kulturalną na podstawie Statutu oraz 
zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Ustosunkowując się do powyższego wskazać należy w pierwszej kolejności, że ustawa o 
podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć „kultura” i 
„usługa kulturalna”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji ww. przepisu, posłużyć się można 
wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z 
internetowym Słownikiem języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA 
(http://sjp.pwn.pl/), kultura oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz 
jej wytwory”.  

Z kolei z powołanego art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy wynika, iż zwolnienie od podatku ma 
charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że korzystają z niego jedynie 
enumeratywnie określone podmioty świadczące usługi kulturalne. Oznacza to, że ww. 
zwolnieniem nie są objęte usługi kulturalne świadczone przez inne niż ww. podmioty.  

Mając powyższe na uwadze, jak również opis stanu faktycznego, wskazać należy, że 
świadczona przez Spółdzielnię w klubach osiedlowych działalność społeczno-kulturalna, w 
formie odpłatnych usług w zakresie organizowanych zajęć filatelistycznych, plastycznych, 
teatralno-wokalnych, tanecznych dla dzieci i młodzieży, nauki obsługi komputera i internetu, 
jak również czynności wykonywane w ramach „Klubu Seniora”, nie może – wbrew opinii 
zawartej we wniosku – korzystać od dnia 1 kwietnia 2011 r. ze zwolnienia od podatku od 
towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. 
Jak bowiem wskazano we wniosku, Spółdzielnia nie jest podmiotem zdefiniowanym w ww. 
przepisie. Z tych też względów zwolnienie od podatku nie przysługuje również odnośnie 
czynności w zakresie dziennej opieki nad dziećmi powyżej 3 roku życia. Dodatkowo ze 
względu na fakt, że „ww. zajęcia nie są prowadzone w formach i na zasadach określonych w 
przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty”, czynności te nie 
korzystają również ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a i b cyt. ustawy.  
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Ponadto z uwagi na niespełnienie warunków opisanych w przepisach regulujących 
kwestie zwolnienia od podatku, ww. czynności nie korzystają także ze zwolnienia na mocy 
przepisów zawartych ustawie o podatku od towarów i usług, w tym w szczególności art. 43 
ust. 1 pkt 26-29 ustawy - pomimo, iż Spółdzielnia wskazała, że zajęcia mają na celu 
kształcenie, są formą edukacyjną - gdyż z analizy tych przepisów wynika, że zajęcia tego 
typu organizowane poza systemem oświaty i nauczania zawodowego nie mogą korzystać ze 
zwolnienia, jak i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 
1649 ze zm.). Z tych też względów opisane czynności podlegają opodatkowaniu podstawową 
stawką podatku od towarów i usług.  

Ze stanu faktycznego wynika, także że Spółdzielnia organizuje wypoczynek dzieci i 
młodzieży w miejscu zamieszkiwania w formie półkolonii, organizacja których zgłaszana jest 
do Kuratorium Oświaty, które rejestruje prowadzoną działalność i sprawuje kontrolę na 
prawidłowością realizacji wypoczynku. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że 
wbrew opinii zawartej we wniosku, czynności ww. zakresie nie korzystają ze zwolnienia 
określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.a ustawy o podatku od towarów i usług – ze względów 
wyżej przedstawionych. Jednakże zwrócić należy uwagę na postanowienia zawarte w art. 43 
ust. 1 pkt 24 lit.a cyt. ustawy. Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie tego 
przepisu, ustawodawca odwołał się do przepisów o systemie oświaty. I tak zgodnie z art. 92a 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 
2572 ze zm.) w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane 
kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Na podstawie dyspozycji zawartej w ust. 2 tego 
artykułu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił zasady organizowania 
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, 
poz. 67 ze zm.). Stosownie do zapisów ww. rozporządzenia organizatorami wypoczynku 
mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej. Rozporządzenie nie określa żadnych szczególnych 
wymagań co do formy prawnej, ani też warunków organizacyjno-finansowych, które 
powinien spełnić organizator. Ustala się jedynie wymagania dotyczące samych form 
wypoczynku: obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie bezpiecznych warunków 
wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, a także zatrudnienie odpowiednio 
przygotowanej kadry pedagogicznej.  

Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, organizator wypoczynku może zorganizować 
wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce 
siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawierającego: 
1. dane dotyczące organizatora wypoczynku, 
2. informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby 

uczestników wypoczynku, 
3. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i 

kierownika wypoczynku, 
4. informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą, 
5. informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej 

podczas wypoczynku, 
6. w przypadku obozów wędrownych - informację na temat przebiegu trasy obozu 

wędrownego. 
Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że odnośnie czynności związanych z organizacją 
półkolonii w okresie letnim i zimowym dla dzieci i młodzieży, Spółdzielni przysługuje 
zwolnienie od podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit.a ustawy o podatku od towarów i 
usług.  
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Ponadto zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od 
towarów i usług przysługuje także, w stosunku do czynności związanych z nauką języka 
obcego i pomocy w nauce z tym związanej. Przy czym w tym miejscu zwrócić należy uwagę 
na to, że w sytuacji, gdy pod pojęciem „pomoc w nauce”, Spółdzielnia rozumie również inne 
niż język obcy formy (tj. pomoc w nauce innych przedmiotów), zastosowanie znajdzie stawka 
podstawowa.  

Z kolei odnośnie prowadzonych zajęć aerobiku, siłowni i gimnastyki mających na celu 
rekreację i poprawę kondycji fizycznej, jak również organizacji dancingów, zabaw tanecznych 
i bali zauważyć należy, że w sytuacji gdy nie są wydawane numerowane bilety wstępu, a 
jedynie dowód wpłaty, pobierane przez Spółdzielnię odpłatności mogą być uznane za „opłaty 
za wstęp”, jednakże pod warunkiem, że związane są one ze wstępem, a nie udziałem w 
zajęciach. W tym miejscu zauważyć należy także, że pojęcie usług w zakresie wstępu (o 
którym mowa w załączniku nr 3 do ustawy) jest pojęciem szerszym niż określenie „bilet 
wstępu”. Ustawodawca nie określił form ani kategorii, które wyłączył ze zwolnienia. Z tych 
też względów opłaty za uczestnictwo w zajęciach aerobiku czy gimnastyki, które odbywają 
się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, z tytułu których pobierana jest opłata 
miesięczna, nie mogą zostać uznane za opłaty za wstęp, lecz udział w zajęciach, a zatem 
Spółdzielni nie przysługuje uprawnienie do stosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od 
towarów i usług na mocy poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy. Opodatkowaniu preferencyjną, 
8% stawką podatku podlegać będą natomiast, zgodnie z poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy, 
usługi związane z rozrywką w zakresie wstępu na dancingi, zabawy taneczne i bale, jak 
również na mocy poz. 186 ww. załącznika usługi rekreacyjne, świadczone poprzez odpłatny 
wstęp na siłownię. 
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77. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. IPPP2/443-336/11-4/JO) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienia dla usług szkoleniowych w całości lub co najmniej w 70% finansowanych ze 
środków publicznych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2011 r. (data wpływu 16.03.2011 r.), uzupełnionym 
w dniu 24.03.2011r. (data wpływu 28.03.2011 r.) na wezwanie z dnia 21.03.2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych - jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 10.03.2011r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 23.03.2011r. (data wpływu 
28.03.2011 r.) na wezwanie z dnia 21.03.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń 
dla dorosłych od 20.07.2006 roku. Szkolenia organizuje głownie dla nauczycieli i dyrektorów 
szkół publicznych. Czasami są to również intendenci zatrudnieni w szkołach publicznych. 
Sporadycznie zdarza się szkolenie dla psychologów z poradni psychologiczno-
pedagogicznych. Wyżej wymienione szkolenia organizowane są w formie seminarium zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania 
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Każdy uczestnik seminarium otrzymuje 
potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. rachunek za usługę wystawiany jest na 
finansującego , np. „Zespół Szkół Zawodowych”, „Szkoła Podstawowa”, „Zespół Szkolno-
Przedszkolny”, „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”, „Urząd Gminy”, „Publiczne 
Gimnazjum”. Wnioskodawca nadmienia, iż jednostki dla których prowadzi szkolenia są 
finansowane ze środków publicznych i szkolenia, które są dla tych jednostek, są w całości 
finansowane ze środków publicznych. W szkoleniach czasami biorą udział nauczyciele ze 
szkół prywatnych oraz osoby indywidualne. Wówczas dla osoby indywidualnej jest 
wystawiany rachunek imienny, np. „Janina Kowalska” (osoba sama finansuje szkolenie, a 
następnie występuje o zwrot środków do swojego pracodawcy). Wnioskodawca nadmienia, iż 
firma jego jest umieszczona w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy pod numerem nadanym 29.08.2006 roku. W latach poprzednich Wnioskodawca 
korzystał ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT. W bieżącym roku do dnia 
dzisiejszego nie przekroczył limitu 150 000 złotych (korzysta ze zwolnienia od podatku VAT). 

W nadesłanym uzupełnieniu stanu faktycznego Wnioskodawca wyjaśnia, iż usługi 
szkoleniowe prowadzone przez jego firmę służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
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nauczycieli, psychologów i intendentów, ponieważ uzyskane przez uczestników szkolenia 
potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu są jednym z czynników mających wpływ na 
uzyskanie awansu zawodowego. Tak, więc jest to doskonalenie zawodowe, natomiast nie są 
to usługi z zakresu kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
prowadzone w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Wnioskodawca oświadcza, że świadczone przez niego usługi na rzecz jednostek 
oświatowych publicznych wymienionych w szczegółowym opisie wniosku są finansowane w 
całości ze środków publicznych. Natomiast szkolenia świadczone na rzecz szkół prywatnych 
lub osób korzystających ze szkoleń indywidualnie nie są finansowane ze środków 
publicznych. 
Wnioskodawca nie posiada akredytacji na świadczone usługi w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
W związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy uzyskiwane przez 
niego przychody z wyżej wymienionych szkoleń korzystają ze zwolnienia, czy też podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%... 
Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia świadczone na rzecz jednostek oświatowych, publicznych, 
wymienionych w opisie stanu faktycznego są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast szkolenia świadczone na 
rzecz szkół prywatnych, bądź nauczycieli korzystających ze szkoleń indywidualnie są 
opodatkowane stawką 23%. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…).  

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  

Od dnia 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 146f. Jednakże zarówno w treści ustawy o 
podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od 
podatku. 

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 
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Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.  

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów.  

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze 
zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne 
niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.  
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Tut. Organ informuje, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze 
do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa 
członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z 
dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj 
znaczenia.  

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w 
zakresie szkoleń dla dorosłych, głównie dla nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych. Wyżej 
wymienione szkolenia organizowane są w formie seminarium zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). 

W niniejszej sprawie przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję 
usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
29 w znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te służą podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli, psychologów i intendentów, ponieważ uzyskane przez 
uczestników szkolenia potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu są jednym z czynników 
mających wpływ na uzyskanie awansu zawodowego.  

W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ww. 
szkolenia muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach lub objęte akredytywą lub w całości finansowane ze środków publicznych lub też 
finansowanie w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 

Wskazane przez Wnioskodawcę usługi nie spełniają warunku określonego w art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług tzn. prowadzone formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż nie posiada 
akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie prowadzenia 
przedmiotowych szkoleń. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczone 
przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe na które Wnioskodawca nie posiada akredytacji w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) i lit. b) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług. Przedmiotowe szkolenia opodatkowane będą podstawową – 23% stawką podatku od 
towarów i usług. 

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę wyłącznie w przypadku, 
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jeżeli szkolenia te w całości lub co najmniej w 70% finansowane będą ze środków 
publicznych. 

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy 
stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w sytuacji, gdy 
świadczone są na rzecz jednostek oświatowych publicznych (np. „Zespół Szkół 
Zawodowych”, „Szkoła Podstawowa”, „Zespół Szkolno-Przedszkolny”, „Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna”, „Urząd Gminy”, „Publiczne Gimnazjum”) finansowane w 
całości ze środków publicznych, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 
1 pkt 20 rozporządzenia, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Natomiast 
usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz indywidualnych osób, tj. 
nauczycieli ze szkół prywatnych, z braku spełnienia przesłanek wynikających z art. 43 ust. 
pkt 29 uprawniających do korzystania ze zwolnienia, będą opodatkowane podstawową 
stawką 23% podatku od towarów i usług. 
W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.  
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78. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. IPPP2-443-28/11-4/IŻ) 

 
Istota interpretacji  
Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dla 
kursów kształcących Instruktorów rekreacji ruchowej uznać należy za nieprawidłowe, 
natomiast w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dla kursów kształcących 
Instruktorów sportu uznać należy za prawidłowe. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2011 r. (data wpływu 12.01.2011 r.), uzupełnionym 
na wezwanie tut. Organu pismem z dnia 20.03.2011 r. (data wpływu 22.03.2011 r.) o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie 
� opodatkowania szkolenia Instruktorów rekreacji ruchowej - jest nieprawidłowe 
� opodatkowania szkolenia Instruktorów sportu - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 12.01.2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie opodatkowania szkolenia Instruktorów rekreacji ruchowej oraz 
Instruktorów sportu. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 20.03.2011 r. (data wpływu 22.03.2011 r.), 
będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 15.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Strona prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą S. W ramach tej działalności 
Wnioskodawca prowadzi kursy szkolące Instruktorów rekreacji ruchowej i Instruktorów 
sportu o różnej specjalności, które w roku 2010 korzystały ze zwolnienia na zasadzie poz. 7 
zał. nr 4 do ustawy VAT wg. kodu PKWiU 80.42.10. Są to kursy kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego dorosłych, prowadzone na zasadzie par. 14 ust. 2 
rozporządzenia Ministra MEN z dnia 27.06.2001 r. w sprawie kwalifikacji stopni i tytułów 
zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania 
oraz na podstawie ustawy o kulturze fizycznej. Na podstawie złożonego wniosku do Ministra 
Sportu i Turystyki, S. otrzymuje zgodę na prowadzenia szkolenia instruktorów w zakresie 
danej specjalności sportu w formie decyzji Ministra Sportu i Turystyki. Następnie, po 
zatwierdzeniu ramowego programu kursu oraz wymagań jakie powinny spełniać osoby 
prowadzące zajęcia, zgodnie z par. 14 ust. 2 w/w ustawy, nadaje nr ewidencyjny kursu oraz 
określa termin jego przeprowadzenia. Kurs kończy się egzaminem, w wyniku którego 
uczestnicy, którzy spełnią wymagania formalne oraz nabędą umiejętności w ramach danej 
specjalności sportu otrzymują legitymacje Instruktora rekreacji ruchowej lub sportu danej 
specjalności np. narciarstwo zjazdowe, snowboard lub inne. Legitymacje wydaje minister 
właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu. 
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Ponadto, Wnioskodawca prowadzi również kursy szkolące Instruktora sportu o różnej 
specjalności w oparciu o zawartą umowę z Wyższą Szkołą. Program i harmonogram zajęć 
kursu zatwierdza wówczas Senat WS. 
Absolwenci tych kursów, po zdaniu egzaminu końcowego otrzymują legitymację Instruktora 
sportu o danej specjalności wydaną i podpisaną przez Rektora WS. 

Posiadanie legitymacji Instruktora daje absolwentom kursu nowy zawód i umożliwia 
zdobycie pracy zawodowej w dziedzinie sportu i rekreacji, np. w biurze podróży, w szkołach 
narciarskich. 
W przypadku nauczycieli wychowania fizycznego, legitymacja uprawnia do prowadzenia 
dodatkowych zajęć w ramach SKS. 
Żołnierze i policjanci mający w/w legitymacje mogą patrolować stoki narciarskie lub pozyskać 
inną pracę w dziedzinie sportu. 

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Podatnik wskazał, iż organizowane przez Niego 
kursy: to kursy Instruktora rekreacji ruchowej o różnych specjalnościach, które prowadzone 
są jako kursy kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie 
rozporządzenia MEN z 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 
Szkolenie i kursy te Wnioskodawca organizuje samodzielnie bądź w porozumieniu z uczelnią 
wyższą (porozumienie z uczelnią wyższą dotyczy udostępnienia programu nauczania, bazy 
lokalowej, oraz pomocy merytorycznej), natomiast kursy Instruktora sportu o różnych 
specjalnościach, również jako kursy kształcenia zawodowego, są i będą prowadzone w 
oparciu o nową ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. Procedura i wymagania formalne 
występowania o zgodę na realizację szkolenia Instruktorów sporu jest opisana właśnie w tej 
ustawie. S. występuje wówczas do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem wraz z 
wymaganymi załącznikami o wyrażenie zgody na prowadzenie takiego kursu. Po spełnieniu 
wymogów formalnych Minister Sportu i Turystyki wydaje zgodę na prowadzenie szkolenia 
Instruktora sportu w formie decyzji, a następnie nadaje nr kursu i określa czas jego trwania. 
Przykładowe warunki ukończenia kursu: 

1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja), 
2. Wynik uzyskany w slalomie gigancie rozegrany w czasie szkolenia (max 20 min. 12 

pkt.), brak wymaganej liczby punktów nie powoduje skreślenia z kursu oraz nie 
wyklucza udziału w egzaminie końcowym. 

3. Egzamin teoretyczny ocena 0-40 pkt, 
4. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej ocena 0-10 pkt, 
5. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej 

ocena 0-10 pkt., 
6. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki jazdy i jazdy w 

terenie 
� Jazda terenowa 
� Ewolucja grupy A 
� Ewolucja grupy B 
� Ewolucja grupy C 
� Śmig 

Oceny za każdy element 0-10 pkt. Maksymalna liczba punktów 110, minimum zaliczeniowe 
77 pkt. Oceny dokonuje komisja egzaminacyjna. 

Wszystkie prowadzone kursy, spełniają wymagania i warunki określone w ww. 
przepisach, (dotyczące m.in. czasu trwania zajęć, zasad ich prowadzenia, stosownej 
dokumentacji, programów nauczania, kwalifikacji kadry, uzyskiwania zgody na ich 
prowadzenie, itp.). Każdy prowadzony kurs posiada odrębną dokumentację przebiegu 
kształcenia, na którą składa się: 
� program nauczania, 
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� dziennik zajęć: lista obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć 
edukacyjnych, 

� protokół egzaminacyjny, 
� zaświadczenia o ukończeniu kursu, 
� zdjęcia uczestników oraz świadectwa ukończenia szkoły bądź dyplomy ukończenia 

studiów. 
� rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, 
� sprawozdanie z kursu, 
� listę uczestników kursu, 
� listę absolwentów kursu, 

Realizacja kursu prowadzona jest na podstawie programu nauczania i zawiera: 
� nazwę i formę kształcenia, 
� czas trwania i sposób jej realizacji, 
� wymagania wstępne dla uczestników, 
� cele kształcenia, 
� plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, 
� treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, 
� wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 
� warunki ukończenia kursu, sposoby oceniania i kryteria ocen. 

Każdy program prowadzonego kursu jest zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki kształcenia kadr instruktorów lub przez uczelnię wyższą. Realizowane kursy trwają 
co najmniej 100 godzin dydaktycznych w przypadku Instruktora rekreacji ruchowej i powyżej 
150 godzin dydaktycznych Instruktora sporu. Po ukończeniu kursu absolwenci po zdanym 
egzaminie otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu i legitymację Instruktora w danej 
specjalności sportu. 
S. nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i prowadzone kursy 
nie są finansowane ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy opisane wyżej szkolenie Instruktorów rekreacji ruchowej i sportu w roku 2011 korzystają 
ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. 

W opinii Wnioskodawcy prowadzone kursy są kursami kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach, którymi są rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 03.02.2006 r. w 
spawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 
r.  

Forma kształcenia oraz uzyskane legitymacje Instruktora rekreacji ruchowej lub sportu 
danej specjalności dają posiadaczowi takiej legitymacji nowy zawód umożliwiający zdobycia 
pracy zawodowej. Opisana forma kształcenia spełnia całkowicie warunki art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy VAT na 2011 r. 

Ponieważ w myśl ww. przepisu usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, jeśli są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach, a tak jest w przypadku prowadzonych kursów szkoleniowych przez szkołę, objęte 
są więc również w 2011 r. zwolnieniem z podatku od towarów i usług. Usługi szkoleniowe 
prowadzone przez Wnioskodawcę w całości spełniają przesłanki tego przepisu, wobec czego 
dają podstawę do stosowania zwolnienia z podatku VAT w roku 2011. 

Wskazany wyżej przepis prawa podatkowego, będącego przedmiotem interpretacji 
podatkowej, nie wymaga spełnienia wszystkich podpunktów art. 43 ust. 1 pkt 29 , ale 
jednego z nich tj. a) lub b) lub c). Prowadzone szkolenia Instruktorów rekreacji ruchowej i 
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Instruktorów sportu spełniają przesłani art. 43 pkt 29 a - są prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach - wskazanych wyżej. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe 
w zakresie opodatkowania organizowanych szkoleń Instruktorów sportu, 
nieprawidłowe w zakresie opodatkowania organizowanych szkoleń Instruktorów 
rekreacji ruchowej. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
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b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 

c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy istotne jest 
uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie 
danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.  

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
usługi szkolenia Instruktorów sportu i Instruktorów rekreacji ruchowej świadczone przez 
Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a) ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi kursy kształcące 
Instruktorów sportu i Instruktorów rekreacji ruchowej. Po ukończeniu kursu jego absolwenci 
otrzymują legitymację Instruktora sportu bądź Instruktora rekreacji ruchowej. Posiadanie 
legitymacji Instruktora daje absolwentom kursu nowy zawód i umożliwia zdobycie pracy 
zawodowej w dziedzinie sportu i rekreacji, np. w biurze podróży, w szkołach narciarskich. W 
przypadku nauczycieli wychowania fizycznego, legitymacja uprawnia do prowadzenia 
dodatkowych zajęć w ramach SKS. Żołnierze i policjanci mający w/w legitymacje mogą 
patrolować stoki narciarskie lub pozyskać inną pracę w dziedzinie sportu. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi szkolenia Instruktorów rekreacji ruchowej i sportu 
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie 
wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. 
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Rozstrzygnięcia zatem wymaga, czy prowadzone przez Stronę kursy organizowane są na 
podstawie odrębnych przepisów. 

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzone kursy Instruktora rekreacji ruchowej prowadzone 
są na podstawie rozporządzenia MEN z 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych, natomiast kursy na Instruktora sportu prowadzone są na podstawie ustawy o 
sporcie.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. N r 231, poz. 216) reguluje prawo osób dorosłych do dokształcania. 
Przepisy powołanego rozporządzenia nie odnoszą się w swej treści do zasad organizowania i 
przeprowadzania szkoleń, które prowadzi Wnioskodawca, tj. kursów kształcących 
Instruktorów rekreacji ruchowej.  

Z treści art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze 
zm.) wynika, iż tytułami zawodowymi w sporcie są tytuł trenera i instruktora sportu. Przepis 
ten wskazuje również, iż prowadzenie kursów, których celem jest zdobycie wyżej 
wymienionych tytułów, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej. Na mocy upoważnienia zawartego w art. 41 ust. 16 tej ustawy, Minister Sportu i 
Turystyki wydał w dniu 18 lutego 2011 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44, poz. 233). 
Rozporządzenie to reguluje w swej materii szczegółowe warunki uzyskania tytułu trenera i 
instruktora sportu oraz szczegółowe warunki uzyskania zgody na prowadzenie kursu na 
trenera oraz instruktora sportu.  

Z uwagi na to, iż wskazane przez Stronę rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych nie reguluje zasad i form prowadzenia 
kursów szkolących Instruktorów rekreacji ruchowej a Strona nie posiada akredytacji w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, ani też kursy nie są finansowane ze środków 
publicznych, stwierdzić należy, iż prowadzone przez Wnioskodawcę kursy kształcące 
Instruktorów rekreacji ruchowej nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku przewidzianego 
w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. W konsekwencji podlegają one opodatkowaniu stawką 
podstawową w wysokości 23%.  

Ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy 
korzystają natomiast prowadzone przez Stronę kursy kształcące Instruktorów sportu, gdyż 
zasady i formy ich prowadzenia wynikają z odrębnych przepisów wskazanych przez 
Wnioskodawcę, tj. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 
W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania 
zwolnienia z podatku dla kursów kształcących Instruktorów rekreacji ruchowej uznać należy 
za nieprawidłowe, natomiast w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dla 
kursów kształcących Instruktorów sportu uznać należy za prawidłowe. 
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79. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. IPPP1-443-107/11-4/IGo) 

 
Istota interpretacji  
W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę wyłącznie w przypadku, jeżeli 
szkolenia te w całości lub co najmniej w 70% finansowane będą ze środków publicznych. W 
stosunku do pozostałych szkoleń, tj. finansowanych poniżej 70%, jak i w ogóle bez udziału 
środków publicznych powyższe zwolnienie nie ma zastosowania. Szkolenia takie 
opodatkowane są podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, 
przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2011r. (data wpływu 24.01.2011r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 29.03.2011r. (data wpływu 04.04.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. 
Organu z dnia 21.03.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT 
usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 24.01.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych ze środków 
publicznych. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 29.03.2011r. (data wpływu 
04.04.2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 21.03.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Wnioskodawca świadczy usługi polegające na kształceniu pracowników oświaty 
(dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji) oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
Do końca 2010r. firma sprzedawała swoje usługi jako przedmiotowo zwolnione od podatku 
od towarów i usług. 
Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, działalność 
przedsiębiorcy obejmuje: 
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
85.59.A – Nauka języków obcych, 
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację. 
Stosownie do zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, rodzaj przeważającej 
działalności Wnioskodawcy to: 
� według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): 8559B Pozostałe pozaszkolne 

formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
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� według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004): 8042B Kształcenie ustawiczne 
dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty i nie posiada akredytacji w rozumieniu tych przepisów. Szkolenia nie 
obejmują nauki języków obcych i nie są prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w przepisach odrębnych od ustawy o podatku od towarów i usług. 

Nabywcami przedmiotowych usług są: szkoły (podstawowe, licea, gimnazja), przedszkola 
(gminne, komunalne, publiczne, niepubliczne, prywatne, integracyjne, miejskie, 
samorządowe, specjalne), zespoły szkolno-przedszkolne, zakłady ekonomiczno-finansowej 
obsługi placówek oświaty, zakłady obsługi szkół i przedszkoli, rady rodziców, zespoły szkół, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiaty, gminne ośrodki pracy z rodziną, bursy, 
centra kształcenia ustawicznego, dzielnicowe biura finansów oświaty, gimnazja dla dorosłych, 
gminne biblioteki, miejskie ośrodki publiczne, miasta, ośrodki wsparcia dziecka i rodziny. 
Większość tych podmiotów nabywających usługi to jednostki sektora finansów publicznych. 

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawczyni podaje, że w zależności od konkretnego 
przypadku, szkolenia mogą być finansowane zarówno w całości ze środków publicznych, 
częściowo ze środków publicznych (poniżej i powyżej 70%), jak i w ogóle bez udziału 
środków publicznych. Firma zakłada, że szkolenia będą realizowane wyłącznie ze środków 
publicznych lub do 70% udziału środków publicznych. Przedmiotowe szkolenie służą 
kształceniu lub przekwalifikowaniu zawodowemu. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi polegające na kształceniu i szkoleniu nauczycieli, dyrektorów oraz członków rad 
pedagogicznych, świadczone przez Wnioskodawcę w przedstawionym stanie faktycznym, są 
nadal zwolnione od podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym od 
01.01.2011r., a jeżeli nie, to jaka jest stawka podatku właściwa dla tych usług... 

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe usługi są zwolnione od podatku od towarów i 
usług, jeżeli nabywcą jest podmiot sektora finansów publicznych. Zgodnie bowiem z art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, 
finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. 

Jeżeli więc nabywcami przedmiotowych usług są podmioty sektora finansów publicznych, 
czyli jednostki, których działalność opiera się na środkach publicznych, to oznacza to, że 
usługi są finansowane właśnie z tego rodzaju środków, a w konsekwencji, zastosowanie 
znajduje powołany art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. 

Zwrócić należy również uwagę na § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22.12.2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług, zgodnie z którym, zwalania się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Przepis ten 
oznacza, że jeżeli dany nabywca opłaca usługę w części ze środków publicznych (np. 
częściowe dofinansowanie, refundacja), udział środków publicznych dla celów zwolnienia od 
podatku stanowić powinien co najmniej 70% wartości świadczenia. 

W pozostałych przypadkach, tj. gdy nabywcą jest podmiot spoza sektora finansów 
publicznych (i brak jest dofinansowania ze środków publicznych), usługi opodatkowane są 
według stawki 23% (art. 146a pkt 1 ustawy). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
usługi z zakresu organizacji szkoleń dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego 
świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, konieczne jest stwierdzenie : 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
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2. czy są finansowane w całości ze środków publicznych. 
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w 
zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez 
uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 
% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca 
świadczy usługi polegające na kształceniu pracowników oświaty (dyrektorzy, nauczyciele, 
pracownicy administracji) oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca nie jest 
jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiada 
akredytacji w rozumieniu tych przepisów. Szkolenia nie obejmują nauki języków obcych i nie 
są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych od ustawy 
o podatku od towarów i usług. 

Nabywcami przedmiotowych usług są: szkoły (podstawowe, licea, gimnazja), przedszkola 
(gminne, komunalne, publiczne, niepubliczne, prywatne, integracyjne, miejskie, 
samorządowe, specjalne), zespoły szkolno-przedszkolne, zakłady ekonomiczno-finansowej 
obsługi placówek oświaty, zakłady obsługi szkół i przedszkoli, rady rodziców, zespoły szkół, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiaty, gminne ośrodki pracy z rodziną, bursy, 
centra kształcenia ustawicznego, dzielnicowe biura finansów oświaty, gimnazja dla dorosłych, 
gminne biblioteki, miejskie ośrodki publiczne, miasta, ośrodki wsparcia dziecka i rodziny. 
Większość tych podmiotów nabywających usługi to jednostki sektora finansów publicznych. 
Wnioskodawca w podanym stanowisku wskazuje, że jeżeli nabywcami przedmiotowych usług 
są podmioty sektora finansów publicznych, czyli jednostki, których działalność opiera się na 
środkach publicznych, to oznacza to, że usługi są finansowane właśnie z tego rodzaju 
środków. 

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawczyni podaje, że w zależności od konkretnego 
przypadku, szkolenia mogą być finansowane zarówno w całości ze środków publicznych, 
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częściowo ze środków publicznych (poniżej i powyżej 70%), jak i w ogóle bez udziału 
środków publicznych. Firma zakłada, że szkolenia będą realizowane wyłącznie ze środków 
publicznych lub do 70% udziału środków publicznych. Przedmiotowe szkolenie służą 
kształceniu lub przekwalifikowaniu zawodowemu. 

Reasumując, Wnioskodawca świadczy usługi polegające na kształceniu pracowników 
oświaty (dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji) oraz jednostek samorządu 
terytorialnego. Organizowane szkolenia, jak wskazuje Wnioskodawca we wniosku, służą 
kształceniu lub przekwalifikowaniu zawodowemu. 

Mając na uwadze przedstawione okoliczności, spełniona jest pierwsza z przesłanek 
warunkująca zwolnienie dla realizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń. Ponadto, z uwagi, iż 
część szkoleń finansowana jest w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych, 
usługa w stosunku tylko i wyłącznie do tych szkoleń, będzie korzystać od 01.01.2011r. ze 
zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy oraz § 13 
ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. 

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę wyłącznie w przypadku, 
jeżeli szkolenia te w całości lub co najmniej w 70% finansowane będą ze środków 
publicznych. 

W stosunku do pozostałych szkoleń, tj. finansowanych poniżej 70%, jak i w ogóle bez 
udziału środków publicznych powyższe zwolnienie nie ma zastosowania. Szkolenia takie 
opodatkowane są podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%. 

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, iż z uwagi na fakt, że 
złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 17.01.2011 r. 
wpłynął do tut. Organu w dniu 24.01.2011 r., Podatnik winien wnieść opłatę w wysokości 40 
zł (od dnia 20.09.2008 r. opłata za wydanie interpretacji indywidualnej wynosi bowiem 40 zł 
– art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej). Podatnik dokonał wpłaty w wysokości 45 zł za wydanie 
interpretacji indywidualnej w dniu 17.01.2011 r. Zatem kwota w wysokości 5 zł, zgodnie z 
art. 14f § 2a Ordynacji Podatkowej zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany we 
wniosku. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
463

80. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. IPPP1-443-323/11-4/IGo) 

 
Istota interpretacji  
Wnioskodawca prowadzi statutową działalność usługową - jako podmiot posiadający wpis do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zaś - usługi szkoleniowe świadczone przez 
Wnioskodawcę są usługami świadczonymi w zakresie kształcenia i wychowania.W związku z 
powyższym, usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę oraz dostawa towarów i 
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, są na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) 
Ustawy VAT zwolnione z podatku VAT. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2011r. (data wpływu 22.02.2011r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 24.03.2011r. (data wpływu 28.03.2011r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 
16.03.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych - jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 22.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych. Wniosek uzupełniony został pismem 
z dnia 24.03.2011r. (data wpływu 28.03.2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu 
z dnia 16.03.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i 
zdarzenie przyszłe: 
 

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest podmiotem posiadającym wpis do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez W. zgodnie z przepisami Ustawy o 
systemie oświaty jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. 

Wnioskodawca w zakresie swojej działalności, zgodnie ze swoim statutem (będącym 
załącznikiem do wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych), świadczy 
usługi szkoleniowe w zakresie organizacji: seminariów, szkoleń i kursów. Usługi świadczone 
przez Wnioskodawcę, kierowane są m.in. do: przedstawicieli wolnych zawodów, kadry 
menadżerskiej oraz pracowników przedsiębiorstw, przedsiębiorców, członków rad 
nadzorczych, urzędników państwowych i samorządowych etc. 

Usługobiorcami są przede wszystkim: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, spółki prawa handlowego (w tym spółki Skarbu Państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego), osoby fizyczne, organy administracji publicznej. 

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę obejmują swym zakresem tematykę: prawną, 
finansową, menedżerską, marketingową, sprzedażową, środowiskową, unijną, informatyczną, 
kadrową. Powyższe usługi prowadzone są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, 
poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności zawodowych. 
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Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o dokonanie interpretacji przepisów 
poprzez udzielenie odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi szkoleniowe wykonywane przez Wnioskodawcę jako placówkę posiadającą wpis 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w ramach działalności statutowej oraz dostawa 
towarów i usługi ściśle z tymi usługami związane są zwolnione z podatku od towarów i 
usług... 

 
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi szkoleniowe świadczone przez 

Wnioskodawcę stanowią usługi, które korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług 
(zwanego dalej: „VAT”) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) Ustawy o podatku od 
towarów i usług (zwanej dalej: „Ustawą VAT”). 
Na mocy wspomnianego przepisu zwalnia się bowiem z podatku VAT usługi: 
� świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty, 
� w zakresie kształcenia i wychowania 
oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

W związku z powyższym, Wnioskodawca wskazuje, iż w zakresie prowadzonej 
działalności szkoleniowej jest objęty zwolnieniem z podatku VAT z uwagi na fakt, iż spełnia 
następujące warunki: 
1. Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe jako podmiot posiadający status 

jednostki objętej systemem oświaty oraz 
2. usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie usług 

kształcenia i wychowania. 
1. Wnioskodawca jako jednostka objęta systemem oświaty 

Wnioskodawca wskazuje, iż stanowi on jednostkę kształcenia ustawicznego, o której 
mowa w art. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 
2572 j.t. - dalej: „Ustawa o systemie oświaty”). W myśl powyższego przepisu, system 
oświaty obejmuje swym zakresem m.in. przedszkola, szkoły, a także placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 

W związku z powyższym zauważyć należy, że zgodnie z przepisami Ustawy o systemie 
oświaty przedmiotem działalności placówek kształcenia ustawicznego jest kształcenie 
ustawiczne. Pojęcie kształcenia ustawicznego zostało zdefiniowane zarówno w przepisach 
Ustawy o systemie oświaty jak i Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r., tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o 
promocji zatrudnienia”) jako: 
� kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 
(Art. 3 ust. 17 Ustawy o systemie oświaty), jak również jako 

� kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, 
poszukujących pracy, pracowników i pracodawców (Art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy o 
promocji zatrudnienia). 

Wobec tego, świadczenie usług szkoleniowych przez Wnioskodawcę, w zakresie szkolenia 
osób dorosłych, mające na celu: 
� uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy przez uczestników, 
� czego efektem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych tychże osób 
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mieści się w zakresie działalności prowadzonej przez placówki kształcenia ustawicznego, o 
których mowa w art. 2 ust. 3a Ustawy o systemie oświaty. 

W świetle powyższego, Wnioskodawca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, 
których celem jest poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez 
uczestników, prowadzi działalność jako placówka kształcenia ustawicznego, a zatem jest 
objęty systemem oświaty. 

Potwierdzeniem, że Wnioskodawca działa jako placówka objęta systemem oświaty jest 
posiadanie przez Wnioskodawcę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Wpis 
ten bowiem stanowi potwierdzenie spełniania przez dany podmiot warunków przewidzianych 
dla jednostek systemu oświaty. Wskazać należy, iż wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, jest warunkiem 
koniecznym do założenia placówki szkoleniowej przez osobę prawną. 

W celu uzyskania wpisu dokonuje się zgłoszenia do jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych placówek. Jeżeli przedmiot 
działalności podmiotu jest zgodny z obowiązującym prawem, w tym z przepisami Ustawy o 
systemie oświaty organ dokonuje wpisu. Zatem dokonanie wpisu przez organ jest 
potwierdzeniem spełniania przez podmiot warunków przewidzianych dla jednostek systemu 
oświaty. Zgodnie z powyższym, nie ulega wątpliwości, iż dokonanie wpisu przez właściwy 
organ do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest potwierdzeniem faktu, że 
Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty. 

Potwierdzeniem powyższego jest również stanowisko Ministerstwa Finansów (wypowiedź 
Magdaleny Kobos z Ministerstwa Finansów dla Dziennika Gazeta Prawna z 9 czerwca 2010 
r.), zgodnie z którym zwolnienie z podatku VAT: ,,będzie także możliwe, jeśli szkoła uzyska 
wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego takie jak powiat lub 
miasto na prawach powiatu”. 

Podobnie wypowiedział się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi 
na interpelację nr 13511 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planów objęcia niepublicznych 
szkół językowych podatkiem VAT w wysokości 22%, odnosząc się do zakresu zwolnienia 
jednostek objętych systemem oświaty: ,,Zakres powyższego zwolnienia adresowany jest 
m.in. do jednostek objętych systemem oświaty realizujących usługi kształcenia, do których 
zalicza się również placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego”. 

Wobec powyższego stanowiska prezentowanego przez Ministerstwo Finansów, 
posiadanie przez Wnioskodawcę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
jednoznacznie wskazuje na przynależność Wnioskodawcy do jednostek objętych systemem 
oświaty. 

Reasumując, Wnioskodawca jest podmiotem, który prowadzi działalność szkoleniową w 
zakresie kształcenia osób dorosłych, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, 
posiadającym również wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W świetle 
powyższego poza sporem jest status Wnioskodawcy jako podmiotu należącego do jednostek 
objętych systemu oświaty. 
2. Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu kształcenia i wychowania przez 

Wnioskodawcę 
Odnosząc się do drugiego kryterium, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) Ustawy 

VAT, warunkującego zwolnienie z opodatkowania VAT usług szkoleniowych należy ustalić, 
czy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie usług z 
zakresu kształcenia i wychowania. 

Po pierwsze, rozważenia wymaga możliwość odrębnego zwolnienia z opodatkowania 
usług kształcenia oraz usług wychowania. W opinii Wnioskodawcy, kierując się zasadami 
wykładni językowej przepisów Ustawy VAT wskazać należy, iż zwolnienie w powyższym 
zakresie powinno być stosowane odrębnie tak do usług kształcenia jak i do usług 
wychowania. Spójnik „i” zastosowany w powyższym przepisie nie oznacza więc, iż należy 
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rozważać możliwość zastosowania zwolnienia jedynie do łącznego świadczenia usług 
kształcenia i wychowania. Powyższą interpretację potwierdza w szczególności analiza 
sposobu określenia innych, przykładowych czynności zwolnionych wskazanych w art. 43 ust. 
1 Ustawy VAT: 
� pkt 15 - m.in. działalność w zakresie gier na automatach i gier na automatach o 

niskich wygranych; 
� pkt 19 - usługi świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i 

pielęgniarki położne; 
� pkt 30 - usługi zakwaterowania w bursach i internatach na rzecz studentów i 

doktorantów; 
� pkt 34 - usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji; 
� pkt 37 - usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług 

reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych. 
Oczywistym jest, że w każdym ze wskazanych powyżej przykładów czynności 

podlegających zwolnieniu z opodatkowania, ustawodawca stosując spójnik „i” nie miał na 
myśli konieczności łącznego spełnienia przesłanek umożliwiających zastosowanie zwolnienia. 
W przeciwnym wypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z martwymi przepisami, 
niemożliwymi w praktyce do spełnienia, trudno bowiem w jednym czasie (w ramach jednej 
czynności) spełniać zadania w zakresie radiofonii i telewizji, czy też świadczyć usługi 
ubezpieczeniowe, a zarazem być pośrednikiem tych usług. 

Reasumując, wskazać należy, iż spójnik „i” w powyższym przepisie pełni funkcję 
przecinka - wskazuje na zakres usług podlegających zwolnieniu, nie oznacza zaś, iż 
koniecznym do zastosowania zwolnienia jest jednoczesne spełnienie przesłanek, do których 
odnosi się przepis, inaczej bowiem powyższe przepisy nie były możliwe do zastosowania. 
Wystarczy więc w tym wypadku spełnienie jednej przesłanki wskazanej w przepisie do 
zastosowania zwolnienia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, oczywistym jest w ocenie Wnioskodawcy, iż zwolnienie, o 
którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) Ustawy VAT należy rozpatrywać rozłącznie w 
odniesieniu do usług kształcenia jak i usług wychowania, wystarczającym jest bowiem 
świadczenie usług w jednym z powyższych obszarów, aby można było rozważać objęcie ich 
zwolnieniem z opodatkowania. 
Z ostrożności jednakże, poniżej Wnioskodawca wykaże, iż świadczone przez niego usługi 
szkoleniowe stanowią usługi kształcenia, a zarazem też usługi wychowania. 

W ustawodawstwie brak jest definicji kształcenia i wychowania, w związku z powyższym 
należy sięgnąć do języka powszechnego, jak również do teorii nauk pedagogicznych i teorii 
wychowania. 
� Świadczenie przez Wnioskodawcę usług kształcenia 

Słownik języka polskiego PWN definiuje proces kształcenia jako czynności, których celem 
jest: „przekazywać komuś wiedzę, umiejętności”, „czynić starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, 
rozwijał umiejętności”, „rozwijać cechy charakteru” („Słownik języka polskiego PWN” pod 
red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005).  

W świetle powyższego proces kształcenia można określić jako proces, którego celem jest 
uzyskiwanie uzupełnianie wiedzy ogólnej, a także umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Podobne stanowisko jest wypracowane w dorobku Wspólnoty Europejskiej - we 
Wspólnym sprawozdaniu 2008 Rady i Komisji UE z postępów w realizacji programu prac 
„Edukacja i szkolenie 2010” - „Uczenie się przez całe życie dla wiedzy, kreatywności i 
innowacyjności”, wskazano iż: „Uczenie się przez całe życie wspiera kreatywność i 
innowacyjność oraz umożliwia pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym”. 
Oczywistym jest, że usługi szkoleniowe przez Wnioskodawcę, których celem jest podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności stanowią proces kształcenia ich 
uczestników. Powyższe wynika z faktu, że celem udziału w świadczonych przez 
Wnioskodawcę usługach szkoleniowych, jest uzyskanie bądź poszerzenie wiedzy, 
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umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a w efekcie przyswojenie wiedzy, zdobycie nowych 
umiejętności zawodowych przez uczestników. Mając więc na uwadze, że Wnioskodawca 
świadcząc usługi szkoleniowe przekazuje wiedzę i umiejętności osobom uczestniczącym w 
seminariach, szkoleniach i kursach, uznać należy, iż usługi te stanowią proces kształcenia, 
którego efektem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zdobycie 
nowych doświadczeń kształtujących psychikę uczestników pod względem intelektualnym i 
socjalnym. 
� Świadczenie przez Wnioskodawcę usług wychowania 
Wnioskodawca wskazuje, iż w trakcie prowadzonych seminariów, szkoleń i kursów, świadczy 
na rzecz ich uczestników również usługi wychowania. 

Wychowanie w nauce jest rozpatrywane jako proces utożsamiany z oddziaływaniem na 
psychikę i zachowanie człowieka całokształtu specyficznych bodźców doświadczeń 
ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych 
przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w jej sferze fizycznej, 
umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej. 
Poniżej można przytoczyć funkcjonujące w nauce definicje według których wychowanie to: 
� „proces zdobywania przez jednostkę doświadczeń” (W. Ch. Bagley, 1923), 
� „proces samorzutnego rozwoju w zakresie różnego rodzaju doświadczenia 

nabywanego przez wychowanka” (S. Kunowski, 1981), 
� „pomaganie wychowankowi w rozwoju i ułatwienia mu realizowania swoich 

możliwości” (H. Rylke, G. Klimowicz, 1982), 
� „całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej zwłaszcza przez 

interakcje urzeczywistniać swoje człowieczeństwo”(T. Tarnowski 1992), 
� „proces rozwoju, który zachodzi w indywidualnej jednostce, jako rezultat jej 

działalności w środowisku i jej reakcji na to środowisko” (I. Doughton). 
W związku z powyższym wskazać należy, iż przez wychowanie należy rozumieć m.in. 

sterowanie procesem uczenia się człowieka; oddziaływanie na wszechstronny rozwój 
osobowości; działanie wywierające na człowieka określony wpływ; kierowanie rozwojem itp. 

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż wszystkie powyżej wskazane elementy składowe 
rozumienia procesu wychowania są spełnione w przypadku realizowanych przez niego usług. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, iż poprzez proces nauczania uczestników seminariów, szkoleń 
i kursów, następuje również ich rozwój społeczno-intelektualny realizowany poprzez 
nabywanie nowych doświadczeń i interakcje grupowe. 

Podkreślenia przy tym wymaga, iż nie należy w żadnym razie odnosić procesów 
wychowawczych jedynie do dzieci i młodzieży. Zgodnie bowiem z teorią wychowania jedną z 
jego cech jest długotrwałość (tak np. Sobocki M.: „Teoria wychowania w zarysie”, Kraków 
2003). Potwierdzenie w powyższym zakresie stanowi w szczególności przedmiot badań 
andragogiki, czyli nauki o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, 
kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych. 

Podnieść w tym miejscu należy, iż realizowane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe 
mają na celu dokształcanie i doskonalenie zawodowe ich uczestników, którymi są m.in. 
przedstawiciele wolnych zawodów, kadra menadżerska, przedsiębiorcy, członkowie rad 
nadzorczych, urzędnicy państwowi i samorządowi, pracownicy oraz osoby indywidualne etc. 
W celu określenia więc czy usługi szkoleniowe te służą także wychowaniu ich uczestników, 
należy w powyższym zakresie zwrócić szczególną uwagę na problematykę będącą 
przedmiotem badań działu andragogiki, jakim jest andragogika pracy. 

Andragogika pracy zajmuje się w szczególności problematyką człowieka i jego edukacji w 
środowisku pracy, gdzie przedmiot badań stanowi wychowanie przez pracę, wychowanie do 
pracy oraz wychowanie w procesie pracy (tak np. Turos L.: „Andragogika pracy”, Warszawa 
2006). Przedmiot badali andragogiki pracy wskazuje więc na nieodłączny związek i relację 
procesów związanych z nabywaniem nowych umiejętności podczas pełnienia obowiązków 
związanych z pracą zawodową a procesem wychowania człowieka. 
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W świetle powyższego wskazać należy, iż z procesy kształcenia i wychowania należy 
również odnosić do osób dorosłych, w szczególności zaś kształcenie i wychowanie osoby 
dorosłej następuje w jej środowisku pracy i wiąże się z umiejętnościami zdobywanymi w 
trakcie życia zawodowego. Poprzez usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę 
wychowuje więc on również ich uczestników w ramach ich środowiska pracy, jako że w 
procesie kształcenia zdobywają oni doświadczenia niezbędne w ich życiu zawodowym i 
rozwoju osobistym, zaś wiedza i umiejętności zdobywane w trakcie kształcenia mogą służyć 
jako środek do realizacji celów życiowych ich uczestników, jak również wpływają na 
kształtowanie ich osobowości poprzez interakcje z członkami grupy i instruktorami. 

Przykładem w powyższym zakresie mogą być seminaria pt.: „Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w przedsiębiorstwie” czy „Zarządzanie zespołem” skierowane głównie do kadry 
menadżerskiej oraz pracowników małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Ich celem 
jest zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych czynników kształtujących politykę personalną 
procesów kadrowych oraz umiejętności przywódczych i menedżerskich w przedsiębiorstwie. 
Podczas seminariów ich uczestnicy mogą doskonalić wiedzę teoretyczną oraz umiejętności 
praktyczne z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach 
prowadzonych zajęć słuchacze mają możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia i 
funkcjonowania systemów kadrowych, a także rozwijania swoich umiejętności 
interpersonalnych niezbędnych w konstruowaniu i wdrażaniu efektywnej polityki kadrowej 
przedsiębiorstw. 

Seminarium w tym zakresie ma więc niewątpliwie na celu poszerzenie wiedzy oraz 
zdobycie nowych umiejętności zawodowych w zakresie stanowiącym przedmiot kształcenia. 
Nabycie tych umiejętności wiąże się również w nieodłączny sposób z wychowaniem 
uczestników, którzy wchodząc w interakcje z innymi uczestnikami, jak również z wykładowcą 
rozwijają i kształtują swoją osobowość pod względem cech intelektualnych, jak i socjalnych.  

W świetle powyższego oczywistym zatem jest, że powyższe usługi szkoleniowe stanowią 
proces kształcenia i wychowania, gdyż w wyniku uczestnictwa w w/w następuje nie tylko 
podniesienie kwalifikacji zawodowych ich uczestników, lecz również ich wychowanie w 
zakresie kształtowania umiejętności nawiązywania i utrzymywania odpowiednich interakcji ze 
współpracownikami i podwładnymi. 

Uczestnicy seminariów szkoleń i kursów, są w rezultacie wychowywani w zakresie 
sposobu kształtowania relacji z innymi ludźmi, jak również poruszania się w otoczeniu 
społecznym. 

Biorąc powyższe pod uwagę, uznać należy, że usługi szkoleniowe świadczone przez 
Wnioskodawcę, obejmujące tematykę prawną, finansową, menedżerską, marketingową, 
sprzedażową, środowiskową, unijną, informatyczną, kadrową mają na celu wzrost 
umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój intelektualny 
uczestników. Są zatem elementem procesu kształcenia i wychowania. Wobec powyższego 
usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę uznać należy za usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania. 
Reasumując, uznać należy, że Wnioskodawca prowadzi statutową działalność usługową 
� jako podmiot posiadający wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zaś 
� usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są usługami świadczonymi w 

zakresie kształcenia i wychowania. 
W związku z powyższym, usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę oraz 

dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, są na mocy art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit. a) Ustawy VAT zwolnione z podatku VAT. 
PODSUMOWANIE 

Usługi szkoleniowe wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności statutowej 
oraz dostawa towarów i usługi ściśle z tymi usługami związane, jako placówkę posiadającą 
wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych są zwolnione z podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) Ustawy VAT. 
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W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje 
się za prawidłowe. 
 
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono 
od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. 
 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania 
interpretacji. 
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81. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. IPPP1/443-12/11-4/BS) 

 
Istota interpretacji  
Opodatkowanie usług edukacyjnych dogoterapii oraz kursów dogoterapii. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy 
przedstawione we wniosku z dnia 30.12.2010 r. (data wpływu 04.01.2011 r.), uzupełnionym 
na wezwanie tut. Organu z dnia 25.03.2011 r. (skutecznie doręczone w dniu 30.03.2011 r.), 
w dniu 06.04.2011 r. (data wpływu 08.04.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
opodatkowania usług edukacyjnych dogoterapii oraz kursów dogoterapii - jest 
nieprawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 04.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie opodatkowania usług edukacyjnych dogoterapii oraz kursów dogoterapii. Wniosek 
uzupełniony został pismem z dnia 05.04.2011 r., złożonym w dniu 06.04.2011 r. (data 
wpływu 08.04.2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 25.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Wnioskodawca posiada wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne oraz studia 
podyplomowe kwalifikacyjne pedagogiczne dające Stronie uprawnienia do wykonywania 
zawodu nauczyciela. Aktualnie Wnioskodawca jest w trakcie studiów podyplomowych 
kwalifikacyjnych Oligofrenopedagogika dających uprawnienia do nauczania i wychowywania 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wnioskodawca ma również ukończony kurs 
dogoterapii. 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i w jej ramach zajmuje się m.in. 
prowadzeniem zajęć edukacyjnych dogoterapii oraz jest organizatorem kursów kształcących 
do pracy w zawodzie dogoterapeuty – kurs 1o ( Podstawy Dogoterapii) oraz kurs 2o. Strona 
jest zarejestrowana jako Instytucja Szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. 

Zajęcia edukacyjne dogoterapii prowadzone są na potrzeby osób u nich w domu oraz na 
potrzeby przedszkoli, przedszkoli integracyjnych i szkół na ich terenie. Tematyka zajęć 
obejmuje poznanie zachowań i zwyczajów psów, bezpiecznego kontaktu z nimi, uczy 
szacunku do zwierząt i środowiska. Dzieci uczą się jak komunikować się z psami, troszczyć o 
nie i dbać o wzajemne relacje. Edukacja obejmuje wiedzę na temat szeroko rozumianego 
środowiska. Dzieci z problemami rozwojowymi mogą uczyć się liczenia, dodawania, 
odejmowania, poszerzać zakres mowy czynnej i biernej, doskonalić różnicowanie kształtów, 
kolorów, wielkości, ćwiczyć płynność mowy, formowania zdań, kontakty werbalne i 
pozawerbalne z osobami dorosłymi oraz rówieśnikami. 

Zajęcia odbywają się w formie nauki poprzez zabawę z udziałem specjalnie 
przeszkolonego i przygotowanego psa.  
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W piśmie z dnia 05.04.2011 r. (data wpływu 08.04.2011 r.), będącym odpowiedzią na 
wezwanie tut. Organu z dnia 25.03.2011 r. Strona wskazała: 

1. Wnioskodawca nie jest osobą wykonującą inne zawody medyczne, o których mowa 
w art. 18d ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej. 

2. W zakresie pytania z pkt nr 2:Z art. 2 ustawy o systemie oświaty wynika, że 
system ten obejmuje, między innymi: 

� różnego rodzaju szkoły, ale także 
� placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz 

ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie 
i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (które 
mogą być prowadzone przez osoby fizyczne/prawne) 
Strona wyjaśniła, że nie jest i nie prowadzi żadnego rodzaju szkoły, ale 
prowadzi Instytucję Szkoleniową wpisaną do rejestru Instytucji 
Szkoleniowych umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu dogoterapeuty. Prowadzi także 
zajęcia edukacyjne dogoterapii dla dzieci i dorosłych. W rozumieniu Strony 
prowadzona przez Wnioskodawcę edukacja wpisuje się w system oświaty, 
choć nie podlega organizacyjnie i programowo pod Ministerstwo Edukacji, 
ani Kuratorium Oświaty. Wnioskodawca może jednak i będzie ubiegać się o 
akredytację Kuratorium Oświaty w zakresie kursów dogoterapii.Strona 
podała również za publikacją „PODLASKI KOSZYK USŁUG 
SZKOLENIOWYCH” wydaną przez Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i 
Prognoz Gospodarczych:„Pozaszkolne kształcenie osób dorosłych może się 
odbywać w publicznych oraz niepublicznych placówkach kształcenia 
ustawicznego i praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia 
zawodowego lub specjalnie tworzonych szkołach dla dorosłych.Wspomniana 
ustawa dzieli system oświaty w Polsce na część publiczną (szkoły i placówki 
publiczne objęte nadzorem Ministra Oświaty i Wychowania) oraz część 
niepubliczną, działającą w oparciu o przepisy dotyczące działalności 
gospodarczej. 

3. Co do tego punktu Strona miała najwięcej niejasności. Pytaniem jest bowiem czym 
są usługi nauczania, co jest poziomem nauczania i kto jest nauczycielem. Poniżej 
Wnioskodawca podał swoje stanowisko i wyjaśnienia; 

a. Jeśli usługi nauczania to uczenie jako takie w rozumieniu uczenia kogoś 
tych umiejętności i przekazywanie takiej wiedzy, której uczeń nie posiada - 
to tak są to usługi nauczania. 

b. Jeśli wyrażenie na poziomie przedszkolnym i podstawowym należy rozumieć 
jako uczenie osób (dzieci) w wieku przedszkolnym i podstawowym - to tak, 
są to usługi na poziomie przedszkolnym i podstawowym. 

c. Jeśli wyrażenie na poziomie przedszkolnym i podstawowym rozumieć jako 
przekazywanie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej 
dla przedszkoli i szkół podstawowych - to też są to usługi na poziomie 
przedszkolnym i podstawowym. Może się jednak zdarzyć, że osoby 
zdobywające wiedzę na tym poziomie nie będą w wieku przedszkolnym, a 
może nawet nie będą w wieku uczniów powszechnych szkół podstawowych 
- nauczanie może obejmować osoby upośledzone umysłowo w różnym 
stopniu od lekkiego przez głębsze do głębokiego i te osoby, nawet do końca 
życia mogą pozostać na poziomie nauczania programu przedszkolnego lub 
szkoły podstawowej. I czy chodzi tu o poziom szkół podstawowych 
powszechnych czy specjalnych tego ustawodawca też nie podaje. 

d. Jeśli chodzi o wyrażenie świadczone przez nauczycieli to jest to pojęcie 
wieloznaczne i ustawodawca nie sprecyzował wg Wnioskodawcy co przez to 
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rozumie. Jeżeli za nauczyciela przyjąć osobę, która uczy uczniów np. gry na 
flecie, fortepianie, wytwarzania mebli, rozumienia zachowań zwierząt, troski 
o środowisko, liczenia czy nazywania kolorów - to w takim rozumieniu 
Wnioskodawca jest nauczycielem. 

e. Jeśli za nauczyciela przyjąć osobę, która ma wykształcenie umożliwiające 
podjęcie pracy nauczyciela to w takim rozumieniu Wnioskodawca też jest 
nauczycielem - ma ukończone podyplomowe studia pedagogiczne dające 
Stronie przygotowanie do pracy nauczyciela. 

f. Jeśli zaś za nauczyciela rozumieć osobę zatrudnioną w szkole na umowę o 
pracę na stanowisku nauczyciela to wydaje się to niezasadne dla ustawy o 
podatku VAT, gdyż osoby zatrudnione na umowę o pracę nie płacą od tej 
usługi podatku VAT, a zwolnienie w zakresie nauczania prywatnego nie jest 
chyba warunkowane bieżącym zatrudnieniem na umowę o pracę w szkole 
na etacie nauczyciela.Ze względu na, zdaniem Wnioskodawcy, słabe 
sprecyzowanie zakresu zwolnienia Strona zwróciła się o interpretację. Wg 
Wnioskodawcy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi edukacyjne 
dogoterapii wykonywane prywatnie dla dzieci i młodzieży Strona rozumie 
jako usługi nauczania na poziomie podstawowym - gdy spełnione jest 
kryterium wieku lub programu - wykonywane przez nauczycieli (spełnione 
kryterium wykształcenia i rodzaju świadczeń). 

4. Formy i zasady prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń nie są określone w 
odrębnych przepisach. Przepisy dotyczą tylko wpisów do rejestru Instytucji 
Szkoleniowych jak Strona podała we wniosku o interpretację. 

 . Strona nie uzyskała akredytacji Kuratorium Oświaty 
a. Szkolenia nie są w całości, ani w co najmniej 70% finansowane ze środków 

publicznych. 
 

W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
Jaką stawkę VAT zastosować dla zajęć edukacyjnych dogoterapii wykonywanych na rzecz 
osób indywidualnych... 
Jaką stawkę VAT zastosować dla zajęć edukacyjnych dogoterapii wykonywanych na rzecz 
przedszkoli, przedszkoli integracyjnych, fundacji i stowarzyszeń, szkół... 
Czy zajęcia edukacyjne dogoterapii w tym przypadku są zwolnione z VAT... 
Jaką stawkę VAT zastosować dla kursów dogoterapii 1o i 2o świadczonych przez Instytucję 
Szkoleniową... 
Czy kursy świadczone przez Instytucję Szkoleniową są zwolnione z VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy: 

Zajęcia edukacyjne dogoterapii są zwolnione z VAT zgodnie z pkt 27 art. 43 ustawy VAT 
jako usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym 
i wyższym świadczone przez nauczycieli lub na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19c. 

Dla kursów dogoterapii 1o i 2o można zastosować zwolnienie z VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 29a jako kształcenie zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego inne niż 
zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
27.10.2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 29.10.2010 r.). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 

Zakres tych czynności określony został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ustawy. I tak, 
stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 
Natomiast 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 niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 
cyt. ustawy). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl zaś ust. 2 
powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, 
stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawki 
podatku wskazane w powołanym powyżej art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT ulegają 
podwyższeniu na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578). 
Zgodnie z tym przepisem, po art. 146 dodaje się art. 146a-146e w brzmieniu: „ Art. 146a. W 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.: 

1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, 
wynosi 23%; 

2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (…)”. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 
80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie 
ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 ze 
zm.). 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub 
młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. Natomiast na podstawie lit. j) powołanego art. 132 ust. 1 Dyrektywy 
zwolnione zostało nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne 
lub wyższe. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki 
medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, 
świadczone w ramach wykonywania zawodów: 
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a. lekarza i lekarza dentysty, 
b. pielęgniarki i położnej, 
c. medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 

r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), 
d. psychologa; 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. 

Analizując powołaną wyżej regulację zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania 
zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym 
dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim 
poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który 
musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż 
zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku VAT jest nauczanie prywatne przez 
nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje 
czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. 
nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia 
bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być 
bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Bez znaczenia w tej 
sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa 
liczba osób.  

Usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym i wyższym należy oceniać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 4, poz. 17) wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

Z opisanego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca 
prowadzi działalność gospodarczą i w jej ramach zajmuje się m.in. prowadzeniem zajęć 
edukacyjnych dogoterapii. Powyższe zajęcia prowadzone są na potrzeby osób u nich w domu 
oraz na potrzeby przedszkoli, przedszkoli integracyjnych i szkół na ich terenie. Tematyka 
zajęć obejmuje poznanie zachowań i zwyczajów psów, bezpiecznego kontaktu z nimi, uczy 
szacunku do zwierząt i środowiska. Dzieci uczą się jak komunikować się z psami, troszczyć o 
nie i dbać o wzajemne relacje. Edukacja obejmuje wiedzę na temat szeroko rozumianego 
środowiska. Dzieci z problemami rozwojowymi mogą uczyć się liczenia, dodawania, 
odejmowania, poszerzać zakres mowy czynnej i biernej, doskonalić różnicowanie kształtów, 
kolorów, wielkości, ćwiczyć płynność mowy, formowania zdań, kontakty werbalne i 
pozawerbalne z osobami dorosłymi oraz rówieśnikami. Zajęcia odbywają się w formie nauki 
poprzez zabawę z udziałem specjalnie przeszkolonego i przygotowanego psa.  

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika ponadto, iż przeprowadzane zajęcia 
edukacyjne dogoterapii przekazują wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej 
dla przedszkoli i szkół podstawowych. Firma nie jest placówką oświatową - jest to 
jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną. Wnioskodawca 
posiada wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne oraz studia podyplomowe 
kwalifikacyjne pedagogiczne dające Stronie uprawnienia do wykonywania zawodu 
nauczyciela. Aktualnie Wnioskodawca jest w trakcie studiów podyplomowych 
kwalifikacyjnych Oligofrenopedagogika dających uprawnienia do nauczania i wychowywania 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wnioskodawca ma również ukończony kurs 
dogoterapii. 

Jednocześnie Strona wskazała, iż Wnioskodawca nie jest osobą wykonującą inne zawody 
medyczne, o których mowa w art. 18d ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach 
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opieki zdrowotnej. Prowadzona przez Stronę edukacja nie podlega organizacyjnie i 
programowo pod Ministerstwo Edukacji, ani Kuratorium Oświaty. 

Zgodnie z internetowym uniwersalnym słownikiem języka polskiego PWN „dogoterapia”, 
to terapia poprzez ćwiczenia i zabawę z psem. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych powyżej 
przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż zwolnienie, o którym mowa we 
wskazanym przez Wnioskodawcę art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług nie będzie miało zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż 
Wnioskodawca nie wypełnia żadnej z przesłanek o charakterze podmiotowym, wynikającym z 
tego przepisu.  

Natomiast wprowadzone przepisem art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwolnienie ma 
zastosowanie wyłącznie do usług nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczonych przez osoby fizyczne, które są 
nauczycielami.  

W załączniku nr 1 do powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 23 grudnia 2008 r., wskazano cele i obszary wychowania przedszkolnego, natomiast 
załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia zawiera podstawy programowe kształcenia ogólnego 
dla szkół podstawowych.  

Zajęcia dogoterapii przeprowadzane przez Wnioskodawcę nie wpisują się w zakres ram 
programowych określonych powyższym rozporządzeniem. 

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, 
stwierdzić należy, iż w przypadku świadczenia usług dogoterapii nie zostają spełnione 
przesłanki wynikające z treści ww. art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Zatem świadczenie 
tych usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. 
W konsekwencji przedmiotowe usługi opodatkowane będą podstawową – 23% stawką 
podatku od towarów i usług. 
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku zajęć 
edukacyjnych dogoterapii, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT uznać należało za 
nieprawidłowe. 
W myśl art. art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto zgonie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, 
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i 
dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
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W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą i w ramach której m. in. jest organizatorem kursów kształcących do pracy w 
zawodzie dogoterapeuty – kurs 1o ( Podstawy Dogoterapii) oraz kurs 2o. Strona jest 
zarejestrowana jako Instytucja Szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr 
2.14/00324/2010. Prowadzona przez Stronę edukacja nie podlega organizacyjnie i 
programowo pod Ministerstwo Oświaty ani Kuratorium Oświaty. 

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika ponadto, iż formy i zasady 
prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń nie są określone w odrębnych przepisach. 
Przepisy dotyczą tylko wpisów do rejestru Instytucji Szkoleniowych. Strona nie uzyskała 
akredytacji Kuratorium Oświaty, Wnioskodawca może jednak i będzie ubiegać się o 
akredytację Kuratorium Oświaty w zakresie kursów dogoterapii. Szkolenia nie są w całości, 
ani w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych.  

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych powyżej 
przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miało 
zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 

Natomiast unormowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
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lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 
r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) określa się klasyfikację zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy, zwaną dalej klasyfikacją, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. W 
załączniku tym w grupie 323 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody 
terapii umieszczony został zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta) – 323007. 

W niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję 
usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych – wykonywania 
zawodu dogoterapeuty. 

W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ww. 
szkolenia muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach lub objęte akredytacją lub w całości finansowane ze środków publicznych lub też 
finansowanie w co najmniej 70 % ze środków publicznych.  

Wnioskodawca wskazał, iż formy i zasady prowadzonych przez Stronę szkoleń nie są 
określone w odrębnych przepisach (przepisy dotyczą tylko wpisów do rejestru Instytucji 
Szkoleniowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004 r. w sprawie 
rejestru instytucji szkoleniowych Dz. U. z 29.10.2004 r.). Nie można zatem stwierdzić, iż 
szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług tzn. prowadzone są w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi 
szkolenia nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
a) ustawy o VAT. 

Ponadto, wskazać należy, iż z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie posiada akredytacji w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak również przedmiotowe szkolenia nie są w 
całości, ani w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych nie znajdą 
zastosowania w niniejszej sprawie unormowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b), art. 
43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 04 kwietnia 2011 r. 
W konsekwencji przedmiotowe szkolenia opodatkowane będą podstawową – 23% stawką 
podatku od towarów i usług. 
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku kursów dogoterapii 
1o i 2o świadczonych przez Instytucję Szkoleniową, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) 
ustawy o VAT uznać należało za nieprawidłowe. 
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82. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. IPPP1-443-77/11-2/EK) 

 
Istota interpretacji 
Usługi szkolenia CIMA, ACCA, CIA mające charakter szkoleń zawodowych nie będą korzystać 
ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a). 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2011 r. (data wpływu 19 stycznia 2011 r.) o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia usług szkoleniowych kursów CIMA, 
ACCA, CIA- jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 19 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia usług szkolenia zawodowego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny 
oraz zdarzenie przyszłe: 
 
P. Sp. z o.o. (dalej jako: ”P. ” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą 
polegającą m.in. na świadczeniu za wynagrodzeniem usług edukacyjnych. Usługi te obejmują 
prowadzenie kursów przygotowujących uczestników kursów do uzyskania określonych 
kwalifikacji/kompetencji zawodowych. Obecnie Wnioskodawca prowadzi Kurs CIMA, 
natomiast w przyszłości zamierza prowadzić również Kurs ACCA oraz Kurs CIA. 
Zarówno prowadzony obecnie Kurs CIMA jak również planowane w przyszłości Kursy ACCA 
oraz CIA stanowią przygotowanie uczestników kursów do uzyskania określonych kompetencji 
zawodowych. Kurs CIMA przygotowuje do uzyskania tytułu zawodowego ACMA w dziedzinie 
księgowości zarządczej, natomiast Kursy ACCA i CIA do uzyskania kwalifikacji audytora 
wewnętrznego. Uzyskanie przez uczestnika kursu ww. kompetencji zawodowych jest 
potwierdzone stosownym certyfikatem i uznawane międzynarodowo. 
Poniżej wnioskodawca przedstawia charakterystykę kursów prowadzonych obecnie oraz 
kursów, które zamierza prowadzić w przyszłości, jak również kompetencji zawodowych 
uzyskiwanych przez uczestników kursów. 
   1. Kursy prowadzone obecnie - Kurs CIMA 
Obecnie Wnioskodawca prowadzi kurs przygotowujący uczestników do zdania egzaminu 
certyfikacyjnego organizowanego przez CIMA (ang. CIMA – Chartered Institute of 
Management Accountants - Instytut Biegłych Księgowych z Rachunkowości Zarządczej – 
tłumaczenie wnioskodawcy) – „Kurs CIMA”. 
CIMA jest stowarzyszeniem zawodowym biegłych księgowych specjalizujących się w 
księgowości zarządczej, działającym w Zjednoczonym Królestwie na zasadach przywileju 
królewskiego, tzw. Royal Charter. Przynależność do stowarzyszenia wymaga zdania 15 
egzaminów organizowanych przez CIMA, odpowiedniego doświadczenia zawodowego oraz 
ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków CIMA. 
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Kursy przygotowujące do egzaminów CIMA mogą być wyłącznie prowadzone przez podmioty, 
która uzyskały akredytację CIMA i zgodnie z wytycznymi CIMA. Egzaminy organizowane są 
przez CIMA w określonych terminach, wspólnych dla wszystkich kursantów na świecie. Ocena 
wszystkich prac egzaminacyjnych odbywa się w siedzibie CIMA w Wielkiej Brytanii. 
Osoba, która uzyskała pozytywne wyniki z egzaminów certyfikacyjnych organizowanego 
przez CIMA oraz wykazała się odpowiednim doświadczeniem zawodowym zyskuje tytuł 
zawodowy ACMA (ang. ACMA Associate Chartered Management Accountent - Członek 
Instytutu Biegłych Księgowych z Rachunkowości Zarządczej). Tytuł ACMA potwierdza 
posiadanie odpowiednich kompetencji zawodowych w zakresie księgowości zarządczej. 
Osoba, która posiada tytuł ACMA może umieszczać po nazwisku zapis: „nazwisko, ACMA”. 
Tytuł zawodowy ACMA uznawany jest w wielu krajach świata jako potwierdzenie posiadania 
kompetencji zawodowych w zakresie księgowości zarządczej. 
Dodatkowo zawód wykonywany przez członków stowarzyszenia CIMA (osoby, które uzyskały 
pozytywną ocenę z egzaminu certyfikacyjnego), w myśl art. 3 ust. 2 w związku z 
załącznikiem nr 1 do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U.UE.L.05.255.22 ze 
zm.; dalej: „dyrektywa w sprawie kwalifikacji zawodowych”), stanowi zawód regulowany 
(stowarzyszenie CIMA zostało wskazane w punkcie 6 zał. 1 w części dotyczącej 
Zjednoczonego Królestwa). 
Charakterystyka Kursu CIMA prowadzonego przez P. 
Celem Kursu CIMA prowadzonego przez P. jest kompleksowe przygotowanie kursantów do 
wyżej wskazanych egzaminów certyfikacyjnych tj. 15 egzaminów, których pozytywne 
zaliczenie jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu zawodowego ACMA nadawanego 
przez CIMA. 
P. prowadzi Kurs CIMA w oparciu o ścisłe wytyczne CIMA. Oznacza to, że P. korzysta z 
sylabusu zajęć opracowanego przez CIMA tak również ze wskazanych oraz zaakceptowanych 
przez CIMA źródeł wiedzy (tj. podręczników, opracowań). Każdy uczestnik Kursu CIMA, 
zgodnie z wytycznymi CIMA, zobligowany jest do uczestnictwa w zajęciach oraz wykonania 
testów sprawdzających wiedzę z poszczególnych etapów kursu. 
Należy również wskazać, że Wnioskodawca został wpisany przez CIMA na listę tzw. tuition 
proyiders, czyli na listę podmiotów uprawnionych przez CIMA do prowadzenia usług 
szkoleniowych w zakresie przygotowania do podjęcia egzaminów certyfikacyjnych CIMA. 
 
   2. Kursy prowadzone w przyszłości — Kurs ACCA oraz CIA (zdarzenie przyszłe) 
Wnioskodawca rozważa również wprowadzenie w przyszłości do swojej oferty usług 
następujących kursów: 
    * kursu przygotowującego do zdobycia tytułu zawodowego ACCA (ang. Association of 
Certified Chartered Accountants — członka Stowarzyszenia Licencjonowanych 
Certyfikowanych Księgowych — z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działającym w Zjednoczonym 
Królestwie na zasadach przywileju królewskiego, tzw. Royal Charter) Kurs ACCA”; oraz 
    * kursu przygotowującego do zdobycia tytułu zawodowego audytora wewnętrznego CIA 
(ang. Certified Internal Auditor, dalej: “Kurs CIA”) organizacji IIA (ang. The Institute of 
Internal Auditors z siedzibą w USA — “ Kurs CIA”. 
Wyżej wskazane kursy przygotowują uczestników do uzyskania kompetencji audytora 
wewnętrznego. 
Zawód wykonywany przez członków stowarzyszenia ACCA (kursantów, którzy uzyskali 
pozytywną ocenę z egzaminu certyfikacyjnego) stanowi zawód regulowany w myśl art. 3 ust. 
2 w związku z załącznikiem nr 1 do dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych jako taki, 
uznawany jest przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej Association of Certified 
Chartered Accountants zostało wskazane w punkcie 4 zał. 1 w części dotyczącej 
Zjednoczonego Królestwa. 
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Egzamin certyfikacyjny (składający się łącznie z 14 oddzielnych egzaminów) organizowany 
jest przez ACCA w określonych terminach, wspólnych dla wszystkich kursantów na świecie. 
Osoba, która uzyskała pozytywne wyniki z egzaminów certyfikacyjnych organizowanego 
przez ACCA oraz wykazała się odpowiednim doświadczeniem zawodowym uzyskuje tytuł 
zawodowy FCCA (ang. FCCA — Chartered Certified Accountant — Biegły Księgowy). Tytuł 
FCCA potwierdza posiadanie odpowiednich kompetencji zawodowych w zakresie księgowości 
oraz rachunkowości. Osoba, która posiada tytuł FCCA może umieszczać po nazwisku zapis: „ 
nazwisko, FCCA „. Tytuł zawodowy FCCA uznawany jest w wielu krajach świata jako 
potwierdzenie posiadania kompetencji zawodowych w zakresie księgowości oraz 
rachunkowości. Ponadto, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U.09.157.1240; dalej: „Ustawa o finansach publicznych”), kursanci, którzy 
uzyskali pozytywną ocenę z egzaminów certyfikacyjnych CIA lub ACCA, a tym samym 
uzyskali tytuł CIA lub FCCA, zostają uznani za audytorów wewnętrznych w rozumieniu 
ustawy o finansach publicznych (pod warunkiem spełniania wszystkich przesłanek 
określonych w art. 286 ustawy u finansach publicznych). 
Podobnie jak w przypadku kursu CIMA, Kursy ACCA i CIA muszą być prowadzone zgodnie z 
wytycznymi stowarzyszenia ACCA oraz IIA (tj. zarówno w zakresie programu nauczania jak i 
materiałów szkoleniowych). 
Charakterystyka Kursów ACCA i CIA prowadzonych przez Wnioskodawcę 
Zarówno egzamin ACCA jaki i CIA są egzaminami ujednoliconymi w skali całego świata 
składającymi się odpowiednio z 14 i 4 części egzaminacyjnych, których łączne zaliczenie 
pozwala na uzyskanie tytułów zawodowych FCCA i CIA. Dlatego też Wnioskodawca 
zobligowany będzie do prowadzenia tych kursów w oparciu o przepisy odpowiednio 
stowarzyszenia ACCA oraz IIA, w tym m.in. do korzystania z rekomendowanych źródeł 
wiedzy oraz realizacji programu nauczania zgodnie z wydzielonymi modułami 
egzaminacyjnymi. 
Kurs ACCA: 
    * będzie obejmować przygotowanie przez Wnioskodawcę uczestników kursu do egzaminu 
certyfikacyjnego składającego się 14 części organizowanego przez ACCA; 
    * prowadzony będzie przez Wnioskodawcę w oparciu o wytyczne ACCA, zgodnie z 
przewidzianym programem składającym się z 14 modułów egzaminacyjnych. 
Natomiast Kurs CIA: 
    * będzie obejmować przygotowanie przez Wnioskodawcę uczestników kursu do egzaminu 
certyfikacyjnego składającego się 4 części organizowanego przez IIA; i 
    * prowadzony będzie przez Wnioskodawcę w oparciu o wytyczne tej organizacji. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
   1. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Kurs CIMA, o którym mowa w 
punkcie 1 stanu faktycznego, stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT i zgodnie z treścią tego 
artykułu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT... 
   2. Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, o którym mowa w punkcie II 
stanu faktycznego, Kurs ACCA oraz Kurs CIA stanowią usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT i zgodnie z 
treścią tego artykułu podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT... 
 
   1. W przedmiocie pytania pierwszego (Kurs CIMA) 
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Zdaniem Wnioskodawcy, usługa polegająca na świadczeniu przez P. Kursu CIMA stanowi 
usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jako taka, podlega 
zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o VAT usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 art. 43 ust. 1: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych, 
- oraz świadczenia usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane 
podlegają zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem VAT. 
W świetle powołanego przepisu, Kurs CIMA powinien zostać uznany za usługę zwolnioną z 
VAT pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanki mówiącej o możliwości kształcenia bądź 
przekwalifikowania zawodowego oraz uczynienia zadość jednemu z następujących warunków 
(świadczy o tym użycie słowa „lub”), tj.: 
   1. prowadzenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczenia przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowania w całości ze środków publicznych. 
W ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż usługa polegająca na przygotowaniu do 
zdobycia certyfikatu poświadczającego kwalifikacje zawodowe w zakresie księgowości 
zarządczej jest usługą kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. 
Kurs CIMA umożliwia bowiem jego uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy, która pozwoli 
na podjęcie egzaminów organizowanych przez stowarzyszenie CIMA. Po uzyskaniu 
pozytywnej oceny z egzaminów oraz udokumentowaniu wymaganego doświadczenia 
zawodowego, uczestnik Kursu CIMA otrzymuje również tytuł zawodowy ACMA (Członek 
Instytutu Biegłych Księgowych z Rachunkowości Zarządczej) potwierdzający posiadanie 
odpowiednich kompetencji zawodowych w zakresie księgowości zarządczej. Ponadto, zawód 
wykonywany przez członków stowarzyszenia CIMA (kursantów, którzy uzyskali pozytywną 
ocenę z egzaminów posiadają tytuł zawodowy ACMA) stanowi zawód regulowany zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych. 
Biorąc pod uwagę powyższe niewątpliwym jest, iż Kurs CIMA ma na celu przygotowanie 
uczestników kursu do uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych (tytuł zawodowy 
ACMA) w dziedzinie księgowości zarządczej. 
W ocenie Wnioskodawcy, spełniona jest także druga przesłanka (wskazana w art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. a) dla uznania, że usługi świadczone przez P. podlegają zwolnieniu z VAT, tj. Kurs 
CIMA prowadzony jest w formach i na zasadach określonych w przepisach określających 
działalność stowarzyszenia CIMA, Kurs CIMA przygotowany jest bowiem w oparciu o sylabus 
zajęć stowarzyszenia CIMA jak również zaakceptowane materiały naukowe. Wnioskodawca 
uzyskał również wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów 
przygotowujących do podjęcia egzaminu certyfikacyjnego CIMA. 
Podsumowując powyższe, Kurs CIMA pozwała na uzyskanie certyfikatu zawodu 
regulowanego w rozumieniu dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych oraz prowadzony 
jest w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (przepisach 
stowarzyszenia CIMA). W efekcie, w ocenie Wnioskodawcy, usługa ta wyczerpuje przesłanki 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) i powinna zostać zwolniona z podatku VAT. 
 
   2. W przedmiocie pytania drugiego - zdarzenia przyszłego (Kurs ACCA i Kurs CIA) 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi polegające na prowadzaniu przez P. Kursu ACCA oraz Kursu 
CIA będą stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i 
jako takie, będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. 
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W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o VAT, Kursy ACCA oraz CIA powinny zostać uznane 
za usługi zwolnione z VAT pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanki mówiącej o 
możliwości kształcenia bądź przekwalifikowania zawodowego oraz uczynienia zadość 
jednemu z następujących warunków: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, która uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych. 
Przede wszystkim, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż usługi polegające na 
przygotowaniu do zdobycia certyfikatu poświadczającego kwalifikacje zawodowe w zakresie: 
    * członka Stowarzyszania Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych oraz tytułu 
zawodowego FCCA (Kurs ACCA); 
    * audytora wewnętrznego organizacji (Kurs CIA); 
są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. 
Kursy ACCA oraz CIA umożliwiają bowiem ich uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy 
pozwalającej na podjęcie egzaminów certyfikacyjnych organizowanych odpowiednio przez 
stowarzyszenie ACCA z siedzibą w Wielkiej Brytania oraz stowarzyszenie IIA z siedzibą w 
Stanach Zjednoczonych i uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego. 
Zawód wykowany przez członków stowarzyszenia ACCA (kursantów, którzy uzyskali 
pozytywną ocenę z egzaminów) uznawany jest również jako zawód regulowany zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych i jako taki, uznawany jest 
przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. 
Ponadto, zgodnie art. 268 ustawy o finansach publicznych, kursanci, którzy uzyskali 
pozytywną ocenę z egzaminów certyfikacyjnych CIA lub ACCA, a tym samym uzyskali tytuł 
CIA lub FCCA, zostają uznani za audytorów wewnętrznych w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych (pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych art. 286 ustawy o 
finansach publicznych). 
Biorąc pod uwagę powyższe, niewątpliwym jest, iż Kursy ACCA oraz CIA będą mieć na celu 
przygotowanie uczestników kursów do uzyskania kwalifikacji zawodowych audytora 
wewnętrznego. 
W ocenie Wnioskodawcy, spełniona jest także druga przesłanka (wskazana w art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. a) konieczna dla uznania, że usługi świadczone przez P. będą podlegać zwolnieniu 
z VAT, tj. Kursy ACCA oraz CIA prowadzone będą przez Wnioskodawcę w formach i na 
zasadach określonych w przepisach określających działalność odpowiednio ACCA oraz CIA. W 
szczególności, Wnioskodawca będzie prowadzić kursy zgodnie z określonym sylabusem przez 
ACCA i IIA jak również z wykorzystaniem rekomendowanych źródeł wiedzy. 
Mając na uwadze fakt, iż Kursy ACCA oraz CIA pozwalają na uzyskanie certyfikatu 
potwierdzającego posiadanie kompetencji zawodowych audytora wewnętrznego 
(regulowanego w rozumieniu dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych lub w 
rozumieniu przepisów Ustawy o finansach publicznych) oraz prowadzone są w formie i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (przepisach stowarzyszenia ACCA oraz 
CIA), w ocenie Wnioskodawcy, usługi te wyczerpują przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i 
podlegają zwolnieniu z podatku VAT. 
 
Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o rozstrzygnięcie kwestii wskazanych w 
przedstawionym powyżej zapytaniu. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego 
uznaje się za nieprawidłowe. 
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę 
towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania 
towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które 
nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.Jednakże zgodnie z art. 
146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o 
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 
1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o 
finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 257, poz. 1726), w okresie od 
dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka 
podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia m.in. usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego od podatku działalności 
edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
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Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą 
m.in. na świadczeniu za wynagrodzeniem usług edukacyjnych. Usługi te obejmują 
prowadzenie kursów przygotowujących uczestników kursów do uzyskania określonych 
kwalifikacji/kompetencji zawodowych. Obecnie Wnioskodawca prowadzi Kurs CIMA, 
natomiast w przyszłości zamierza prowadzić również Kurs ACCA oraz Kurs CIA. Zarówno 
prowadzony obecnie Kurs CIMA jak również planowane w przyszłości Kursy ACCA oraz CIA 
stanowią przygotowanie uczestników kursów do uzyskania określonych kompetencji 
zawodowych. Kurs CIMA przygotowuje do uzyskania tytułu zawodowego ACMA w dziedzinie 
księgowości zarządczej, natomiast Kursy ACCA i CIA do uzyskania kwalifikacji audytora 
wewnętrznego. Uzyskanie przez uczestnika kursu ww. kompetencji zawodowych jest 
potwierdzonie stosownym certyfikatem i uznawane międzynarodowo. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż przeprowadzane przez Wnioskodawcę 
szkolenia CIMA, ACCA, CIA spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie, zwiększenie wiedzy 
niezbędnej do celów zawodowych. Ponadto zawód wykonywany przez członków 
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stowarzyszenia CIMA (osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu certyfikacyjnego), 
w myśl art. 3 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 1 do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (Dz.U.UE.L.05.255.22 ze zm.) stanowi zawód regulowany (stowarzyszenie CIMA 
zostało wskazane w punkcie 6 zał. 1 w części dotyczącej Zjednoczonego Królestwa). Zawód 
wykonywany przez członków stowarzyszenia ACCA (kursantów, którzy uzyskali pozytywną 
ocenę z egzaminu certyfikacyjnego) stanowi również zawód regulowany zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do dyrektywy 2005/36/WE. Ponadto, zgodnie z art. 268 ustawy o 
finansach publicznych, kursanci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminów 
certyfikujących CIA lub ACCA mogą wykonywać (pod warunkiem spełnienia wszystkich 
przesłanek określonych w powołanym przepisie) zawód audytora wewnętrznego w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przedmiotowe szkolenia powinny być zwolnione na 
podstawie art. 43 ust.1 pkt 29a, gdyż szkolenia te mają charakter szkoleń zawodowych oraz 
prowadzone są w formach i na zasadach określających działalność odpowiednio ACCA oraz 
CIMA, jak również CIA. 
Podkreślić należy, iż zgodnie z normą wyrażoną w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, 
zwolnieniem objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tak więc, 
ustawodawca przewidział zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla ww. usług, ale 
wyłącznie w sytuacji, gdy warunki ich świadczenia, w szczególności forma i zasady wynikają 
z odrębnych od podatkowych aktów prawnych. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 780 poz. 483) 
źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z przedstawionego 
stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, iż kursy CIMA organizowane są w formach i 
na zasadach określonych w przepisach określających działalność stowarzyszenia CIMA i 
przygotowywane są przez Wnioskodawcę w oparciu o sylabus zajęć stowarzyszenia jak 
również zaakceptowane materiały naukowe. Kursy ACCA i CIA, które Wnioskodawca 
zamierza prowadzić, prowadzone będą w formach i na zasadach określonych w przepisach 
określających działalność odpowiednio ACCA oraz IIA, w szczególności Wnioskodawca będzie 
prowadzić kursy zgodnie z określonych sylabusem przez ACCA i IIA jak również z 
wykorzystaniem rekomendowanych źródeł wiedzy. Stwierdzić zatem należy, iż w ocenie tut. 
Organu, powołane przez Wnioskodawcę formy i zasady przeprowadzania szkoleń CIMA, 
ACCA, CIA nie wypełniają dyspozycji zawartej w art. 43 ust.1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, tj. iż 
są prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, gdyż 
powołane przez Wnioskodawcę formy i zasady prowadzenia przedmiotowych szkoleń nie 
wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a jedynie stanowią wewnętrzne 
uregulowania wynikające odpowiednio z działalności poszczególnych organizacji. 
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez 
Wnioskodawcę usługi szkolenia CIMA, ACCA, CIA mające charakter szkoleń zawodowych nie 
będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowe szkolenia 
opodatkowane będą podstawową – 23% stawką podatku od towarów i usług. 
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83. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. IPPP1-443-183/11-2/EK) 

 
Istota interpretacji 
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty świadczącej 
usługi polegające na organizowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka, 
przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2011 r. (data wpływu 03 lutego 2011 r.) o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla placówki objętej 
systemem oświaty świadczącej usługi szkoleniowe - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 03 lutego 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty 
świadczącej usługi szkoleniowe. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 
Ośrodek wpisany jest, od dnia 26.10.2002 r., do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonej przez miasto, jako placówka oświatowo-wychowawcza. Wpisu dokonano na 
podstawie art. 82 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r. z późn. zm.). Działalność placówki polega na 
organizowaniu dla dzieci w wieku przedszkolnym rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć 
tanecznych i plastycznych logopedycznych i nauki języka angielskiego. Po zmianie od dnia 1 
stycznia 2011 r. zakresu zwolnienia usług edukacyjnych z podatku VAT powstaje pytanie 
dotyczące opodatkowania przedmiotowych usług. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy Świadczenie usług polegających na organizowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w 
przedszkolach będących Samorządowymi jednostkami budżetowymi przez Ośrodek działający 
jako placówka oświatowo-wychowawcza wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, podlega podmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 26a (dodany przez art. 1 pkt 8a ustawy z dnia 29.10.2010r, Dz. U. Nr 226 poz.1476) ... 
 
Zdaniem wnioskodawcy Ośrodek świadczący wyłącznie usługi polegające na organizowaniu 
dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach podlega zwolnieniu podmiotowemu na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów usług według którego 
zwalnia się, od podatku - „usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
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W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były 
ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 01.01.2011 r., 
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której 
mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w 
treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział 
opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. 
Stosownie zaś do treści obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Regulacje art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy stanowią implementacje prawa unijnego, gdyż w 
świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zwolnione 
jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
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Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki oświatowo-
wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu 
wolnego. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 3 ww. ustawy, przez placówkę należy rozumieć 
jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10. Z kolei art. 5 ust. 1 określa, iż 
szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Zgodnie natomiast 
ust. 2 pkt 3 cytowanego artykułu, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być 
zakładana i prowadzona przez osobę fizyczną. 
Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać 
szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. 
Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w 
zakresie organizowania dla dzieci w wielu przedszkolnym rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, 
zajęć tanecznych i plastycznych, ćwiczeń logopedycznych i nauki języka angielskiego. Na 
podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004r, nr 256, poz. 2572 ze zm.), Wnioskodawca został wpisany do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych, jako placówka oświatowo-wychowawcza. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od 
towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez 
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające 
skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby 
możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit 
a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania. 
Wnioskodawczyni wskazuje, iż jako placówka oświatowo-wychowawcza świadczy wyłącznie 
usługi polegające na organizowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach. 
Odwołując się do art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, system 
oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. W 
ocenie tut. Organu bezsprzecznie usługom wykonywanym przez Wnioskodawcę przypisać 
należy takie cechy jak kształcenie i wychowanie. Poprzez przedmiotowe zajęcia prowadzone 
w przedszkolach dzieci mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy, rozwinięcia 
zainteresowań, nauki języka obcego czy też dodatkowego kształcenia muzycznego. 
Reasumując należy stwierdzić, iż w kontekście art. 82 ust. 1 oraz w związku z art. 5 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca, który posiada wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty 
zawartych w art. 2 ww. ustawy i jako placówka oświatowo-wychowawcza świadczy usługę w 
zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-
przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług, który 
jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez 
Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
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84. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. IPPP1/443-277/11-4/AW) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie usług szkoleniowych finansowanych w części ze środków publicznych oraz prawo 
do odliczenia podatku VAT. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 02.02.2011 r. (data wpływu 15.02.2011 r.), uzupełnione 
pismem z dnia 24.03.2011r. (data wpływu 01.04.2011r.) nadesłanym w odpowiedzi na 
wezwanie z dnia 21.03.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT 
świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w części ze środków publicznych oraz 
prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 15.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od 
podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w części ze środków 
publicznych oraz prawa do odliczenia podatku VAT. 
 
Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24.03.2011r. (data wpływu 01.04.2011r.) 
nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 21.03.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej: „Spółka”) jest podmiotem 
zajmującym się nowatorskimi szkoleniami z obszaru umiejętności sprzedażowych i 
zarządzania sprzedażą. 
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka przeprowadza szkolenia 
finansowane w części ze środków publicznych. Jedną z takich umów (Umowa o 
dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki) Spółka zawarła z 
Województwem - Jednostką Wdrażania Programów Unijnych; program został zatwierdzony 
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 roku (dalej: „Umowa”). 
Na podstawie Umowy Spółka zobowiązała się do przeprowadzenia projektu „Akademia 
Zarządzania Sprzedażą”. W jego ramach zostanie przeprowadzonych szereg szkoleń z 
zakresu doskonalenia technik (umiejętności) sprzedaży. 
Zgodnie z Umową płatności za przeprowadzone szkolenia są dofinansowane w części ze 
środków europejskich oraz w części z dotacji celowej z budżetu krajowego w łącznej 
wysokości nie większej niż 87,45% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Resztę 
wydatków ponosi uczestnik szkolenia. 
Poszczególne szkolenia (w różnych cyklach) w ramach opisanego projektu przeprowadzane 
będą przez trenerów na podstawie umów o świadczenie usług zawartych ze Spółką. 
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W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku z dnia 24.03.2011r. (data wpływu 01.04.2011r.) 
Wnioskodawca wskazał, iż świadczone usługi stanowią usługi kształcenia zawodowego i/lub 
przekwalifikowania zawodowego. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
   1. Jaką stawką w podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane Usługi Spółki 
w całości... 
   2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z 
faktury dokumentującej zakup usług od podwykonawców, o ile ich usługi na rzecz Spółki 
podlegają opodatkowaniu... 
 
Stanowisko Wnioskodawcy 
 
Ad 1) 
W ocenie Wnioskodawcy Usługa podlega zwolnieniu z opodatkowania jej podatkiem od 
towarów usług. 
Usługi Spółki stanowią, usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane. Świadczenia takie były do dnia 31 grudnia 2010 roku zwolnione z 
podatku VAT. W wyniku zmian, jakie weszły w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku, szeroko 
pojęte usługi edukacyjne zostały „przeniesione” do czynności opodatkowanych, z wyjątkiem 
tych enumeratywnie wymienionych w Ustawie o VAT oraz Rozporządzeniu. 
Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o VAT zwalnia się z podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26c) 
finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W myśl zaś § 
13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia zwalnia się podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Brak ustawowej 
definicji w Ustawie o VAT oraz Rozporządzeniu „środków publicznych” uprawnia do 
dokonania wykładni tego zwrotu na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych. W myśl art. 5 ust. 1 cyt. ustawy środkami publicznymi są m.in. dochody 
publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z 
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 
inne niż w/w. Oznacza to, że Usługi Spółki finansowane bezpośrednio i w całości lub co 
najmniej w 70% ze środków unijnych lub budżetu krajowego (dochody publiczne w 
rozumieniu cyt. ustawy o finansach publicznych), podlegają w całości zwolnieniu z 
opodatkowania ich podatkiem VAT. 
 
Ad 2) 
Na wstępie należy zauważyć, że pytanie zawarte w punkcie nr 2 jest zasadne. 
Zgodnie z brzmieniem art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw 
finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego (a nie podatnika tego podatku) 
wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Oznacza 
to, że uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem przysługuje każdemu, kogo skutków 
podatkowych dotyczy konkretne zdarzenie gospodarcze. A tak jest w przedmiotowej sprawie, 
ocena podatkowa usług świadczonych przez podwykonawców Spółki na jej rzecz, (podatek 
VAT/zwolnienie podatkowe) wpływa na wysokość wynagrodzenia, jakie Spółka musi uiścić 
swoim kontrahentom czy np. prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez 
nich faktury. 
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W ocenie Spółki usługi podwykonawców podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i 
usług w zakresie, w jakim są wykorzystywane przez Spółkę do czynności, o których mowa w 
art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o VAT (§ 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia). Zgodnie z 
brzmieniem cyt. przepisów zwolnione z podatku są bowiem także usługi „ściśle z tymi 
usługami (wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy) związane”, a tak jest w sposób 
bezsprzeczny w omawianym przypadku. 
Podstawą zastosowania przez podwykonawców Usług zwolnienia w podatku VAT jest 
stosowne oświadczenie Spółki, że usługi podwykonawców (trenerów) pozostają w związku z 
Usługami Spółki i są sfinansowane ze środków publicznych. Takie oświadczenie Spółki może 
zostać zawarte w samej umowie o świadczenie usług z podwykonawcami. 
W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku z dnia 24.03.2011r. (data wpływu 01.04.2011r.) 
Wnioskodawca wskazał, iż jeżeli usługi Spółki będą zwolnione z opodatkowania podatkiem 
VAT (pytanie Nr 1), Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur 
otrzymanych od podwykonawców. W przypadku jednak, gdyby zdaniem Organu usługi Spółki 
podlegały opodatkowaniu, Spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku z faktur 
otrzymanych od podwykonawców. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę 
towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania 
towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które 
nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, 
wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 
art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w 
przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych 
czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
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lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto zgonie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze 
środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi 
z zakresu organizacji szkoleń dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego świadczone 
przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. c) ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 
   1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
   2. czy są finansowane w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z opisu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na 
podstawie zawartej umowy z Województwem –Jednostką Programów Unijnych jest 
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zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń w zakresie projektu „Akademia Zarządzania 
Sprzedażą”. Organizowane szkolenia mają na celu doskonalenie technik (umiejętności) 
sprzedaży. Wnioskodawca wskazał również, iż świadczone usługi stanowią usługi kształcenia 
zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego. 
Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę, są finansowane ze środków 
europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego w łącznej wysokości nie większej niż 
87,45%. Resztę wydatków pokrywają uczestnicy szkolenia. 
Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać, iż przeprowadzane przez 
Wnioskodawcę szkolenia w zakresie projektu „Akademia Zarządzania Sprzedażą”, które 
zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy spełniające definicję szkoleń kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy, z uwagi, iż są w części (co najmniej 70% nie więcej niż 87,45%) finansowane ze 
środków publicznych, będą korzystać od 01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT 
przewidzianego § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. 
Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i 
usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o 
którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 
124. 
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje 
wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik 
podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został 
naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym 
podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z 
czynnościami opodatkowanymi. 
Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku 
naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności 
opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od 
podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. 
Z opisu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w celu 
przeprowadzenia szkoleń w ramach opisanego projektu nabywa usługi od podwykonawców - 
trenerów. Jak zostało wyjaśnione powyżej usługi świadczone przez Wnioskodawcę 
polegające na przeprowadzeniu szkoleń finansowanych w części ze środków publicznych (co 
najmniej 70% nie więcej niż 87,45%) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie 
§ 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. Zatem z tytułu nabycia usług od podwykonawców 
bezpośrednio związanych z wykonaniem usługi zwolnionej od podatku od towarów i usług, 
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. usług z uwagi na 
brak związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi. 
Należy zauważyć, iż przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii ewentualnego 
zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez podwykonawców, gdyż powyższego 
zagadnienia nie dotyczyło zapytanie Wnioskodawcy 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
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85. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.12 (sygn. ILPP4/443-57/11-2/EWW) 

 
Istota interpretacji 
Czy świadczenie przez Fundację ww. usług szkoleniowych (kursów) dla lekarzy specjalistów 
można zakwalifikować do „usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach” w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z powyższym 
zwolnić od opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we 
wniosku z dnia 17 stycznia 2011 r. (data wpływu 20 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług 
szkolenia lekarzy specjalistów – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 20 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych 
usług szkolenia lekarzy specjalistów. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Fundacja X jest organizacją utworzoną w celu wspierania szeroko rozumianych działań, 
mających podnieść jakość ochrony zdrowia i życia kobiet. W szczególności, zgodnie ze 
statutem, celem Fundacji jest promowanie i rozwijanie działalności medycznej, szkoleniowej i 
naukowej w dziedzinie ginekologii, położnictwa i onkologii ginekologicznej oraz w innych 
dziedzinach nauk medycznych i pokrewnych, związanych z ginekologią, a także 
upowszechnianie współczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób narządów 
płciowych u kobiet we wszystkich okresach ich życia. 
Wnioskodawca realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie, popieranie i finansowanie 
konferencji, zjazdów, kongresów, kursów w zakresie ginekologii, położnictwa, także szkolenia 
lekarzy oraz personelu średniego szczebla. Posiada status organizacji pożytku publicznego w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Ponadto Fundacja, w zgodzie z powyższą ustawą oraz ustawą z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także z własnym statutem, prowadzi działalność 
gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jedną z form realizacji jej celów 
statutowych jest organizacja zarówno płatnych, jak i bezpłatnych kursów szkoleniowych 
skierowanych do lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii. 
Miejscem szkoleń jest Instytut Y, z którym to Zainteresowany łączy stosowna umowa 
dotycząca ich organizacji. W ramach kursów odbywają się zajęcia dydaktyczne (wykłady i 
ćwiczenia prowadzone przez uznanych specjalistów), jak i część praktyczna (asysta podczas 
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zabiegów operacyjnych). Kursanci otrzymują szeroką wiedzę z zakresu specjalistycznych 
technik operacyjnych, pozwalającą na pogłębianie lub nabycie nowoczesnych umiejętności 
umożliwiających stały rozwój zawodowy. 
Ponadto, w związku z uczestnictwem w kursach i szkoleniach uczestnicy otrzymują certyfikat 
(uznawany przez Izbę Lekarską), na podstawie którego przyznawane są tzw. „punkty 
edukacyjne” w rozumieniu i wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego wynikającego z 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełniania obowiązku 
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy świadczenie przez Fundację ww. usług szkoleniowych (kursów) dla lekarzy specjalistów 
można zakwalifikować do „usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach” w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z powyższym 
zwolnić od opodatkowania podatkiem od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe (kursy) dla lekarzy specjalistów wyczerpująco 
spełniają warunki art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług i w 
związku z tym, powinny zostać objęte zwolnieniem z mocy ww. artykułu ustawy. 
Aby świadczenie usług w rozumieniu wskazanego przepisu było zwolnione od podatku od 
towarów i usług wystarczy, aby zaistniała koniunkcja dwóch zdarzeń: 
   1. czynność musi być usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, inna niż wymieniona w pkt 26 ustawy; 
   2. usługa musi być prowadzona w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. 
Art. 43 ust. 1 pkt 26 przewiduje (lit. a i lit. b przepisu) również inne warunki, aby usługa była 
zwolniona od podatku od towarów i usług, jednak sytuacje takie nie występują u 
Zainteresowanego. 
Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia kształcenia zawodowego ani 
przekwalifikowania zawodowego. Jednak z całą pewnością można twierdzić, że usługi, jakie 
Zainteresowany wykonuje w opisanym wyżej zakresie, są szkoleniem lekarzy specjalistów w 
celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i w języku polskim określane są jako „kształcenie 
zawodowe”. Umiejętności nabyte w trakcie szkoleń mogą być wykorzystane jednie w celu 
wykonywania zawodu lekarza. Czynność nie jest wykonywana przez podmiot określony w art. 
43 ust. 1 pkt 26. 
Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. 
U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857), obliguje każdego lekarza do doskonalenia zawodowego, w 
szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Art. 18 ust. 2 ww. ustawy, 
jest delegacją ustawową do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w 
sprawie sposobu dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326). 
Oba powyższe akty prawne szczegółowo określają formę (§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia), 
realizację (§ 3 ww. rozporządzenia), sposób dokumentacji kształcenia zawodowego lekarzy i 
lekarzy dentystów. 
Art. 19 ust. 2 ww. ustawy definiuje zasady prowadzenia kształcenia zawodowego, aby mogło 
być uznane jako kształcenie podyplomowe w wykonaniu obowiązku, jaki określa art. 18 
ustawy. 
Kursy i szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę są uznawane przez Okręgową Izbę 
Lekarską, która w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o 
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izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, jako doskonalenie zawodowe spełniające wymagania art. 18 ww. 
ustawy i ww. rozporządzenia. 
Mając na uwadze powołane przepisy, Zainteresowany stoi na stanowisku, że wyżej opisane 
usługi spełniają wymóg jako „prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach”. W związku z powyższym, szkolenia i kursy organizowane przez niego 
należy uznać jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a ustawy. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów, stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Przy czym art. 146a pkt 1 ustawy stanowi, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepis art. 1 pkt 18 
ustawy nowelizującej, uchylił załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych 
od podatku, który w poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80). 
Uregulowania dotyczące tej tematyki zawarto obecnie w treści ustawy. Zasadnicze znaczenie 
ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze 
zm.). 
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE, zwolnione jest 
kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe 
lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
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   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.). 
Przepis art. 14 rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu. 
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi szkolenia (kursy) 
dla lekarzy specjalistów w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zakres szkoleń, ich 
forma oraz sposób ich ukończenia wynikają z przepisów dotyczących doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 
136, poz. 857 ze zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w 
szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. 
Stosownie do art. 19 ww. ustawy: 
   1. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: 
         1. podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, 
specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin 
medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; 
         2. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego 
na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły 
prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne 
jednostki badawczo-rozwojowe; 
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         3. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwane dalej 
"organizatorami kształcenia". 
   2. Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są: 
         1. posiadanie planu kształcenia realizowanego w określonym czasie zawierającego w 
szczególności: 
               1. cel (cele) kształcenia, 
               2. przedmiot i zakres kształcenia, zgodny z aktualną wiedzą medyczną, 
               3. formę (formy) kształcenia, 
               4. wymagane kwalifikacje uczestników, 
               5. sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia, 
               6. sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia; 
         2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju 
kształcenia; 
         3. zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w 
tym dla szkolenia praktycznego; 
         4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego 
narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny; 
         5. zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres kształcenia 
przez uprawnione podmioty i osoby posiadające uprawnienia oraz właściwe kwalifikacje do 
ich wykonywania.  
   3. Spełnienie warunków prowadzenia kształcenia określonych w ust. 2 przez podmioty, o 
których mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na 
miejsce prowadzenia kształcenia lub Naczelna Rada Lekarska w odniesieniu do okręgowej 
izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia oraz organizatora kształcenia 
zamierzającego prowadzić kształcenie na terenie całego kraju. 
Z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu 
dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 
231, poz. 2326 ze zm.) wynika, że: 
   1. doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach 
samokształcenia lub w z 
   1. realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności; 
   2. udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub 
nabywanej umiejętności lub w kursie medycznym, realizowanym za pośrednictwem środków 
przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał 
akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej; 
   3. odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym; 
   4. udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum 
naukowym; 
   5. udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” 
albo „lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”; 
   6. udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w 
którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy; 
   7. wykłady lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, 
konferencji lub sympozjum naukowym; 
   8. udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe, akredytowanym przez 
towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów lub w programie edukacyjnym, 
realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z 
ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej; 
   9. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w 
zakresie nauk medycznych; 
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  10. napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu w fachowym, 
recenzowanym czasopiśmie lub edukacyjnego programu multimedialnego; 
  11. napisanie i opublikowanie książki, artykułu lub programu mulitimedialnego o 
charakterze popularnonaukowym; 
  12. przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce, 
artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym lub edukacyjnego programu multimedialnego; 
  13. kierowanie specjalizacją lekarzy lub nabywaniem przez lekarzy umiejętności; 
  14. prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów; 
  15. indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez 
filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus; 
  16. przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego. 
Stosownie do § 4 ww. rozporządzenia: 
   1. Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego prowadzi indywidualną 
ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie „Ewidencji Doskonalenia 
Zawodowego”, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 
   2. „Ewidencję Doskonalenia Zawodowego” lekarz otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej 
izby lekarskiej, której jest członkiem; 
   3. Lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu „Ewidencję Doskonalenia 
Zawodowego” wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form 
doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. 
Powołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, przewiduje zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Dla zastosowania przedmiotowego 
zwolnienia istotne jest więc uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy zdaniem tut. Organu, usługi prowadzenia przez 
Fundację szkoleń dla lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii spełniają definicję usług 
kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Podnoszą one 
bowiem kwalifikacje zawodowe ich uczestników. Otrzymują oni szeroką wiedzę z zakresu 
specjalistycznych technik operacyjnych, pozwalającą na pogłębienie lub nabycie 
nowoczesnych umiejętności wykorzystywanych w pracy zawodowej. 
Jednak w celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a 
ustawy, szkolenia muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 
Przepisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia w sprawie 
sposobu dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 
szczegółowo określają formę, realizację oraz sposób dokumentowania kształcenia 
zawodowego lekarzy. 
Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia 
od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 
Reasumując, od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Zainteresowanego usługi szkolenia 
lekarzy specjalistów, będące usługami kształcenia zawodowego, będą korzystały ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów 
i usług. 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
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86. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.13 (sygn. ITPP2/443-125b/11/AP) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku usług przeprowadzania egzaminów spawaczy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 24 stycznia 2011 r. (data wpływu 28 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniach 21 i 24 
marca 2011 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług 
polegających na przeprowadzaniu egzaminów spawaczy - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 28 stycznia 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniach 21 i 24 marca 2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług polegających na 
przeprowadzaniu egzaminów spawaczy. 
 
W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, został przedstawiony 
następujący stan faktyczny. 
 
Spółka prowadzi Ośrodek, w którym przeprowadza egzaminy spawacza, potwierdzające 
posiadane umiejętności do wykonywania spawania. Egzamin jest obowiązkowy co dwa lata 
zgodnie z normą PN-EN 287-1 „Spawalnictwo. Egzamin spawaczy” oraz rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych. Egzamin polega na sprawdzeniu umiejętności spawacza, na 
podstawie wykonanych przez uczestnika próbek spawalniczych i jest przeprowadzony w 
obecności przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa lub Urzędu Dozoru Technicznego, czyli 
jednostek uprawnionych do wydawania świadectw egzaminacyjnych. 
Spółka nie jest objęta systemem oświaty i nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. Prowadzi szkolenia, które nie są finansowane ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy egzaminy prowadzone bez kursu szkoleniowego są opodatkowane podatkiem w 
wysokości 23%... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy egzaminy podlegają opodatkowaniu 23% podatkiem, gdyż nie są 
poprzedzone kursem. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 1 cyt. ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednocześnie zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym art. 19 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%. 
Według art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku: 
   1. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
    * oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
    * oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt 20, obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 r., 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia 
się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 
2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 73, poz. 392), w którym przedmiotowe zwolnienie uregulowane jest w tożsamy 
sposób w § 13 ust. 1 pkt 20. 
Powyższe regulacje stanowią implementacje prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 
lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. 
L. Nr 347, str. 1 ze zm.), zwolnione jest m.in. kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, 
łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, 
prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w 
tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 
Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia 
dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż 
usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, 
gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym 
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państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana 
definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać 
„w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jaki i 
niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”. 
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
Ponadto należy zaznaczyć, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze 
do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa 
członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z 
dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Analiza cytowanych regulacji prowadzi do wniosku, iż dla zastosowania zwolnienia od 
podatku w pierwszej kolejności istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków, jak np. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 
Wykonywanie każdego zawodu związane jest z koniecznością poznania przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób 
bezpieczny, niezbędnych do jej podjęcia i wykonywania w danym zakładzie pracy i na 
określonym stanowisku pracy. 
Zgodnie z art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 
141 ze zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
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zostały określone w § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), 
które określa: 
   1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   2. zakres szkolenia, 
   3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
   4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
   5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 
rodzajów szkolenia.  
Zgodnie z § 1a pkt 5 tego rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o 
samokształceniu kierowanym, rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego 
uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w 
szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu 
konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. 
Paragraf 13 ust. 1 tego aktu stanowi, że pracodawca, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w 
formie kursu lub seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program 
określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia. 
Zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, szkolenie, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz 
szkolenie okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika 
szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do ust. 2 powyższego paragrafu, egzamin jest przeprowadzany przed komisją 
powołaną przez organizatora szkolenia. 
Stosownie do § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), prace 
spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w 
trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach, z uwzględnieniem przepisu § 
28. 
Według § 28 powyższego rozporządzenia, osoby wykonujące: 
   1. ręczne cięcie termiczne, 
   2. zgrzewanie, 
   3. ręczne lutowanie, 
   4. zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych 
    * powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie 
określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. 
Z powołanych przepisów wynika, że przeprowadzane w tym kierunku szkolenia są usługami 
kształcenia zawodowego, mającymi na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 
w tym wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędnych do wykonywania 
zawodu spawacza. 
Powyższe potwierdza treść art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 
technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.), zgodnie z którym, osoby wykonujące 
czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w 
toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania 
elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń 
obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 
praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru 
technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. W myśl ust. 3 tego artykułu, 
przepis ust. 2 stosuje się do osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. 
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Urządzenia techniczne, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie 
stosownych kwalifikacji, zostały wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych 
przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.). 
Z kolei przepis § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 
r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537), określa klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy, stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia. W myśl § 2 pkt 2, klasyfikacja ta 
jest stosowana m.in. w zakresie szkolenia zawodowego. Zawód spawacza został 
uwzględniony w załączniku, o którym mowa powyżej, pod poz. 7212. 
Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka przeprowadza egzaminy spawacza, potwierdzające 
posiadane umiejętności do wykonywania spawania. Egzamin jest obowiązkowy co dwa lata 
zgodnie z normą PN-EN 287-1 „Spawalnictwo. Egzamin spawaczy” oraz rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych. Egzamin polega na sprawdzeniu umiejętności spawacza, na 
podstawie wykonanych przez uczestnika próbek spawalniczych i jest przeprowadzony w 
obecności przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa lub Urzędu Dozoru Technicznego, czyli 
jednostek uprawnionych do wydawania świadectw egzaminacyjnych. Spółka nie jest objęta 
systemem oświaty i nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
Prowadzi szkolenia, które nie są finansowane ze środków publicznych. 
Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że z uwagi na 
to, iż Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty, wykonując usługi polegające na 
przeprowadzaniu egzaminów spawaczy, nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 26 ustawy. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
należy wskazać, że usługi przeprowadzania egzaminów spawaczy spełniają definicję usług 
kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Osoby zajmujące stanowisko 
spawacza obowiązane są bowiem posiadać kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone m.in. 
świadectwem egzaminu spawacza wydanym przez uprawnioną do tego jednostkę. 
Ponadto, uwzględniając wynikający z Kodeksu pracy zakaz dopuszczenia do pracy osób 
nieposiadających wymaganych na danym stanowisku pracy kwalifikacji i umiejętności oraz 
fakt, iż z przepisów BHP wynika obowiązek m.in. uzyskania, aktualizowania lub uzupełniania 
wiedzy i umiejętności jak również przeprowadzania egzaminów, należy wskazać, że spełniona 
jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. egzaminy 
te prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Wobec powyższego stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Spółkę 
usługi przeprowadzania egzaminów spawaczy korzystają ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) powołanej ustawy. 
Jednocześnie wskazuje się, że kwestia dotycząca możliwości zastosowania zwolnienia od 
podatku przy świadczeniu usług polegających na przeprowadzaniu kursów spawaczy, została 
rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-125a/11/AP. 
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. 
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87. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.13 (sygn. ITPP2/443-125a/11/AP) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku usług przeprowadzania kursów dla spawaczy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 24 stycznia 2011 r. (data wpływu 28 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniach 21 i 24 
marca 2011 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 
zwolnienia od podatku przy świadczeniu usług polegających na przeprowadzaniu kursów 
spawaczy - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 28 stycznia 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniach 21 i 24 marca 2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od 
podatku przy świadczeniu usług polegających na przeprowadzaniu kursów spawaczy . 
 
W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, został przedstawiony 
następujący stan faktyczny. 
 
Spółka prowadzi Ośrodek, w którym przeprowadza kursy spawacza, po których uczestnicy 
szkoleń otrzymują uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych. Kurs spełnia warunki 
określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Kurs polega na przeprowadzeniu części 
teoretycznej i praktycznej trwającej ponad 30 godzin lekcyjnych. Jest prowadzony przez 
kadrę posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursów spawalniczych w odpowiednio 
przygotowanych pomieszczeniach, na podstawie programów szkoleniowych. Dla każdego 
kursu jest prowadzony dziennik zajęć i lista obecności. Kurs kończy się egzaminem 
przeprowadzanym w obecności przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa lub Urzędu Dozoru 
Technicznego, czyli jednostek uprawnionych do wydawania świadectw egzaminacyjnych. 
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, książkę spawacza oraz 
świadectwo egzaminu. 
 
Spółka nie jest objęta systemem oświaty i nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. Prowadzi szkolenia, które nie są finansowane ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy kursy spawaczy przeprowadzane przez Spółkę korzystają od 1 stycznia 2011 r. ze 
zwolnienia od podatku... 
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Zdaniem Wnioskodawcy, kursy spawalnicze korzystają ze zwolnienia od podatku, gdyż są 
przeprowadzane w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach: 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 1 cyt. ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednocześnie zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym art. 19 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23 %. 
Według art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku: 
   1. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
    * oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
    * oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt 20, obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 r., 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia 
się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 
2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 73, poz. 392), w którym przedmiotowe zwolnienie uregulowane jest w tożsamy 
sposób w § 13 ust. 1 pkt 20. 
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Powyższe regulacje stanowią implementacje prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 
lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. 
L. Nr 347, str. 1 ze zm.), zwolnione jest m.in. kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, 
łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, 
prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w 
tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 
Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia 
dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż 
usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, 
gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym 
państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana 
definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać 
„w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jaki i 
niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”. 
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
Ponadto należy zaznaczyć, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze 
do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa 
członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z 
dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.) (Dz. 
Urz. UE. L 145/1 ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Analiza cytowanych regulacji prowadzi do wniosku, iż dla zastosowania zwolnienia od 
podatku w pierwszej kolejności istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a następnie spełnienie dodatkowych 
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warunków, jak np. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 
Wykonywanie każdego zawodu związane jest z koniecznością poznania przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób 
bezpieczny, niezbędnych do jej podjęcia i wykonywania w danym zakładzie pracy i na 
określonym stanowisku pracy. 
Zgodnie z art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 
141 ze zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), 
które określa: 
   1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   2. zakres szkolenia, 
   3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
   4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
   5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 
rodzajów szkolenia.  
Zgodnie z § 1a pkt 2 lit. e) cyt. rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r., przez jednostkę 
organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zgodnie z § 1a pkt 3 tego rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kursie, 
rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, 
składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, 
aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom: 
   1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i 
działaniami zapobiegawczymi; 
   2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym 
do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także 
związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
   3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, 
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa 
wypadkowi.  
W myśl § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, szkolenie może być organizowane przez 
pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 
rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie 
pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Według § 14 ust. 1 powyższego rozporządzenia, szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i 
ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno - organizacyjnymi 
w tym zakresie. 
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Paragraf 15 ust. 1 tego aktu stanowi, że szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 
lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie 
rzadziej niż raz w roku. 
Z kolei w § 17 ww. rozporządzenia postanowiono, iż ukończenie w okresie, o którym mowa w 
§ 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, 
przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego 
program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za 
równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia. 
Zdobycie kwalifikacji spawalniczych – stosownie do treści § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) – następuje poprzez ukończenie 
odpowiedniego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spawalnictwa, 
potwierdzone egzaminem oraz dokumentem upoważniającym do wykonywania prac 
spawalniczych. 
Stosownie do § 27 tego rozporządzenia, prace spawalnicze powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu 
spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach 
i Polskich Normach, z uwzględnieniem przepisu § 28. 
Według § 28 powyższego rozporządzenia, osoby wykonujące: 
   1. ręczne cięcie termiczne, 
   2. zgrzewanie, 
   3. ręczne lutowanie, 
   4. zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych 
    * powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie 
określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. 
Z powołanych przepisów wynika, że przeprowadzane w tym kierunku szkolenia są usługami 
kształcenia zawodowego, mającymi na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 
w tym wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędnych do wykonywania 
zawodu spawacza. 
Powyższe potwierdza treść art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 
technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.), zgodnie z którym, osoby wykonujące 
czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w 
toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania 
elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń 
obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 
praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru 
technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. W myśl ust. 3 tego artykułu, 
przepis ust. 2 stosuje się do osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. 
Urządzenia techniczne, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie 
stosownych kwalifikacji, zostały wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych 
przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.). 
Z kolei przepis § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 
r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537), określa klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy, stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia. W myśl § 2 pkt 2, klasyfikacja ta 
jest stosowana m.in. w zakresie szkolenia zawodowego. Zawód spawacza został 
uwzględniony w załączniku, o którym mowa powyżej, pod poz. 7212. 
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka przeprowadza kursy spawacza, 
spełniające warunki określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 
lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
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umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, po których uczestnicy 
szkoleń otrzymują uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych. Kurs polega na 
przeprowadzeniu części teoretycznej i praktycznej trwającej ponad 30 godzin lekcyjnych. Jest 
prowadzony przez kadrę posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursów spawalniczych w 
odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach, na podstawie programów szkoleniowych. Dla 
każdego kursu jest prowadzony dziennik zajęć i lista obecności. Kurs kończy się egzaminem 
przeprowadzanym w obecności przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa lub Urzędu Dozoru 
Technicznego. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, książkę 
spawacza oraz świadectwo egzaminu. Spółka nie jest objęta systemem oświaty i nie posiada 
akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Prowadzi szkolenia, które nie są 
finansowane ze środków publicznych. 
Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że z uwagi na 
to, iż Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty, wykonując usługi polegające na 
przeprowadzaniu szkoleń spawaczy, nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 26 ustawy. 
Jednakże mając na uwadze dyspozycję przepisu ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, należy 
przeanalizować, czy świadczone przez Spółkę usługi mogą zostać uznane za usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie, czy spełniono dodatkowe 
warunki, wynikające z tego przepisu, np. prowadzenie danego szkolenia w formie i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Z okoliczności sprawy wynika, iż usługi prowadzenia szkoleń osób zatrudnianych w zawodzie 
spawacza, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w powyższym 
przepisie. Osoby wykonujące ten zawód obowiązane są posiadać kwalifikacje w tej 
dziedzinie, potwierdzone co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w tym zakresie. 
Prowadzone przez Spółkę kursy mają zatem na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do celów 
zawodowych oraz uprawnień kwalifikujących do wykonywania zawodu spawacza. 
Skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ww. ustawy, 
uwarunkowane jest jednak koniecznością prowadzenia szkoleń w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. W niniejszej sprawie Spółka, prowadząc szkolenia w 
formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, spełniła również tę 
przesłankę. 
Odnosząc się do stanowiska Spółki, należy dodać, że pomimo wskazania błędnej podstawy 
prawnej – rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), które w stosunku do Spółki 
nie ma zastosowania, bowiem nie jest jednostką objętą systemem oświaty – to prawidłowo 
wywiedziono możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie szczególnych 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Końcowo wskazuje się, że kwestia dotycząca opodatkowania usług polegających na 
przeprowadzaniu egzaminów spawaczy została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej 
nr ITPP2/443-125b/11/AP. 
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. 
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88. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.13 (sygn. ILPP2/443-143/11-2/MN) 

 
Istota interpretacji 
1. Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy PTU, świadczona usługa nauczania jest 
nadal zwolniona od opodatkowania jako usługa kształcenia zawodowego? 
2. Czy jednak tak nie jest i powinno się pilnować ewentualnego przekroczenia limitu obrotów 
zwolnienia podmiotowego z art. 113? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 
stycznia 2011 r. (data wpływu 20 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
kształcenia zawodowego – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 20 stycznia. 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie kształcenia zawodowego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
W prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej (usługi rachunkowe – licencja MF) 
Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z art. 113. Jako, że Podatnik ma także 
wykształcenie pedagogiczne dodatkowo zgodnie z zawartą umową-zleceniem, prowadzi 
zajęcia w szkole dla dorosłych (na prawach szkoły publicznej tzn. objętej akredytacją w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania). Ponadto 
zamierza Pani prowadzić kursy z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw w innej placówce 
doskonalenia zawodowego (3 miesięczne kursy) także posiadającą akredytację w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. 
Zgodnie z zawartą umową, dotąd rozliczenie zlecenia ze szkołą następowało cyklicznie (co 
miesiąc) poprzez wystawienie przez Panią rachunku w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. Do 31 grudnia 2010 r. te świadczone usługi były zwolnione przedmiotowo jako 
usługi w zakresie edukacji (mieściły się w wykazie usług z załącznika nr 4 do ustawy) więc 
monitorując pułap obrotów pod kątem limitu określonego w art. 113 nie były brane pod 
uwagę przychody z działalności szkoleniowej. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania. 
 
   1. Czy w świetle znowelizowanych przepisów Ustawy PTU, świadczona usługa nauczania 
jest nadal zwolniona od opodatkowania jako usługa kształcenia zawodowego... 
   2. Czy jednak tak nie jest i powinno się pilnować ewentualnego przekroczenia limitu 
obrotów zwolnienia podmiotowego z art. 113... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane zlecenie jest usługą kształcenia zawodowego 
mieszczącego się w zakresie zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 29. 
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Gdyby tak nie było, oznaczałoby to, że nowelizacja przepisów VAT powoduje różnicowanie 
korzystania ze zwolnienia (dla świadczenia identycznej usługi przez tą samą osobę) ze 
względu na sposób jej rozliczania, a to nie było intencją ustawodawcy. 
Chodzi o sytuację, gdyby ta sama osoba była zatrudniona w tej samej placówce oświaty na 
zasadach umowy-zlecenia (lub umowy o pracę) i drugotorowo prowadziła odrębną 
działalność biura rachunkowego. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 
rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). 
Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (...). 
Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące 
przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, 
jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie powołują symbole statystyczne. 
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 
1. 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146 a pkt 1 ustawy, wprowadzonym 
art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z 
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenosząc 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26 - 29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
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w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy Rady, państwa członkowskie zwalniają m.in. 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych  
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne 
niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach, świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Dla zastosowania 
przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków 
wynikających z niniejszego przepisu, to jest: prowadzenie danego szkolenia w formie i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, uzyskanie akredytacji na dany rodzaj 
szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości lub co najmniej w 70% ze środków 
publicznych. 
Z dniem 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z 
dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane 
bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się 
częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez 
konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 
przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie 
systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy 
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, 
dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
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Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj 
znaczenia. 
Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskująca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług 
rachunkowych korzystając ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ustawy o VAT. 
Zainteresowana posiada wykształcenie pedagogiczne i dodatkowo na podstawie zawartej 
umowy zlecenia prowadzi zajęcia w szkole dla dorosłych (na prawach szkoły publicznej 
objętej akredytacją w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i 
wychowania). Wnioskująca zamierza również prowadzić kursy z zakresu rachunkowości 
przedsiębiorstw w innej placówce doskonalenia zawodowego (3 - miesięczne kursy) także 
posiadającej akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Podkreślić w tym 
miejscu należy, że akredytacji nie podlega instytucja czy podmiot lecz konkretna forma 
szkolenia. 
Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić 
należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w sytuacji, gdy wykonuje te 
usługi jako podwykonawca na rzecz szkoły publicznej, czy innej placówki doskonalenia 
zawodowego posiadającej akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na dany 
rodzaj szkolenia, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, nie korzystają ze zwolnienia 
od podatku od towarów i usług. Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b 
powoływanej ustawy może korzystać tylko podmiot posiadający akredytację w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, i to wyłącznie w zakresie usług objętych tą akredytacją. 
Udzielając zatem odpowiedzi na zadane we wniosku zapytanie stwierdzić należy, że w świetle 
znowelizowanych przepisów ustawy o VAT, realizowane przez zainteresowaną zajęcia i kursy 
z zakresu rachunkowości na rzecz szkoły publicznej dla dorosłych lub placówki doskonalenia 
zawodowego nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit b ustawy o ptu. Nie są również wymienione ani w ustawie o podatku od towarów i usług, 
ani przepisach wykonawczych wydanych na jej postawie, jako opodatkowane stawką 
obniżoną, a zatem podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku (aktualnie 23%). 
Zatem świadczone wyżej wymienionych usługi nauczania będą wliczane do limitu z art. 113 
za 2011 r. 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
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89. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.13 (sygn. ILPP1/443-51/11-4/MK) 

 
Istota interpretacji 
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 
5 stycznia 2011 r. (data wpływu 13 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 
kwietnia 2011 r. (data wpływu 8 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
od podatku VAT usług szkoleniowych – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 13 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych. Dnia 8 kwietnia 2011 r. 
Zainteresowana uzupełniła wniosek o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego sprawy. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawczyni prowadzi działalność – zgodnie z PKD 85.59 B – „pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane”, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i posiada wpis do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta. 
Zainteresowana realizuje usługi szkoleniowe przede wszystkim w zakresie rozwoju 
kompetencji osobistych (komunikacja, motywacja, radzenie sobie ze stresem, wypalenie 
zawodowe) na zlecenie pracodawców, którzy uznają szkolenia w ww. zakresie za potrzebne 
w celu zwiększenia efektywności pracy zespołu (przedsiębiorstwa) poprzez budowanie 
kompetencji psychospołecznych jednostek (pracowników). 
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. Nr 226, poz. 1476) wniosła zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług 
dla podatników świadczących usługi w zakresie kształcenia. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwolnione zostały od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W ocenie Zainteresowanej pojęcie usług kształcenia zawodowego pozwala na zbyt swobodne 
przyporządkowanie, ale też i zakwestionowanie przez organ podatkowy usługi szkoleniowej, 
jako usługi kształcenia zawodowego. Podatnik powziął bowiem wątpliwość, czy usługi 
rozwoju kompetencji osobistych (zdolności interpersonalne, radzenie sobie ze stresem, 
zarządzanie czasem własnym) zlecane bardzo często przez pracodawców w ramach 
podnoszenia kwalifikacji kadry pracowników, (będące w ocenie podatnika usługami 
kształcenia zawodowego), są nimi w rozumieniu ustawodawcy. 
Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. opublikowany na stronie 
internetowej ministerstwa wyjaśnia, że „dla zastosowania zwolnienia w pierwszej kolejności 
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istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, 
a następnie spełnienie dodatkowych warunków np. uzyskanie akredytacji na dany rodzaj 
szkolenia. Zatem nie wszystkie usługi dotyczące kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego będą objęte zwolnieniem”. 
W komunikacie Ministerstwa Finansów – jak stwierdza Wnioskodawczyni – także kryje się 
nieścisłość. Przedmiotowa ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie bowiem formułuje 
nieobligaotoryjność posiadania akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, 
albowiem ustawodawca wprowadził między litery a) i b) art. 43 ust. 1 pkt 29 spójnik „lub”. 
Nadal jednak podatnik nie znajduje odniesienia odnośnika do definicji „usługi kształcenia 
zawodowego”. We właściwym ze względu na siedzibę podatnika Urzędzie Skarbowym w 
trakcie rozmowy telefonicznej Wnioskodawczyni otrzymała potwierdzenie swojego 
stanowiska, że usługi szkoleniowe związane z rozwojem kompetencji psychospołecznych, 
osobistych należy interpretować, jako usługi kształcenia zawodowego i uznać za zwolnione 
od podatku od towarów i usług. 
Dnia 8 kwietnia 2011 r. Zainteresowana uzupełniła opis stanu faktycznego sprawy 
wskazując, iż prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – 
zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 
Prezydenta Miasta – jednakże nie jest to działalność wychowawcza. 
Ponadto Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności na podstawie innych, odrębnych 
przepisów, poza wyżej wskazanymi. 
Zainteresowana wskazała jednocześnie, iż działalność nie jest finansowana ze środków 
publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, realizuje jednak wybrane 
szkolenia dla podmiotów finansowanych w całości, ze środków publicznych, które stanowią 
jego źródło dochodu. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy usługi szkoleniowe zlecane przez pracodawców dla pracowników związana z rozwojem 
kompetencji osobistych (takich jak zdolności interpersonalne, radzenie sobie ze stresem, 
zarządzanie czasem własnym) realizowane przez podmiot gospodarczy - osobę fizyczną 
niebędącą nauczycielem, działający na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i posiadający wpis do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez właściwego wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) i nie posiadający akredytacji kuratora oświaty spełniają treść art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji są 
zwolnione od podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawczyni, w zadanym pytaniu przedmiotowe usługi szkoleniowe 
wyczerpują definicję „usług kształcenia zawodowego”. Przepisy Kodeksu pracy zdefiniowały 
pojęcie „podnoszenie kwalifikacji zawodowych”. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy 
pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy – t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Takie rozumienie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych współgra z innymi przepisami Kodeksu pracy, zgodnie z którymi 
kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju 
lub na określonym stanowisku są ustalane w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w 
układzie zbiorowym pracy) lub w przepisach szczególnych. Przepisy te wskazują zatem, 
jakich kwalifikacji pracodawca może oczekiwać od pracowników przy wykonywaniu pracy 
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 102 ww. k.p.). Zatem przepisy 
Kodeksu pracy dotyczą przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach 
pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika, ale również będą mogły mieć zastosowanie 
w przypadku, gdy planowany jest awans pracownika lub też pracodawca zamierza 
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zaproponować mu inne warunki pracy, np. pracę na innym stanowisku, ze względu na 
zmianę profilu działalności firmy. Zgodnie z pojęciem stosowanym w statystyce narodowej 
(GUS) szkolenie zawodowe oznaczają „nabycie nowych umiejętności lub rozwijanie i 
ulepszanie już istniejących, przynajmniej w części finansowane przez przedsiębiorstwo, 
skierowane do załogi zatrudnionej na umowę o pracę lub do osób, których praca przynosi 
przedsiębiorstwu zysk, takich jak nieopłacani członkowie rodzin i pracownicy dorywczy. Musi 
być zaplanowane i organizowane z zamysłem nauczania”. Zgodnie ze standardami 
kwalifikacji zawodowych Ministra Pracy i Polityki Społecznej czynności zawodowe to 
„działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji 
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym. Czynności mogą mieć charakter motoryczny lub 
intelektualny. Mając na względzie przytoczone definicje „usług kształcenia zawodowego” oraz 
fakt, że podatnik realizuje usługi kształcenia na podstawie odrębnych przepisów (ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
świadczone usługi, w ocenie Wnioskodawczyni są zwolnione od podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w 
sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za 
prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
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, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy. 
Z kolei przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, wprowadzonym art. 
19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z 
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 ze zm.) oraz zmienionym art. 9 pkt 1 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były 
ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady 
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z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od 
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze 
środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni prowadzi działalność – zgodnie z PKD 85.59 B – 
„pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane”, na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 
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ze zm.) i posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 
Prezydenta Miasta Kalisza. Zainteresowana realizuje usługi szkoleniowe przede wszystkim w 
zakresie rozwoju kompetencji osobistych (komunikacja, motywacja, radzenie sobie ze 
stresem, wypalenie zawodowe) na zlecenie pracodawców, którzy uznają szkolenia w ww. 
zakresie za potrzebne w celu zwiększenia efektywności pracy zespołu (przedsiębiorstwa) 
poprzez budowanie kompetencji psychospołecznych jednostek (pracowników). Jednakże 
prowadzona działalność nie obejmuje swym zakresem działalności wychowawczej. 
Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług dla świadczonych usług. 
Jak wynika z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
W myśl art. 82 ww. ustawy, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać placówki niepubliczne po 
uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych. 
Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
Jeżeli zatem Wnioskodawczyni prowadzi działalność objętą systemem oświaty oraz posiada 
wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez prezydenta miasta, 
może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy, w zakresie usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu 
dokonującego wpisu. 
Ponadto, tut. Organ informuje, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko 
Wnioskodawczyni dotyczące zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych uznano za 
prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż wskazane przez 
Zainteresowaną. 
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90. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.15 (sygn. ITPP1/443-82/11/MS) 

 
Istota interpretacji 
Czy w świetle przepisów prawa podatkowego usługi stołówkowe polegające na gotowaniu i 
wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a jeśli tak to jaką stawką? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 14 stycznia 2011 r. (data wpływu 21 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły oraz pracowników szkoły - 
jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 21 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły oraz pracowników 
szkoły. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 
Szkoła jest jednostką budżetową prowadzoną przez gminę. Szkoła prowadzi samodzielnie 
stołówkę przez swoich pracowników, a posiłki wydawane są na terenie szkoły. Z 
przygotowywanych posiłków korzystają tylko uczniowie oraz zatrudnieni pracownicy szkoły. 
Cena za jeden obiad kalkulowana jest w następujący sposób: 
    * dla ucznia obejmuje koszt zakupionego surowca tzw. „wsad do kotła”, 
    * dla pracowników obejmuje: koszt zakupionego surowca tzw. „wsad do kotła” i koszt 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do przygotowania posiłków oraz koszt 
utrzymania stówki. 
Część wydawanych posiłków (dla uczniów) finansuje MOPR i GOPS, natomiast pozostała 
część jest opłacana bezpośrednio przez osoby korzystające z posiłków. 
„W nowej ustawie usługi stołówkowe” są sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny do 
grupowania PKWiU ex 80 (o ile są to stołówki zamknięte świadczące usługi dla uczniów i 
personelu szkoły), jako usługi pomocnicze ściśle związane z usługami podstawowymi i jako 
niezbędne do wykonywania usługi podstawowej. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
„Czy w świetle przepisów prawa podatkowego usługi stołówkowe polegające na gotowaniu i 
wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a jeśli tak to jaką stawką...” 
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Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty za posiłki dla uczniów i pracowników szkoły powinny być 
zwolnione z VAT, ponieważ jest to usługa pomocnicza świadczona w stołówce szkolnej ściśle 
związana z usługą edukacyjną (PKWiU ex 80). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa 
towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(…). 
Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Z treści art. 41 ust. 1 cyt. Ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z art. 146a ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 
2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 
238 poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257 poz. 1726), w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw 
niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania 
obniżonych stawek i zwolnień. 
Stosownie zaś do art. 1 pkt 8 lit. a) nowelizacji z dnia 29 października 2010 r., uchyla się – z 
dniem 1 stycznia 2011 r. – art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i dodaje 
pkt 17-41. 
Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia 
się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
    * oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 17 cyt. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 marca 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 
31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle 
związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit.a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Wskazany przepis art. 43 ust. 17 od dnia 1 kwietnia 2011 r. na mocy art. 1 pkt 13 lit. a 
ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) otrzymał brzmienie: zwolnienia, o których mowa 
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w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy 
towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Powyższe przepisy stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów art. 
132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347), zgodnie z którym 
zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega kształcenie dzieci lub młodzieży, 
kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze 
świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone 
przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej 
dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 
Natomiast w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246 poz. 1649 ze 
zm.), w § 7 ust. 1 pkt 1 wskazano, iż stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy 
obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenie wskazano na usługi związane 
z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 
   1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 
   2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 
których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 
   3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami), 
   4. napojów bezalkoholowych gazowanych, 
   5. wód mineralnych, 
   6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w 
art. 41 ust. 1 ustawy. 
Od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392). Regulacja dot. usług związanych z wyżywieniem została w 
identycznym brzmieniu zawarta w § 7 ust. 1 pkt 1, łącznie z poz. 7 załącznika nr 1 do tego 
rozporządzenia. 
Ponadto w myśl § 13 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r. zwalnia się 
od podatku usługi świadczone pomiędzy: 
   1. jednostkami budżetowymi, 
   2. samorządowymi zakładami budżetowymi, 
   3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, 
    * z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy 
oraz usług komunikacji miejskiej. 
W obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzeniu wykonawczym z dnia 4 kwietnia 
2011 r., usługi świadczone pomiędzy ww. podmiotami korzystają ze zwolnienia na podstawie 
§ 13 ust. 1 pkt 13 - z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika 
nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. 
Z opisu sprawy wynika, że jest szkoła jest jednostką budżetową działającą za podstawie 
ustawy o systemie oświaty, która prowadzi stołówkę. Ze stołówki szkolnej korzystają 
uczniowie i pracownicy szkoły. Uczniowie wnoszą opłatę za posiłki równą wysokości surowca, 
pracownicy wnoszą opłatę za posiłki w wysokości surowca plus koszty utrzymania stołówki i 
wynagrodzeń pracowników stołówki. Odpłatność za część wydawanych posiłków dla uczniów 
w trudnej sytuacji materialnej wnosi MOPR i GOPS. 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
523

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego 
rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. 
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy. 
Stosownie do art. 67a ust. 3 tej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 
Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z 
posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 
Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez 
szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest świadczenie usług 
gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno - bytowe, polegające na 
zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, 
opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na poziomie zapewniającym 
wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a ściślej tzw. wsadu do kotła. 
Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub 
refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z 
usług stołówki. 
Uwzględniając powyższe, możliwość prowadzenia i korzystania ze stołówki szkolnej przez 
uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do 
jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. 
Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania 
dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu 
oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w 
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. 
Tym samym, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Opiekuńcza 
funkcja realizowana przez szkoły nie obejmuje natomiast nauczycieli i innych jej 
pracowników 
Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane w tym zakresie regulacje prawne 
stwierdzić należy, iż ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż posiłków 
w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich obejmuje 
opiekuńcza funkcja szkoły i im ma on zapewnić prawidłowy rozwój. W przypadku natomiast 
sprzedaży posiłków na rzecz pracowników szkoły, w przypadku gdy mieszczą się w PKWiU w 
dziale 56 jako „usługi związane z wyżywieniem” - zastosowanie znajdzie stawka w wysokości 
8% zgodnie z powołanym § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego do ustawy. 
Natomiast w przypadku, gdy obiady na rzecz uczniów finansowane są przez MOPS bądź 
GOPS zastosowanie ma również zwolnienie od podatku od towarów i usług na mocy § 13 
ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, przewidziane dla usług świadczonych pomiędzy jednostkami 
budżetowymi. 
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91. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.15 (sygn. ITPP1/443-32d/11/AT) 

 
Istota interpretacji  
Czy, w związku z licznymi zmianami przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług, 
które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., od wymienionego powyżej przypadku, od 
dnia 1 stycznia 2011 r., należy naliczyć podatek VAT? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011 r. (data wpływu 12 stycznia 2011 r.), 
uzupełnionym w dniu 5 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, w części dotyczącej zwolnienia od 
podatku czynności, polegającej na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 
nauczycieli – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 12 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług m.in. w zakresie zwolnienia od podatku czynności, polegającej na organizacji i 
prowadzeniu szkoleń zawodowych dla nauczycieli. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 

Organizuje i prowadzi Pan szkolenia zawodowe dla nauczycieli (warsztaty i kursy 
metodyczne) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – płatnikiem jest 
szkoła, przedszkole albo samorząd terytorialny (faktura – PKWiU 85.59.13.1.). Szkolenia 
takie finansowane są ze środków publicznych i przeznaczonych na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, ustawowo przeznaczone środki na ten cel w placówkach oświatowych wynoszą 
1% rocznego wynagrodzenia brutto nauczycieli (art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT). 
 

W dniu 5 kwietnia 2011 r. uzupełnił Pan wniosek wskazując, że usługi świadczone w 
zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń zawodowych dla nauczycieli prowadzone są w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach wynikających z: 
� ustawy z dnia 21 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej (art. 9 pkt 2) (Dz. U. Nr 173, poz. 1808); 
� rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i 

uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych (§ 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4) (Dz. U. Nr 31, poz. 216); 

� ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (art. 12 pkt 3, art. 42 pkt 2, ust. 
3, art. 64 pkt 2, ust. 3, art. 70a pkt 1-4; 

� rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) (§ 20 pkt 1 i 3). 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
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Czy, w związku z licznymi zmianami przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług, 
które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., od wymienionego powyżej przypadku, od 
dnia 1 stycznia 2011 r., należy naliczyć podatek VAT... 
 

Pana zdaniem, organizując i prowadząc szkolenia (na podstawie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej), których zadaniem jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli, takie szkolenia (których płatnikiem są instytucje państwowe – przedszkola, 
szkoły, samorządy lokalne, finansowane w całości ze środków publicznych, w myśl art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT powinny być zwolnione z naliczania podatku VAT (PKWiU 
85.59.13) – zwolnienie przedmiotowe. Z kolei, w Pana ocenie, w przypadku, kiedy płatnikiem 
szkolenia jest osoba fizyczna, powinno naliczyć się podatek VAT w wysokości 23%. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i 
usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju.  

Natomiast art. 8 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 
towarów w rozumieniu art. 7 (…). 

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z 
dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku.  

I tak, na podstawie dodanego do ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 
stycznia 2011 r., przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret trzeci ustawy z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), przepisu art. 43 
ust. 1 pkt 26, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Równocześnie, na podstawie uregulowań zawartych w dodanym przez ww. ustawę do 
ustawy o podatku od towarów i usług przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29, zwalnia się od podatku 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w 
pkt 26:  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych  
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� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto, w oparciu o przepis § 13 ust. 1 pkt 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 
r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Tożsame zwolnienie zawarte zostało w przepisach § 13 ust. 1 pkt 20 obowiązującego od 
dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
73, poz. 392). 

Natomiast, na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L 
Nr 347, str. 1 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, 
kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze 
świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone 
przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej 
dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 

Podkreślenia wymaga, iż pojęcia kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego nie zostały zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, jak również 
w samej Dyrektywie, ani, jak dotąd, w żadnym z wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Pojęcia te wyjaśnione zostały natomiast w art. 14 rozporządzenia Rady WE nr 1777/2005 z 
dnia 17 października 2005 r. (Dz. Urz. UE L Nr 288, str. 1), zgodnie z którym usługi w 
zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach 
określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG, obejmują nauczanie 
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające 
na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych. Czas trwania kursu w 
zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z okoliczności sprawy wynika, że organizuje i prowadzi Pan szkolenia zawodowe dla 
nauczycieli (warsztaty i kursy metodyczne) na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej – płatnikiem jest szkoła, przedszkole albo samorząd terytorialny (faktura – 
PKWiU 85.59.13.1.). Szkolenia finansowane są ze środków publicznych i przeznaczonych na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustawowo przeznaczone środki na ten cel w placówkach 
oświatowych wynoszą 1% rocznego wynagrodzenia brutto nauczycieli. Jednocześnie, z 
przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby posiadał Pan akredytację w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, jak również że jest Pan nauczycielem, któremu powierzono 
zadania doradcy metodycznego (zatrudnionego w publicznej szkole i placówce nauczyciela - 
doradcy metodycznego). 

Jednocześnie wskazuje Pan, że usługi świadczone w zakresie organizowania i 
prowadzenia szkoleń zawodowych dla nauczycieli prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach wynikających z: 
� ustawy z dnia 21 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej (art. 9 pkt 2) (Dz. U. Nr 173, poz. 1808); 
� rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i 

uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych (§ 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4) (Dz. U. Nr 31, poz. 216); 

� ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (art. 12 ust. 3, art. 42 ust. 2, ust. 
3, art. 64 ust. 2, ust. 3, art. 70a ust. 1-4; 

� rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) (§ 20 ust. 1 i 3). 
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Wskazany przez Pana przepis ww. art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2004 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) 
stanowi, że  
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z 
późn. zm.) art. 83a otrzymuje brzmienie:  

Art. 83a.  
1. Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, nie 

jest działalnością gospodarczą.  
2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o 

którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
Nr 173, poz. 1807). 

Natomiast, z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. 
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), wynika, że nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę 
ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich 
formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. 

Z kolei, z przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (Dz. U. Nr 
31, poz. 216) wynika, że umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 
uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: 
1. kurs; 
2. kurs zawodowy; 
3. seminarium; 
4. praktyka zawodowa. 

Zaś z przepisu § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 
listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537), 
zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne jednostki, których zadania statutowe 
są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, mogą prowadzić doskonalenie w 
formach, o których mowa w § 16 pkt 3. 

Podmiot prowadzący daną formę doskonalenia zawodowego prowadzi rejestr wydanych 
zaświadczeń (§ 20 ust. 3 ww. rozporządzenia). 

Na podstawie art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli 
mogą być tworzone placówki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej „placówkami 
doskonalenia”. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzą również nauczyciele, którym powierzono 
zadania doradców metodycznych (art. 77a ust. 2 ustawy). 

Placówki doskonalenia mogą uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana 
placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli (art. 77a 
ust. 4 ustawy). 

W oparciu o przepis art. 77a ust. 6 ustawy, akredytację przyznaje kurator oświaty 
właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po 
przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej 
placówki w zakresie określonym w ust. 7. 

Jak wynika z art. 77a ust. 7 ustawy, akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, 
która:  
1. zapewnia wykwalifikowaną kadrę;  
2. opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich 

ewaluację;  
3. prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia 

nauczycieli;  
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4. zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodków kształcenia zawodowego nauczycieli 

określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537). 

Z przepisów § 22 ust. 1 rozporządzenia wynika, że zadania z zakresu doskonalenia 
zawodowego nauczycieli są również realizowane przez zatrudnionych w publicznych szkołach 
i placówkach nauczycieli - doradców metodycznych. 

Do zadań nauczyciela - doradcy metodycznego, zgodnie z § 22 ust. 2 tego 
rozporządzenia, należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych 
w: 
1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno - 

wychowawczego; 
2. doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych; 
3. rozwijaniu umiejętności metodycznych; 
4. podejmowaniu działań innowacyjnych. 

Środkami publicznymi, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) są: 
1. dochody publiczne; 
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA); 

3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż 
wymienione w pkt 2; 

4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:  

a. ze sprzedaży papierów wartościowych,  
b. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego,  
c. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,  
d. z otrzymanych pożyczek i kredytów,  
e. z innych operacji finansowych; 

5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 
nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz biorąc pod uwagę przedstawiony stan 
faktyczny, stwierdzić należy, że skoro opisane we wniosku czynności będą realizowane w 
ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy nie działa Pan 
jako placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli, to tym samym świadczone przez Pana 
usługi nie mogą korzystać od dnia 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku, w oparciu o 
przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.  

Ponadto, nie świadczy Pan usługi jako podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty – nie spełniona została więc przesłanka wynikająca z art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy, warunkująca zwolnienie.  

Natomiast otrzymywana przez Pana zapłata pochodząca ze szkoły lub przedszkola z 
tytułu opisanych we wniosku czynności, pod warunkiem, że faktycznie pochodzić będzie ze 
środków publicznych w rozumieniu ww. ustawy o finansach publicznych, umożliwi Panu 
skorzystanie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c). Sam fakt 
zapłaty przez te jednostki nie przesadza jednak o pochodzeniu środków. 

W pozostałym zaś zakresie – gdy „płatnikiem” szkolenia są osoby fizyczne (nabywające 
indywidualnie dla swoich celów i z własnych środków usługę szkolenia), wówczas 
zastosowanie znajdzie stawka 23% podatku VAT. 

Należy jednak podkreślić, że to podatnik podlega, na mocy ustaw podatkowych 
obowiązkowi podatkowemu, rozumianemu jako nieskonkretyzowana powinność 
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przymusowego świadczenia pieniężnego, w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w 
tych ustawach – art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Co do zasady uznać należy, że w przypadku, gdy 
„płatnikiem” szkolenia będzie podmiot dysponujący środkami publicznymi, to wyłącznie ta 
okoliczność nie będzie wystarczającym dowodem pozwalającym na zastosowanie przez 
podatnika zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku 
od towarów i usług, a ewentualne niezgodności w tym zakresie (gdy środki wypłacane przez 
„płatnika” faktycznie stanowią inne środki, niż środki publiczne, np. środki na zapłatę 
pochodzą z prowadzonej przez „płatnika” działalności gospodarczej) mogą spowodować dla 
niego (świadczący usługę) ujemne konsekwencje w zakresie obciążeń podatkowych. 
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92. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.15 (sygn. ITPP2/443-70/11/AD) 

 
Istota interpretacji  
Prawo do zwolnienia od podatku usług prowadzenia szkoleń. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 17 stycznia 2011 r. (data wpływu 18 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 29 marca 
2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku usług 
prowadzenia szkoleń – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 18 stycznia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 marca 2011 r.), o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku usług 
prowadzenia szkoleń. 
 
W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący 
stan faktyczny. 
 

Ośrodek został powołany od dnia 1 stycznia 2011 r. na podstawie zarządzenia 
Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 grudnia 2010 r. Prowadzi gospodarkę 
finansową w formie jednostki budżetowej w ramach części 31 – Praca, Działu 853 – 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziału 85336, Szczególna forma 
prawna: 28 Państwowe jednostki organizacyjne; Własność: 111 Skarbu Państwa: Rodzaj 
działalność wg PKD 8559B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane. Przedmiot działania: prowadzenie szkoleń na operatorów maszyn i 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, itp. Przeszkolony 
otrzymuje świadectwo o ukończeniu zawodu oraz składa egzamin przed komisją państwową. 
Ośrodek nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Działa na podstawie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) rozdz. 2 
§ 23 - § 26 oraz rozdz. 3 § 27 i § 28, a także zał. nr 1 do niniejszego rozporządzenia. 
Świadczone przez Ośrodek usługi, wymienione w powyższym rozporządzeniu, prowadzone są 
w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jako inne niż 
wymienione w art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 października 2010 r. Ośrodek nie posiada 
akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, ponieważ został powołany z dniem 1 
stycznia 2011 r. (nie istniał w latach poprzednich). Jest nowopowstałą jednostką budżetową, 
tym samym brak podstaw do wystąpienia o akredytację. Świadczone usługi finansowane są 
w 100% ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
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Czy wobec wymienionych czynności Ośrodek jest zwolniony od podatku od towarów i 
usług na podstawie art. 1 pkt 29 lit. a) i c) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1476)... 
 

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi zwolnione są od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 1 pkt 29 lit. a) i c) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 
dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1476). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i 
usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju.  

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 
towarów w rozumieniu art. 7 (…). 

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 
26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 
(Dz. U. Nr 238, poz. 1578), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Ponadto stosownie do art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o 
finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 257, poz. 1726), zmieniono 
zdanie wstępne w art. 146a, które otrzymuje brzmienie: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 
r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f”. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. W odniesieniu do 
działalności edukacyjnej zasadnicze znaczenie ma dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku w tym zakresie. 

Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 06. 347. 1 ze 
zm.). 

Przy określaniu zakresu zwolnień od podatku usług kształcenia, uwzględniony został 
m.in. przepis art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym państwa 
członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
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inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie,  

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Z kolei w świetle ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto, stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt 20, obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 
r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze 
zm.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), w którym przedmiotowe zwolnienie uregulowane jest w 
tożsamy sposób w § 13 ust. 1 pkt 20. 

Powyższe regulacje stanowią implementacje prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 
ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. 
UE. L. Nr 347, str. 1 ze zm.), zwolnione jest m. in. kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jaki i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
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przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Ponadto należy zaznaczyć, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Ww. akt, jako rozporządzenie, wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio . 

Oznacza to, iż z dniem 1 lipca 2006 r. przepisy tego rozporządzenia stały się częścią 
porządku prawnego obowiązującego na terytorium Polski, bez konieczności ich implementacji 
w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego 
stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, 
opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 
harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – 
Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania 
(77/388/EEC ze zm.) (Dz. Urz. UE. L. 145/1 ze zm.). 

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „kształcenie 
zawodowe” i „przekwalifikowanie zawodowe”, wobec tego należy odwołać się do regulacji 
prawa unijnego.  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 bezpośrednio wyjaśnia, co należy 
rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, 
usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach 
określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie 
zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady), obejmują nauczanie 
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające 
na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w 
zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Analiza cytowanych regulacji prowadzi do wniosku, iż dla zastosowania zwolnienia od 
podatku w pierwszej kolejności istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków, jak np. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach lub też jego finansowanie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Wykonywanie każdego zawodu związane jest z koniecznością poznania przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycia umiejętności wykonywania pracy w 
sposób bezpieczny, niezbędnych do jej podjęcia i wykonywania w danym zakładzie pracy i na 
określonym stanowisku pracy.  

Zgodnie z dyspozycją art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 
U. Nr 24, poz. 141 ze zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania 
nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ), 
które określa:  
1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
2. zakres szkolenia,  
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia,  
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz  
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia.  
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
534

Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cyt. rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r., przez jednostkę 
organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom:  
1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczymi;  

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy;  

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która 
uległa wypadkowi.  

W myśl § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, szkolenie może być organizowane przez 
pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 
rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie 
pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Działając na podstawie delegacji ustawowej, w dniu 20 września 2001 r. Minister 
Gospodarki wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Z § 3 ww. rozporządzenia wynika, że podczas obsługi maszyn 
roboczych w szczególności : 
1. w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 
2. w pobliżu budynków i budowli, 
3. w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 
4. w wykopach szerokoprzestrzennych, 
5. na terenie bagiennym lub w wodzie, 
6. na pochyłościach lub stokach 

� zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Ustęp 2 powołanego artykułu stanowi, że podczas współpracy maszyn roboczych z: 

1. dodatkowym osprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych, 

2. liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa 
� stosuje się zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w instrukcjach obsługi 

tych urządzeń lub linii technologicznych. 
Zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia, maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 

do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i 
uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez 
Instytut. 

Z regulacji § 25 tegoż rozporządzenia wynika, że szkolenie, o którym mowa w § 23, 
może prowadzić podmiot, który posiada: 
1. warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, 
2. park maszynowy wraz z placem manewrowym, 
3. kadrę wykładowców, 
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4. warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne. 
Z kolei § 26 ust. 1 powołanego rozporządzenia stanowi, że osoba, która uzyskała 

pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w § 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje 
wpis do książki operatora. 

Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i 
drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego 
wyniku ze sprawdzianu, zostały wymienione w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Ośrodek jest nowopowstałą jednostką 
budżetową powołaną od dnia 1 stycznia 2011 r. na podstawie zarządzenia. Nie jest jednostką 
objętą systemem oświaty i nie posiada akredytacji. Prowadzi szkolenia na operatorów 
maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w wyniku 
których osoba przeszkolona otrzymuje świadectwo o ukończeniu zawodu i składa egzamin 
przed komisją państwową. Świadczone przez Ośrodek usługi finansowane są w całości ze 
środków publicznych. 

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że z uwagi 
na to, iż Ośrodek nie jest jednostką objętą systemem oświaty, ww. usługi nie mogą 
korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. Jednakże biorąc pod 
uwagę wynikający z Kodeksu pracy zakaz dopuszczenia do pracy osób nieposiadających 
wymaganych na danym stanowisku pracy kwalifikacji i umiejętności, a także uwzględniając 
fakt, iż z przepisów BHP wynika obowiązek uczestnictwa w szkoleniach dających takie 
kwalifikacje i umiejętności, należy stwierdzić, że przedmiotowe usługi korzystają ze 
zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 29 lit. a) powyższego artykułu. Ponadto ze 
względu na fakt, że wykonywane usługi finansowane są w 100% ze środków publicznych, ich 
świadczenie korzysta również ze zwolnienia na podstawie ust. 1 pkt 29 lit. c) tegoż artykułu. 

Końcowo należy wskazać, iż prezentując swoje stanowisko prawidłowo Ośrodek wywiódł, 
że przedmiotowe usługi są zwolnione od podatku, jednak błędnie wskazał na art. 1 pkt 29 lit. 
a) i c) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług, ponieważ nie zawiera ona pkt 29. W związku z powyższym stanowisko należało uznać 
za nieprawidłowe. 
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93. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.15 (sygn. ITPP1/443-32b/11/AT) 

 
Istota interpretacji  
Czy, w związku z licznymi zmianami przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług, 
które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., od wymienionego powyżej przypadku, od 
dnia 1 stycznia 2011 r., należy naliczyć podatek VAT? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011 r. (data wpływu 12 stycznia 2011 r.), 
uzupełnionym w dniach 11 i 29 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, w części dotyczącej zwolnienia 
od podatku czynności, polegającej na prowadzeniu szkoleń zawodowych dla nauczycieli – 
jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 12 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług m.in. w zakresie zwolnienia od podatku czynności, polegającej na prowadzeniu szkoleń 
zawodowych dla nauczycieli, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie organizuje tych szkoleń. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 

Prowadzi Pan szkolenia zawodowe dla nauczycieli na zlecenie ośrodków doskonalenia 
zawodowego nauczycieli – starostwo powiatowe lub sejmik wojewódzki, płatnikiem jest 
ośrodek doskonalenia lub, na zlecenie niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, firma 
prywatna, prowadząca działalność szkoleniową, wpisana do rejestru i działająca za zgodą 
Kuratora Oświaty właściwego dla miejsca prowadzenia działalności – płatnikiem jest 
niepubliczna placówka (faktura PKWiU 85.59.13.1, art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT). 

W uzupełnieniu wniosku, w dniu 11 marca 2011 r. wskazał Pan, że organizatorem 
szkoleń zawodowych dla nauczycieli (warsztaty i kursy metodyczne) są państwowe, 
samorządowe, niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, działające na mocy wpisu do 
rejestru MEN lub odpowiedniej jednostki urzędu terytorialnego, np. urząd marszałkowski – 
podstawa prawna rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537). Jako edukator 
prowadzi Pan różnorodne formy z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, jako 
wykonawca (zleceniobiorca) tychże form, a nie jako organizator.  
 

W ww. uzupełnieniu wskazał Pan, że mogą wystąpić dwa rodzaje zleceń: 
 
� na formy doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjmowane przez Pana, jako osobę 

prywatną (autor podręczników, programów nauczania, licznych publikacji metodycznych) 
– w tym przypadku uzyskuje przychody wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych; 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
537

� na formy doskonalenia zawodowego (nie tylko nauczycieli, np. venty edukacyjne), 
przyjmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
Ponadto, w kolejnym uzupełnieniu wniosku, w dniu 29 marca 2011 r., wskazał Pan, że 

warunkiem wykonania zlecenia/dzieła (w związku, z którym uzyskuje Pan przychody 
wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako osoba 
fizyczna) jest m.in. napisanie programu szkolenia, przygotowanie scenariuszy zajęć, 
przygotowanie prezentacji do szkolenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych dla 
uczestników szkolenia oraz przeprowadzenie zajęć w wyznaczonym terminie dla określonej 
grupy. Wynagrodzenie obejmuje: napisanie programu, przygotowanie materiałów do 
szkolenia oraz przeprowadzenie zajęć. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby 
godzin oraz liczby uczestników szkolenia. Wynagrodzenie nie obejmuje: kosztów dojazdu, 
wyżywienia i zakwaterowania. Jest ono wypłacane na podstawie wystawionego rachunku do 
umowy lub faktury VAT, w zależności od zakresu czynności wymienionych w umowie. Jako 
edukator prowadzi Pan różnorodne formy z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
jako wykonawca (zleceniobiorca) tychże form, a nie jako ich organizator. W tych 
przypadkach z tytułu wykonania zlecenia lub umowy o dzieło nie ponosi Pan żadnej 
odpowiedzialności z tytułu wykonania tego zlecenia/dzieła wobec osób trzecich. 
Odpowiedzialność za wykonanie zlecenia/dzieła wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca, 
czyli organizator szkolenia (publiczna lub niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli), 
który wystawia uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia oraz faktury za 
udział w szkoleniu. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 

Czy, w związku z licznymi zmianami przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług, 
które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., od wymienionego powyżej przypadku, od 
dnia 1 stycznia 2011 r., należy naliczyć podatek VAT... 
 

Pana zdaniem, prowadząc szkolenia dla nauczycieli (płatnikiem są instytucje państwowe) 
w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT usługa taka powinna być zwolniona „z naliczania 
podatku VAT” (PKWiU 85.59.13) – zwolnienie przedmiotowe.  

Według Pana, instytucje państwowe, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, jako 
jednostki objęte systemem oświaty, nie są płatnikami podatku VAT i od swoich usług (PKWiU 
85.59.13) są zwolnione od podatku VAT. Ponadto, jeżeli przyjmiemy, że niepubliczne 
placówki doskonalenia nauczycieli są jednostkami działającymi w systemie oświaty, 
traktować je należy również tak samo, jak instytucje państwowe. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i 
usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju.  

Natomiast art. 8 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 
towarów w rozumieniu art. 7 (…). 

Zauważyć należy, iż nie każda czynność stanowiąca usługę w rozumieniu powołanego 
wcześniej art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 
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bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez 
podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług. 

W oparciu o przepis art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności. 

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub 
usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także 
działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została 
wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w 
sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na 
wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla 
celów zarobkowych, o czym stanowi art. 15 ust. 2 powołanej ustawy. 

Ponadto, jak wynika z treści art. 15 ust. 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności: 
1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 
176, z późn. zm.); 

2. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych 
czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi 
więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i 
wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, 
wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób 
trzecich. 

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
wskazuje, iż do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne 
jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie 
czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w 
ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych 
wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym 
obrocie gospodarczym.  

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika ponadto, iż dla uznania danego podmiotu za 
podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma 
znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu 
za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty.  

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z 
dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od 
podatku.  

I tak, na podstawie dodanego do ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 
stycznia 2011 r., przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret trzeci ustawy z dnia 29 października 2010 r. o 
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zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), przepisu art. 43 
ust. 1 pkt 26, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Równocześnie, na podstawie uregulowań zawartych w dodanym przez ww. ustawę do 
ustawy o podatku od towarów i usług przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29, zwalnia się od podatku 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w 
pkt 26:  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych  
� oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Jak wynika z kolei z przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 
r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 
246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Tożsame zwolnienie zostało zawarte w przepisie § 13 ust. 1 pkt 20 obowiązującego od 
dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 73, 
poz. 392). 

Natomiast, na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L 
Nr 347, str. 1 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, 
kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze 
świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone 
przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej 
dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 

Podkreślenia wymaga, iż pojęcia kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego nie zostały zinterpretowane w ustawie o podatku od towarów i usług, jak 
również w samej Dyrektywie, ani, jak dotąd, w żadnym z wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości UE. Pojęcia te wyjaśnione zostały natomiast w art. 14 rozporządzenia Rady 
WE nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. (Dz. Urz. UE L Nr 288, str. 1), zgodnie z 
którym usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na 
warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG, obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości 
UE, zwolnienia zawarte w art. 132 dyrektywy 2006/112/WE Rady stanowią autonomiczne 
pojęcie prawa wspólnotowego i mają na celu unikniecie rozbieżności w stosowaniu systemu 
VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Oznacza to, że zakres przedmiotowy tych 
zwolnień powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich, zatem przy jego 
definiowaniu nie jest zasadne odwoływanie się wyłącznie do ustawodawstwa krajowego, 
ponieważ takie działania mogłyby prowadzić do rozbieżności w stosowaniu zwolnień w 
poszczególnych państwach UE. Ponadto z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE 
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wynika, iż pojęcia używane do określenia zwolnień, należy interpretować ściśle, zważywszy, 
że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT 
pobierany jest od każdej dostawy towarów lub usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.  

Na podstawie art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli 
mogą być tworzone placówki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej „placówkami 
doskonalenia”. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzą również nauczyciele, którym powierzono 
zadania doradców metodycznych (art. 77a ust. 2 ustawy). 

Z kolei, w art. 77a ust. 3 ww. ustawy, niepubliczne placówki doskonalenia mogą 
zakładać i prowadzić osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
osoby fizyczne. W zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 78 
ust. 1 do niepublicznych placówek doskonalenia stosuje się przepisy rozdziału 8. 

Placówki doskonalenia mogą uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana 
placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli (art. 77a 
ust. 4 ustawy). 

W oparciu o przepis art. 77a ust. 6 ustawy, akredytację przyznaje kurator oświaty 
właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po 
przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej 
placówki w zakresie określonym w ust. 7. 

Jak wynika z art. 77a ust. 7 ustawy, akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, 
która:  
 
1. zapewnia wykwalifikowaną kadrę;  
2. opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich 

ewaluację;  
3. prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia 

nauczycieli;  
4. zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną. 

Z dyspozycji art. 2 pkt 3a ustawy wynika natomiast, że system oświaty obejmuje 
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodków kształcenia zawodowego nauczycieli 
określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537). 

Z przepisów § 16 pkt 3 rozporządzenia wynika, że publiczne placówki doskonalenia 
realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez: prowadzenie form doskonalenia, w 
tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę 
nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i 
umiejętności zawodowych nauczyciela. 

Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia wymaga uzyskania wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki 
doskonalenia (§ 24 rozporządzenia). 

Środkami publicznymi, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) są: 
1. dochody publiczne; 
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA); 

3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż 
wymienione w pkt 2; 
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4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:  

a. ze sprzedaży papierów wartościowych,  
b. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego,  
c. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,  
d. z otrzymanych pożyczek i kredytów,  
e. z innych operacji finansowych; 

5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 
nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 

Z okoliczności sprawy wynika, że prowadzi Pan szkolenia zawodowe dla nauczycieli na 
zlecenie ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli – starostwo powiatowe lub sejmik 
wojewódzki, płatnikiem jest ośrodek doskonalenia lub, na zlecenie niepublicznej placówki 
doskonalenia nauczycieli, firma prywatna, prowadząca działalność szkoleniową, wpisana do 
rejestru i działająca za zgodą Kuratora Oświaty właściwego dla miejsca prowadzenia 
działalności – płatnikiem jest niepubliczna placówka (faktura PKWiU 85.59.13.1, art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy o VAT). Organizatorem tych szkoleń (warsztaty i kursy metodyczne) są 
państwowe, samorządowe, niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, działające na 
mocy wpisu do rejestru MEN lub odpowiedniej jednostki urzędu terytorialnego, np. urząd 
marszałkowski – podstawa prawna rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 
listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537). 
Jako edukator prowadzi Pan różnorodne formy z zakresu doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, jako wykonawca (zleceniobiorca) tychże form, a nie jako organizator. Występują 
u Pana dwa rodzaje zleceń: 
� na formy doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjmowane przez Pana, jako osobę 

prywatną (autor podręczników, programów nauczania, licznych publikacji metodycznych) 
– w tym przypadku uzyskuje przychody wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych; 

� na formy doskonalenia zawodowego (nie tylko nauczycieli, np. venty edukacyjne), 
przyjmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
Przy czym, gdy uzyskuje Pan przychody wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, jako osoba fizyczna, odpowiedzialność za wykonanie 
zlecenia/dzieła wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca, czyli organizator szkolenia 
(publiczna lub niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli). W związku z wykonaniem 
zlecenia lub umowy o dzieło nie ponosi Pan żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich. 
Odpowiedzialność za wykonanie zlecenia/dzieła wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca, 
czyli organizator szkolenia (publiczna lub niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli), 
który wystawia uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia oraz faktury za 
udział w szkoleniu. 

Jednocześnie, z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby posiadał Pan 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego, na tle obowiązujących przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług wskazuje na to, iż w zakresie, w jakim występuje Pan jako 
„prywatnie działająca” osoba fizyczna, wykonująca czynności na podstawie umów zlecenia/o 
dzieło poza prowadzoną działalnością gospodarczą, w okolicznościach, gdy odpowiedzialność 
za wykonanie zlecenia/dzieła wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca, czyli organizator 
szkolenia (publiczna lub niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli dla której wykonuje 
Pan zlecenie), nie występuje Pan jako podatnik podatku od towarów i usług. Tym samym, 
jako podmiot niepodlegający w tym zakresie opodatkowaniu podatkiem VAT, nie jest 
uprawniony Pan do korzystania ze zwolnienia od tego podatku – zwolnienie wynikające z art. 
43 ust. 1 pkt 26 i 29 znajduje zastosowanie względem podatników. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
542

Natomiast w pozostałym zakresie (prowadzenie opisanych szkoleń w ramach zleceń 
przyjmowanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) występując jako 
podatnik nie jest uprawniony Pan do skorzystania ze zwolnienia od podatku, przewidzianego 
w art. 43 ust. 1 pkt 26, ponieważ nie jest Pan podmiotem wymienionym w tym przepisie 
(zwolnienie podmiotowo - przedmiotowe). Jednocześnie nie może Pan korzystać ze 
zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy. W tym przypadku bowiem 
czynności te nie są organizowane przez Pana. Wykonuje Pan jedynie postanowienia zawartej 
umowy zlecenia przeprowadzenia szkolenia, lecz w związku z uzyskanym zleceniem. Tym 
samym, nie prowadzi Pan faktycznie szkoleń w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. Ponadto, nie świadczy Pan usługi jako podmiot, który uzyskał 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – nie spełniona została przesłanka z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, warunkująca zwolnienie.  

Z kolei, odnosząc się do kwestii otrzymywania przez Pana zapłaty pochodzącej z 
publicznego ośrodka doskonalenia zawodowego nauczycieli z tytułu opisanych we wniosku 
czynności, pod warunkiem, że faktycznie pochodzić będzie ze środków publicznych w 
rozumieniu ww. ustawy o finansach publicznych, umożliwi Panu skorzystanie ze zwolnienia 
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c). Sam fakt zapłaty przez te jednostki nie 
przesadza jednak o pochodzeniu środków. 

Zapłata pochodząca z niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
jako zapłata pochodząca ze środków niebedących środkami publicznymi z tytułu opisanych 
wcześniej czynności (prowadzenie szkoleń), nie będzie uprawniała Pana do skorzystania ze 
wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy zwolnienia. 

Należy jednak podkreślić, że to podatnik podlega, na mocy ustaw podatkowych 
obowiązkowi podatkowemu, rozumianemu jako nieskonkretyzowana powinność 
przymusowego świadczenia pieniężnego, w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w 
tych ustawach – art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Co do zasady uznać należy, że w przypadku, gdy 
„płatnikiem” szkolenia będzie podmiot dysponujący środkami publicznymi, to wyłącznie ta 
okoliczność nie będzie wystarczającym dowodem pozwalającym na zastosowanie przez 
podatnika zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku 
od towarów i usług, a ewentualne niezgodności w tym zakresie (gdy środki wypłacane przez 
„płatnika” faktycznie stanowią inne środki, niż środki publiczne, np. środki na zapłatę 
pochodzą z prowadzonej przez „płatnika” działalności gospodarczej) mogą spowodować dla 
niego (świadczący usługę) ujemne konsekwencje w zakresie obciążeń podatkowych. 
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94. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.18 (sygn. ILPP2/443-200/11-2/EN) 

 
Istota interpretacji  
Czy szkolenia w zakresie ochrony roślin korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i 
usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a) ustawy z dnia 5 kwietnia 2004r. o podatku od 
towarów i usług? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 
stycznia 2011 r. (data wpływu 26 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
organizowania szkoleń dotyczących ochrony roślin – jest prawidłowe.  

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 26 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń dotyczących ochrony roślin.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.  
 

Wnioskodawca jest samorządową wojewódzką osobą prawną, działającą na podstawie 
ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 251, poz. 2507 ze zm.). Wnioskodawca na podstawie art. 4 ust. 2 ww. ustawy, mając na 
względzie przepisy art. 75 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, prowadzi 
szkolenia dla rolników w zakresie ochrony roślin, wypełniając warunki rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie 
ochrony roślin. Wnioskodawca został wpisany do rejestru podmiotów upoważnionych do 
prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, 
prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa pod numerem: (…) z prawem prowadzenia ww. działalności na terenie 
wszystkich województw w Polsce. Odbycie szkolenia umożliwia rolnikom nabywanie oraz 
stosowanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej, tym 
samym wypełnia warunki kształcenia zawodowego. Na podstawie wyżej cytowanych 
przepisów usługi kształcenia zawodowego (szkolenia w zakresie ochrony roślin) prowadzone 
są przez Wnioskodawcę, w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
(ustawa o ochronie roślin oraz rozporządzenie wykonawcze).  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.  
 
Czy szkolenia w zakresie ochrony roślin korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i 
usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a) ustawy o podatku od towarów i usług...  

 
Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia w zakresie ochrony roślin wpisują się w usługi 

kształcenia zawodowego, bowiem uprawniają osoby je odbywające do nabywania i 
stosowania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej. Są więc 
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ściśle związane z wykonywanym zawodem. Usługi te prowadzone są w formach i na 
zasadach określonych ściśle w odrębnych przepisach, tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin. 
W związku z powyższym, szkolenia w zakresie ochrony roślin, zwolnione są od podatku od 
towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29a).  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a 
pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych  
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi szkolenia rolników, 
które są traktowane jako usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego prowadzone w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W związku z tym szkolenia 
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te korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29a) ustawy.  
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95. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.18 (sygn. ILPP1/443-60/11-5/AW) 

 
Istota interpretacji  
Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje zapisy ustawy o podatku od towarów i usług 
obowiązujące od 1 stycznia 2011 r., że usługi szkoleniowe finansowane w całości ze środków 
publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane, są 
zwolnione od podatku VAT niezależnie od tego przez kogo są realizowane i dla kogo 
przeznaczone? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 13 
stycznia 2011 r. (data wpływu 14 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 23 marca 
2011 r. (data wpływu 24 marca 2011 r.) oraz z dnia 29 marca 2011 r. (data wpływu 30 
marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z tytułu świadczenia usług 
szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych – jest prawidłowe.  

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 14 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia z tytułu świadczenia usług szkoleniowych 
finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami: z dnia 
23 i 30 marca 2011 r. o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.  
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe.  
 

Instytut świadczy usługi szkoleniowe (PKWiU – ex 80 usługi w zakresie edukacji), które 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy były zwolnione od podatku VAT. Usługi szkoleniowe 
realizowane przez Wnioskodawcę przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego 
lub dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, finansowane ze środków 
publicznych oraz innych podmiotów, których szkolenie finansowane były ze środków unijnych 
oraz środków własnych tych podmiotów. 
W związku z nowelizacją ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. zlikwidowany został załącznik nr 
4 do ustawy, a wykaz usług zwolnionych od podatku VAT przeniesiony został do ustawy.  

Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c mówi, że zwolnione od podatku VAT są usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, 
finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane.  
W uzupełnieniu z dnia 23 marca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż: 
1. jest stowarzyszeniem prowadzącym szkolenia edukacyjne poza systemem oświaty, 

nie prowadzi usług w zakresie kształcenia i wychowania, usługi nie mają na celu 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, nie posiada akredytacji, 
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2. usługi szkoleniowe realizowane przez Zainteresowanego dedykowane są głównie dla 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, które to jednostki w całości 
(100%) szkolenia finansują ze środków publicznych (środki z UE i środki z budżetu).  

Następnie w piśmie z dnia 29 marca 2011 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że prowadzi 
kształcenie mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, które to jednostki w całości kształcenie 
finansują ze środków publicznych (środki z UE i środki z budżetu).  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.  
 

Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje zapisy ustawy o podatku od towarów i usług 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r., że usługi szkoleniowe finansowane w całości ze 
środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami 
związane, są zwolnione od podatku VAT niezależnie od tego przez kogo są realizowane i dla 
kogo przeznaczone...  

 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe ,zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 

c, są zwolnione od podatku VAT. Kryterium czy usługi szkoleniowe są zwolnione od podatku 
VAT, czy nie, uzależnione jest od źródła finansowania. W przypadku szkoleń finansowanych 
ze środków publicznych szkolenia są zwolnione od podatku VAT.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju.  
Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym 
również:  
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w 

jakiej dokonano czynności prawnej;  
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 

czynności lub sytuacji;  
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.  
Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 
83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Jednocześnie zaznacza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578 ze zm.) oraz zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%, z zastrzeżeniem art. 146f.  
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku.  
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Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej.  

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów.  

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L 347.1 ze zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  

Należy wskazać, iż zakres powyższego zwolnienia adresowany jest m. in. do jednostek 
objętych systemem oświaty, realizujących usługi kształcenia, do których zalicza się również 
placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego.  
Zgodnie z przepisem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w 
art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane.  

Nadmienić należy, iż ww. rozporządzenie Ministra Finansów obowiązuje od dnia 6 
kwietnia 2011 r. i zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
246, poz. 1649), które straciło moc obowiązującą z dniem 5 kwietnia 2011 r. Natomiast ww. 
przepis § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. jest 
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odpowiednikiem tego samego przepisu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r.  

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.  

Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania 
przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków 
wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj 
szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też 
finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.  

Tut. Organ informuje, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze 
do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa 
członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z 
dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj 
znaczenia.  

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe. Usługi 
szkoleniowe realizowane przez Zainteresowanego przeznaczone są między innymi dla 
jednostek samorządu terytorialnego lub dla jednostek organizacyjnych samorządu 
terytorialnego, finansowane ze środków publicznych. Ww. usługi szkoleniowe mają na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych jednostek, które to jednostki w całości kształcenie finansują ze środków publicznych 
(środki z UE i środki z budżetu). 
Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż jest stowarzyszeniem prowadzącym szkolenia edukacyjne 
poza systemem oświaty i nie prowadzi usług w zakresie kształcenia i wychowania, nie 
posiada również akredytacji na ww. szkolenia.  

Powyższe szkolenia – jak wskazał Zainteresowany – będą w całości finansowane ze 
środków publicznych. Prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia mają na celu podniesienie 
kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 
jednostek, które to jednostki w całości kształcenie finansują ze środków publicznych. 
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Uczestnikami ww. szkoleń będą pracownicy jednostek samorządu terytorialnego lub 
jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, którzy wiedzę z zakresu tych szkoleń 
będą wykorzystywać bezpośrednio w pracy, ponieważ dotyczą one zakresu ich obowiązków 
służbowych.  

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy 
należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia mieszczą się w usługach 
kształcenia zawodowego, ponieważ pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem osób biorących udział w szkoleniu i mają na celu uaktualnienie i poszerzenie 
wiedzy do celów zawodowych.  

W analizowanej sprawie z uwagi na fakt, że Zainteresowany jest podmiotem 
prowadzącym szkolenia edukacyjne poza systemem oświaty, należy zatem stwierdzić, iż nie 
jest spełniona przesłanka, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, tym samym ww. 
usługi edukacyjne nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie tego 
przepisu.  

Jednakże powyższe szkolenia mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego, a 
Wnioskodawca wskazał, iż są w całości finansowane ze środków publicznych, tym samym 
spełniają warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy uprawniające do skorzystania 
ze zwolnienia.  

Należy ponadto wskazać, iż przedmiotowe usługi mogą korzystać ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c (w przypadku ich finansowania w 100% ze 
środków publicznych) lub na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (w przypadku, gdy będą one finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych).  

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do przedstawionego 
zdarzenia przyszłego świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w całości 
finansowane ze środków publicznych (ze środków unijnych lub środków pochodzących z 
budżetu), jak również świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związane będą 
od dnia 1 stycznia 2011 r. korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.  
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96. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.19 (sygn. IPPP3/443-8/11-4/JK) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnione od podatku VAT szkoleń finansowanych w co najmniej 70% ze środków 
publicznych – przez UE. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2010 r. (data wpływu 03.01.2011 r.), uzupełnionym 
na formularzu ORD-IN z dnia 11.03.2011 r. (data wpływu 17.03.2011 r.) będącym 
odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-8/11-2/JK z dnia 01.03.2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie opodatkowania szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. 
„Rozwój kapitału ludzkiego P.” - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 03.01.2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania szkoleń 
realizowanych w ramach projektu pt. „Rozwój kapitału ludzkiego P”. 
 
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony na formularzu ORD-IN z dnia 11.03.2011 r. (data 
wpływu 17.03.2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-8/11-
2/JK z dnia 01.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne: 
 
P. podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt. „Rozwój kapitału ludzkiego P”. Celem 
dotacji będzie przyczynienie się do wzrostu adaptacyjności P do zmieniających się warunków 
rynkowych oraz wzrostu konkurencyjności Spółki poprzez podniesienie umiejętności i wiedzy 
jej pracowników. P otrzymuje wsparcie na rozwój swoich kadr. 
 
Całościowe zarządzanie projektem P powierzył wiodącej polskiej firmie szkoleniowo-
doradczej. Firma ta przeprowadza szkolenia oraz świadczy usługę zarządzania organizacją i 
rozliczaniem szkoleń. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki P od Instytucji Wdrażającej otrzymuje wsparcie w 
formie płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego na 
realizację projektu. Poza tym Centrala Spółki P na realizację projektu zobowiązała się do 
wniesienia wkładu własnego. Oznacza to, że Spółka poniesione wydatki kwalifikowalne w 
ramach projektu finansuje z dwóch źródeł finansowania: 
   1. finansowanie wydatków wkładem własnym, 
   2. finansowanie wydatków dotacją. 
 
Dla potrzeb projektu zostały wyodrębnione dwa rachunki bankowe: 
   1. rachunek bankowy dla potrzeb wkładu własnego oraz 
   2. rachunek bankowy dla dotacji. 
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Wsparcie na realizację projektu wypłacane jest w transzach na podstawie wniosków o 
płatność przekazywanych do PARP. Po otrzymaniu wniosku o płatność z Centrali Spółki P 
PARP weryfikuje wniosek a po jego akceptacji na konto dot. dotacji przekazuje określoną 
kwotę wsparcia. Zgodnie z zapisami „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach 
Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wszystkie wydatki związane z 
realizacją projektu powinny być ponoszone jedynie z rachunku bankowego przeznaczonego 
na środki wsparcia lub rachunku bankowego przeznaczonego na wkład własny. 
Nie ma możliwości zasilania w/w rachunków innymi środkami aniżeli dotacja i środki 
wnoszone jako wkład własny. W sytuacji, gdy na rachunku bankowym dla dotacji nie będzie 
środków, możliwe jest wówczas dokonywanie płatności z rachunku bankowego 
gromadzącego wkład własny a następnie ich refundacja dotacją. 
Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym, 
zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz usługi będące przedmiotem zapytania będą służyły 
wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Poza tym Wnioskodawca wyjaśnił, 
iż realizacja szkoleń będzie finansowana w wysokości co najmniej 80% z dotacji. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi szkoleniowe świadczone na rzecz P w 2011 roku sfinansowane przez P ze środków 
europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu winny korzystać 
ze zwolnienia z podatku VAT... 
 
Czy usługi szkoleniowe świadczone na rzecz P w 2011 roku sfinansowane pierwotnie przez P 
wkładem własnym znajdującym się na wyodrębnionym rachunku zgodnie z warunkami 
projektu a następnie zrefundowane otrzymaną później dotacją winny korzystać ze zwolnienia 
z podatku VAT... 
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 8 pkt 29 ustawy z dnia 29 października 2010 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U. nr 226 poz. 1476) zwalnia się od 
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Definicję środków publicznych możemy znaleźć w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z 
tą ustawą środkami publicznymi są przede wszystkim: 
   1. dochody publiczne; 
   2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 
   3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż 
wymienione w pkt 2; 
   4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 
jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: 
         1. ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych, 
         2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 
terytorialnego, 
         3. ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, 
         4. z otrzymanych pożyczek i kredytów; 
   5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie 
działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 
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Biorąc pod uwagę powyższą definicję środków publicznych Wnioskodawca uważa, że 
sfinansowanie zakupu usług szkoleniowych przez P ze środków europejskich oraz dotacji 
celowej z budżetu krajowego na realizację projektu winno być podstawą do zastosowania 
zwolnienia w wystawionej przez wykonawcę fakturze VAT dokumentującej sprzedaż usługi 
szkoleniowej. Spełniony jest bowiem warunek określony w zmienionym art. 43 ust. 1 pkt 
29c. 
Ponadto Wnioskodawca uważa że również w sytuacji, gdy na rachunku bankowym dla dotacji 
nie będzie środków i P pierwotnie sfinansuje zakup usługi szkoleniowej poprzez dokonanie 
płatności z rachunku bankowego gromadzącego wkład własny, zgodnie z warunkami 
projektu, a następnie zrefunduje go otrzymaną później dotacją, wykonawca winien 
zastosować zwolnienie w wystawionej fakturze dokumentującej zakup usługi szkoleniowej. 
Ze względu na fakt, że usługa ta faktycznie sfinansowana będzie w całości ze środków 
publicznych spełniony zostanie warunek dla zastosowania zwolnienia określony w 
zmienionym art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 
8 ust. 1 ustawy, 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, 
wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 
art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w 
przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych 
czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
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Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto zgonie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od 
podatku usługi w zakresie kształcenia, finansowane w co najmniej 70 % ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od 
towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej, a więc środków 
publicznych – zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy. Natomiast na 
podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, zwolnieniu podlegają szkolenia finansowane ze 
środków publicznych w co najmniej 70%. 
Z przedstawionych stanów faktycznych wynika, iż Wnioskodawca podpisał umowę na 
dofinansowanie projektu pt. „Rozwój kapitału ludzkiego P”. Zgodnie z zapisami umowy o 
dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawca na 
realizację projektu od Instytucji Wdrażającej otrzymuje wsparcie w formie płatności ze 
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środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego. Przy czym realizacja szkoleń 
jest finansowana z dotacji w wysokości co najmniej 80%. Poza tym Centrala Spółki na 
realizację projektu zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego. 
Celem dotacji jest przyczynienie się do wzrostu adaptacyjności Wnioskodawcy do 
zmieniających się warunków rynkowych oraz wzrostu konkurencyjności Spółki poprzez 
podniesienie umiejętności i wiedzy jej pracowników. Wnioskodawca otrzymuje wsparcie na 
rozwój swoich kadr. 
Przy czym całościowe zarządzanie projektem Wnioskodawca powierzył firmie szkoleniowo-
doradczej, która przeprowadza szkolenia oraz świadczy usługę zarządzania organizacją i 
rozliczaniem szkoleń. 
Przedstawione okoliczności sprawy w odniesieniu do obowiązujących przepisów wskazują, iż 
przeprowadzane w ramach projektu pt. „Rozwój kapitału ludzkiego P” szkolenia stanowią 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Jednocześnie realizowany 
projekt jest w co najmniej 80% finansowany ze środków europejskich oraz dotacji celowej z 
budżetu krajowego zaliczanych do środków publicznych. Wobec tego spełnione są przesłanki 
wynikające z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W konsekwencji realizowane w ramach 
projektu pt. „Rozwój kapitału ludzkiego P” usługi szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy 
finansowane w co najmniej 80% ze środków publicznych a w pozostałej części z wkładu 
własnego Centrali Spółki w całości podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w § 13 ust. 
1 pkt 20 rozporządzenia. 
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że realizowane w ramach projektu pt. 
„Rozwój kapitału ludzkiego P” usługi szkoleniowe są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 29c ustawy należy uznać za nieprawidłowe. 
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97. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.19 (sygn. ILPP2/443-133/11-2/MN) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku 
sygnowanym datą 13 marca 2011 r. (data wpływu 19 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług – jest nieprawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 19 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, jako organizatora kształcenia, jest wykonywanie 
zadań określonych w następujących aktach prawnych: 
1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  
2. ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,  
3. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 

uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,  

4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych,  

5. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia 
zawodowego ratowników medycznych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zainteresowany, jako organizator kształcenia 
ustawicznego, prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego, zgłoszoną do ewidencji 
placówek niepublicznych w Wydziale Edukacji przy Urzędzie Miasta. 

Jako organizator kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych otrzymał 
decyzje w drodze administracyjnej na realizację programów kursów w Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz uzyskał zaświadczenia o wpisie do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w Okręgowej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych. Jako organizator doskonalenia zawodowego ratowników 
medycznych, uzyskał zgodę u konsultanta województwa w dziedzinie medycyny ratunkowej. 
Na podstawie powyższych przepisów, Wnioskodawca realizuje następujące formy 
kształcenia: 
1. kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych,  
2. kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych,  
3. seminaria dla ratowników medycznych,  
4. seminaria dla osób dorosłych,  
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5. kursy dla osób dorosłych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 
1 pkt 26a i pkt 29a przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie od podatku VAT... 

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie od podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje przedsiębiorstwu świadczącemu 
usługi: 
1. Art. 43 ust. 1 pkt 26a: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 

2. Art. 43 ust. 1 pkt 29a: 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w 
pkt 26:  

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. 

 
Zainteresowany spełnia wyżej wymienione warunki, ze względu na to, że: 
1. jako placówka kształcenia ustawicznego jest jednostką objętą systemem oświaty w 

rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,  
2. świadczy usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego w 

formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
W szczególności przepisy te stanowią co następuje: 
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Art. 10b. 1. Pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i 
umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach 
kształcenia podyplomowego.  
Art. 10c. 1. Ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:  
1. szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”,  
2. kursy kwalifikacyjne,  
3. kursy specjalistyczne,  
4. kursy dokształcające. 

Art. 10f. 1. Organizatorzy kształcenia przed rozpoczęciem kształcenia są obowiązani 
uzyskać zatwierdzenie programu kształcenia dla danego rodzaju i trybu kształcenia. 

Art. 10g. Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością 
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.). 

Art. 10i. 1. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku jednostek organizacyjnych 
samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek handlowych, w 
których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów, 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 
Art. 10v. 1. Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego sprawuje minister właściwy do 
spraw zdrowia.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych, na podstawie art. 10u ustawy z dnia 5 lipca 1996 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz 
z 2003 r. Nr 109, poz. 1029). 
§ 1. Rozporządzenie określa: 
� 1a. szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez 

pielęgniarki i położnej. 
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Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 
1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju; 

3. możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;  
8. możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. 
Art. 2. System oświaty obejmuje: 
� 3a. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz 

ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i 
uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Art. 5. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.  
2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: 
3. osobę fizyczną.  

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
17. kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla 

dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. 

Art. 82. 1. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po 
uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych stanowi, że:  

§ 2. 1. Uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:  
1. kurs;  
3. seminarium. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia 
zawodowego ratowników medycznych określa: 
1. formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zwanego dalej 

„doskonaleniem zawodowym”;  
2. sposób i zakres doskonalenia zawodowego. 

Doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących pozaszkolnych formach 
kształcenia:  
2. seminarium. 

 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 

Stosownie do art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub 
usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w 
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klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1.  

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym przez art. 19 pkt 5 ustawy z 
dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 

Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do 
niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, 
bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, str. 1 ze zm.). 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie 
zwalniają m.in. kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wynika, że system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 

Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać 
placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek 
publicznych.  
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Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą 
w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku 
mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. 

Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do 
usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych. 

Równocześnie, na podstawie uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o 
podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288, str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie 
dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie 
danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
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spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie 
danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 

Z opisu sprawy wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy, jako organizatora 
kształcenia, jest wykonywanie zadań określonych w następujących aktach prawnych: 
1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  
2. ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,  
3. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 

uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,  

4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych,  

5. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia 
zawodowego ratowników medycznych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zainteresowany, jako organizator kształcenia 
ustawicznego, prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego, zgłoszoną do ewidencji 
placówek niepublicznych w Wydziale Edukacji przy Urzędzie Miasta. 

Jako organizator kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych otrzymał 
decyzje w drodze administracyjnej na realizację programów kursów w Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz uzyskał zaświadczenia o wpisie do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w Okręgowej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych. Jako organizator doskonalenia zawodowego ratowników 
medycznych, uzyskał zgodę u konsultanta województwa w dziedzinie medycyny ratunkowej. 
Na podstawie powyższych przepisów, Wnioskodawca realizuje następujące formy 
kształcenia: 
1. kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych, 
2. kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych, 
3. seminaria dla ratowników medycznych, 
4. seminaria dla osób dorosłych, 
5. kursy dla osób dorosłych. 

 
Jak już wcześniej wskazano, zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, 

ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego 
organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

Ponadto należy zaznaczyć, że jeśli usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o 
wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową 
świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty, jest realizowana na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), podlega ona zwolnieniu od podatku na 
podstawie przedmiotowego przepisu. 
Zatem, jeżeli Wnioskodawca spełnia powyższe warunki: 
1. jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, 

w zakresie kształcenia i wychowania, 
2. przedmiotowe usługi kształcenia wymienionych są w zaświadczeniu właściwego 

organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
– może skorzystać w zakresie przedmiotowych usług ze zwolnienia określonego w art. 43 
ust. 1 pkt 26 ustawy. 

W zakresie, w jakim świadczone przez Zainteresowanego usługi będące przedmiotem 
wniosku nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 
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ustawy ze względu na nie wypełnienie powyższych wymogów, należy określić, czy mogą 
korzystać ze zwolnienia przedstawionego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. 

Z opisu sprawy nie wynika, aby w przedmiotowej sprawie posiadał akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie świadczonych usług oraz usługi te 
finansowane były w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Przepisy ustawy nie przewidują szczególnych rozwiązań dla usług pierwszej pomocy i 
ratownictwa medycznego, należy więc zastosować zasady ogólne. Można potraktować tego 
typu szkolenia jako kształcenie zawodowe, ale tylko dla osób wykonujących zawody 
medyczne (dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia wiążą się ściśle z wykonywanym 
zawodem). Zwolnienie to będzie miało zastosowanie przy spełnieniu warunku wynikającego z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 

Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.), organizatorzy kształcenia przed 
rozpoczęciem kształcenia są obowiązani uzyskać zatwierdzenie programu kształcenia dla 
danego rodzaju i trybu kształcenia.  

W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), 
rozporządzenie określa:  
1. szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki 

i położne;  
2. warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 10r 

ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej 
„ustawą”;  

3. wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym 
mowa w art. 10r ust. 4 ustawy. 

Na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), 
rozporządzenie określa:  
1. formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zwanego dalej 

„doskonaleniem zawodowym”;  
2. sposób i zakres doskonalenia zawodowego.  

Według § 2 ww. rozporządzenia, doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących 
pozaszkolnych formach kształcenia:  
1. kursu doskonalącego;  
2. seminarium;  
3. samokształcenia.  

W myśl § 4 cyt. rozporządzenia, seminarium jest formą kształcenia o czasie trwania nie 
krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i 
aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, realizowaną zgodnie z 
programem nauczania, uwzględniającym zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 
8, opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę 
organizatora kształcenia. 

W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia wobec wszystkich 
świadczonych usług warunków określonych dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 26 ustawy, stwierdzić należy, iż prowadzona przez Wnioskodawcę działalność 
polegająca na organizowaniu kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych, kursów 
specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych oraz seminariów dla ratowników medycznych – 
spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych 
szkoleń regulowane są przez odrębne przepisy, działalność szkoleniowa prowadzona przez 
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Wnioskodawcę w powyższym zakresie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. 

Z kolei, działalność polegająca na organizowaniu seminariów dla osób dorosłych oraz 
kursów dla osób dorosłych – jako skierowana do osób niewykonujących zawodów 
medycznych (dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z 
wykonywanym zawodem) – należy opodatkować według stawki podstawowej, od dnia 1 
stycznia 2011 r. w wysokości 23%. 

Mając na uwadze wszystkie powyższe ustalenia, oceniając całościowo stanowisko 
Wnioskodawcy, w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług, należało uznać za 
nieprawidłowe. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
564

98. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.20 (sygn. IBPP4/443-667/11/AZ) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zajęć praktycznych dla 
uczniów i studentów szkół publicznych i prywatnych z fizykoterapii oraz kinezyterapii. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2010r. (data wpływu 10 stycznia 2011r.), 
uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2011r.(data wpływu 17 marca 2011r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zajęć 
praktycznych dla uczniów i studentów szkół publicznych i prywatnych z fizykoterapii oraz 
kinezyterapii - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 10 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zajęć 
praktycznych dla uczniów i studentów szkół publicznych i prywatnych z fizykoterapii oraz 
kinezyterapii. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 marca 2011r. (data wpływu 17 
marca 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 1 marca 2011r. nr 
IBPP4/443-29/11/ AZ. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 
Wnioskodawca (Szpital) świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia w ramach hospitalizacji, 
rehabilitacji leczniczej, usług ambulatoryjnych i diagnostyki. 
Obecnie wszystkie usługi świadczone przez Szpital objęte grupowaniem PKWiU 85.1 
korzystały ze zwolnienia z VAT, co potwierdzają również posiadane przez Wnioskodawcę 
interpretacje GUS. Szpital świadczy też usługi zajęć praktycznych dla uczniów, studentów 
szkół publicznych i prywatnych z fizykoterapii oraz kinezyterapii. 
W uzupełnieniu do wniosku, wskazano, iż Szpital, na wniosek innych podmiotów (głównie 
szkół i uczelni) organizuje zajęcia praktyczne dla ich uczniów/słuchaczy. Wiąże się to z tym, 
iż w świetle wymogów prawa w określonych zawodach osoby kształcące się do wykonywania 
tego zawodu powinny odbyć określoną liczbę zajęć praktycznych aby zapoznać się ze 
specyfiką pracy w danym zawodzie i nabyć wymaganych umiejętności praktycznych. 
Przykładowo, zgodnie z załącznikiem 12 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: 
asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, 
ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik 
ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. z 2005r., Nr 26, poz. 217) praktyczna nauka zawodu 
„technik-masażysta” powinna być realizowana - w wymiarze nie mniejszym niż 20% ogólnej 
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liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na zajęcia edukacyjne z zakresu 
kształcenia zawodowego, w: 
   1. oddziałach rehabilitacyjnych prowadzących rehabilitację pacjentów ze schorzeniami 
narządu ruchu oraz w chorobach wewnętrznych, neurologicznych i chorobach dzieci; 
   2. poradniach rehabilitacyjnych. 
Szpital sam nie prowadzi zatem kształcenia w tym zawodzie, ale udziela pomocy w 
praktycznej nauce zawodu organizatorom kształcenia zawodowego udostępniając swe 
komórki organizacyjne celem przeprowadzenia zajęć praktycznych. W świetle przepisów jest 
to konieczny element kształcenia np. w takim zawodzie jak technik-masażysta. W realiach 
Szpitala, zlecającym przeprowadzenie z zajęć z fizjoterapii, przez pracowników Szpitala dla 
studentów, jest Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. Zakres i sposób odbywania zajęć 
praktycznych określany jest i przygotowany przez tę uczelnię. 
Szpital nie jest jednostką systemu oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (nie mieści się w katalogu podmiotów wchodzących w skład 
systemu oświaty). 
Świadczone przez Szpital zajęcia praktycznej nauki zawodu są usługami innymi niż te 
wymienione w art. 43 ust 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług, a 
jednocześnie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach (wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit d ustawy o systemie oświaty, 
zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty określi w drodze rozporządzenia 
podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach, a które to przepisy 
przewidują w toku kształcenia zawodowego, obowiązek praktycznej nauki zawodu - w tym, 
w zakresie pokrywającym się z zakresem usług świadczonych przez Szpital). 
Szpital świadczy usługi w ramach praktycznej nauki zawodu (organizuje praktyki zawodowe) 
tak na rzecz uczelni publicznych jak i niepublicznych. Koszty z tego tytułu pokrywane są 
przez szkoły i uczelnie, a szczegółowe obowiązki obu stron są regulowane umownie. Szpital 
nie posiada wiedzy na jakiej zasadzie i w jakim zakresie osoby kształcące się w danej szkole 
lub uczelni pokrywają koszty tego kształcenia. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy od 1 stycznia 2011r. usługi te nadal będą korzystały ze zwolnienia od podatku od 
towarów i usług... 
 
Stanowisko Wnioskodawcy: 
 
Szpital w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 29 
października 2010r. Dz. U. Nr 226, poz. 1476) przyporządkował usługi grupowane w PKWiU 
80 do art. 43 ust. 1 pkt 29 i korzystające ze zwolnienia. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 
towarów w rozumieniu art. 7. 
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W myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT stawka podatku w okresie od 1 
stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, 
art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f. 
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. wyznaczenie zakresu 
zwolnienia usługi z opodatkowania podatkiem VAT następowało poprzez zidentyfikowanie 
usługi (czynności) w klasyfikacji statystycznej (PKWiU). Z dniem 1 stycznia 2011r. 
ustawodawca odstąpił od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tym samym opisuje się poszczególne czynności 
zwolnione od podatku wskazując na ich cechy, charakter oraz okoliczności wykonania. 
Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych  
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia zawodowe polegające na przeprowadzaniu zajęć praktycznych dla uczniów, 
studentów szkół publicznych i prywatnych z fizykoterapii oraz kinezyterapii są zwolnione od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i b) ustawy, konieczne 
jest stwierdzenie: 
    * czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
    * czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
lub 
    * czy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, są świadczone 
przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
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listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca (Szpital) świadczy usługi zajęć praktycznych dla 
uczniów, studentów szkół publicznych i prywatnych z fizykoterapii oraz kinezyterapii. Szpital, 
na wniosek innych podmiotów (głównie szkół i uczelni) organizuje zajęcia praktyczne dla ich 
uczniów/słuchaczy. Wiąże się to z tym, iż w świetle wymogów prawa w określonych 
zawodach osoby kształcące się do wykonywania tego zawodu powinny odbyć określoną 
liczbę zajęć praktycznych aby zapoznać się ze specyfiką pracy w danym zawodzie i nabyć 
wymaganych umiejętności praktycznych. 
Szpital sam nie prowadzi kształcenia w tym zawodzie, ale udziela pomocy w praktycznej 
nauce zawodu organizatorom kształcenia zawodowego udostępniając swe komórki 
organizacyjne celem przeprowadzenia zajęć praktycznych. W świetle przepisów jest to 
konieczny element kształcenia np. w takim zawodzie jak technik-masażysta. W realiach 
Szpitala, zlecającym przeprowadzenie z zajęć z fizjoterapii, przez pracowników Szpitala dla 
studentów, jest Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. Zakres i sposób odbywania zajęć 
praktycznych określany jest i przygotowany przez tę uczelnię. 
Szpital nie jest jednostką systemu oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (nie mieści się w katalogu podmiotów wchodzących w skład 
systemu oświaty). 
Świadczone przez Szpital zajęcia praktycznej nauki zawodu są usługami innymi niż te 
wymienione w art. 43 ust 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, a jednocześnie są 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (wydanych na 
podstawie art. 22 ust 2 pkt 2 lit d ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym minister 
właściwy do spraw oświaty określi w drodze rozporządzenia podstawy programowe 
kształcenia w poszczególnych zawodach, a które to przepisy przewidują w toku kształcenia 
zawodowego, obowiązek praktycznej nauki zawodu - w tym, w zakresie pokrywającym się z 
zakresem usług świadczonych przez Szpital). 
Szpital świadczy usługi w ramach praktycznej nauki zawodu (organizuje praktyki zawodowe) 
tak na rzecz uczelni publicznych jak i niepublicznych. Koszty z tego tytułu pokrywane są 
przez szkoły i uczelnie, a szczegółowe obowiązki obu stron są regulowane umownie. Szpital 
nie posiada wiedzy na jakiej zasadzie i w jakim zakresie osoby kształcące się w danej szkole 
lub uczelni pokrywają koszty tego kształcenia. 
Stosownie do art. 22 ust. 2 pkt 2 lit d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia podstawy programowe kształcenia w 
poszczególnych zawodach uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, 
umiejętności uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych 
etapów kształcenia i typów szkół oraz zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego. 
Na podstawie ww. dyspozycji Minister Edukacji Narodowej i Sportu rozporządzeniem z dnia 
21 stycznia 2005r. (Dz. U Nr 26, poz. 217), określił podstawy programowe kształcenia w 
zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka 
dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik 
elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, 
technik ortopeda i terapeuta zajęciowy. 
Podstawy programowe kształcenia w zawodzie technik masażysta określone zostały w 
załączniku nr 12 do ww. rozporządzenia. Zgodnie z programem, praktyczna nauka zawodu 
technika masażysty powinna być realizowana - w wymiarze nie mniejszym niż 20 % ogólnej 
liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na zajęcia edukacyjne z zakresu 
kształcenia zawodowego, w: 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
568

   1. oddziałach rehabilitacyjnych prowadzących rehabilitację pacjentów ze schorzeniami 
narządu ruchu oraz w chorobach wewnętrznych, neurologicznych i chorobach dzieci; 
   2. poradniach rehabilitacyjnych. 
Ponadto na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił, 
rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2007r. (Dz. U Nr 164, poz. 1166 ze zm.) standardy 
kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także tryb tworzenia 
i warunki, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz 
makrokierunki. 
W załączniku nr 33 ww. rozporządzenia określono standardy kształcenia dla kierunku 
studiów: fizjoterapia (studia pierwszego i drugiego stopnia), wskazując treści kształcenia w 
zakresie: kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, kinezyterapii, terapii 
manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, fizjoterapii ogólnej, podstaw fizjoterapii 
klinicznej, fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapii klinicznej w 
chorobach narządów wewnętrznych, zaopatrzenia ortopedycznego. 
Program nauczania obejmuje m.in. praktyki, które powinny obejmować: praktykę kliniczną 
(80 godz. , praktykę w pracowni fizykoterapii (260 godz.), praktykę w pracowni kinezyterapii 
(260 godz.), praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej. Zasady i formy odbywania praktyk 
ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie. 
Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, że prowadzone przez Wnioskodawcę 
szkolenia (zajęcia praktyczne), spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Zajęcia te mają bowiem na celu uzyskanie wiedzy 
niezbędnej do celów zawodowych. 
Szkolenie te prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w ww. odrębnych 
przepisach. 
Zatem w przedmiotowej sprawie, usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na 
przeprowadzaniu zajęć praktycznych dla uczniów i studentów szkół publicznych i prywatnych 
z fizykoterapii oraz kinezyterapii korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
 
W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. 
 
Końcowo zaznacza się, że w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług w zakresie: 
    * badań klinicznych, 
    * kompleksowych świadczeń medycznych, 
    * transportu sanitarnego, 
    * zajęć praktycznych dla studentów 
wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne. 
 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
569

99. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.20 (sygn. IPPP1-443-114/11-4/JL) 

 
Istota interpretacji 
Wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o 
podatku od towarów i usług, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, 
przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2011 r. (data wpływu 24.01.2011 r.) – 
uzupełnionym w dniu 14.03.2011r. na wezwanie Organu z dnia 23.02.2011r. - o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zwolnienia z podatku świadczonych usług szkoleniowych - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 24.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku świadczonych usług szkoleniowych. 
 
Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 04.03.2011r. (data wpływu 14.03.2011r.) 
stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z dnia 23.02.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Fundacja na mocy posiadanego statutu powołała w ramach swojej działalności jednostkę 
organizacyjną „ Instytut”, której celem jest kształcenie, doskonalenie kadr dla potrzeb 
przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i innych podmiotów działających w 
warunkach gospodarki rynkowej. Cele Instytutu realizowane są poprzez prowadzenie kursów, 
seminariów i konferencji z zakresu: finansów, rynku kapitałowego, obrotu papierami 
wartościowymi, procesu przekształceń własnościowych, ekonomii, prawa, organizacji 
zarządzania. 
Instytut prowadzi działalność szkoleniową w formie kursów i seminariów. Każdy kurs lub 
seminarium posiada własny program zawierający w szczególności: 
   1. założenia organizacyjno-programowe: 
          * nazwę formy nauczania, 
          * cel edukacji, 
          * zakres tematyczny, 
          * zasady doboru uczestników, 
          * czas trwania i sposób organizacji, 
          * sposób sprawdzenia efektów nauczania;  
   2. plan nauczania określający w szczególności: 
          * przedmioty nauczania i ich wymiar, 
          * rozkład zajęć;  
   3. program nauczania poszczególnych przedmiotów, określający: 
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          * treść nauczania, 
          * wskazówki metodyczne, 
          * wykaz literatury, 
          * wykaz niezbędnych środków dydaktycznych. 
Prowadzone kursy spełniają kryterium czasu trwania nie krótszego niż 30 godzin zajęć 
edukacyjnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, 
umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowanych zgodnie z programem nauczania 
przyjętym przez organizatora kształcenia. 
Seminaria jako pozaszkolna forma kształcenia trwają nie krócej niż 5 godzin zajęć 
edukacyjnych, a ich ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony 
temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora 
kształcenia. Uczestnikami kursów i seminariów są osoby dorosłe, które chcą zmienić lub 
podwyższyć swoje kwalifikacje poprzez zdobycie wiedzy. 
Ukończenie kursu lub seminarium Instytut potwierdza wydaniem zaświadczenia o ukończeniu 
kursu lub seminarium. Zaświadczenia wydawane są zgodnie z wzorami ustalonymi w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształcenia 
ogólnego dorosłych. 
Instytut prowadzi dokumentację swej działalności w sposób wymagany odrębnymi 
przepisami, a w szczególności: 
    * programy nauczania; 
    * dzienniki zajęć; 
    * protokoły z przebiegu egzaminów (jeśli zostały przeprowadzone); 
    * rejestry wydanych zaświadczeń. 
Instytut działa na podstawie zaświadczenia z 25 października 2010r. wydanego przez Urząd 
Miasta, na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 
Działalność w zakresie kształcenia prowadzona jest w formie i na zasadach określonych w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 lutego 
2006r.) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy seminaria i kursy z zakresu: finansów, rynku kapitałowego, obrotu papierami 
wartościowymi, procesu przekształceń własnościowych, ekonomii, prawa, organizacji i 
zarządzania, będące przedmiotem działalności „Instytutu” działającego w ramach Fundacji 
(zwanego dalej „Instytutem”) prowadzone zgodnie ze Statutem Instytutu, na podstawie 
zaświadczenia, wydanego przez UM, w formie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z dnia 
5 kwietnia 2004r. ze zm.) (zwanej dalej „Ustawa VAT”)... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ustawy VAT wymienia 
w ust. 1 pkt 26a, zwolnienie usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Warunek 
objęcia świadczonych usług systemem oświaty w świetle przedstawionego stanu faktycznego 
spełniony jest w związku ze świadczeniem usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 
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Warunek objęcia świadczonych usług systemem oświaty potwierdza zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto z 25 października 
2010r. wydanego przez U M, na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty. 
Seminaria i kursy z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu, finansów i ekonomii 
będące przedmiotem działalności Instytutu, prowadzone zgodnie z zaświadczeniem wydanym 
przez U M w formie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 
dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych korzystają ze 
zwolnienia na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były 
ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 01.01.2011 r., 
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której 
mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w 
treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział 
opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. 
Stosownie zaś do treści obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
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Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. Z art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że szkoła i placówka może być 
szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od 
towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez 
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające 
skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby 
możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit 
a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania. 
Wnioskodawca wskazuje we wniosku, iż powołany Instytut prowadzi kursy, seminaria i 
konferencje z zakresu finansów, rynku kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, 
procesu przekształceń własnościowych, ekonomii, prawa, organizacji zarządzania, a ich 
celem jest kształcenie, doskonalenie kadr dla potrzeb przedsiębiorstw, organów administracji 
państwowej i innych podmiotów działających w warunkach gospodarki rynkowej. 
Uczestnikami kursów i seminariów są osoby dorosłe, które chcą zmienić lub podwyższyć 
swoje kwalifikacje poprzez zdobycie wiedzy. 
W związku z powyższym niewątpliwie usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach 
powołanego Instytutu służą funkcji kształcenia i wychowania. 
Stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą 
zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek. 
Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 
zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 
kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi 
podatkowemu (ust.3). 
W myśl art. 82 ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy Organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a, wydaje decyzję 
o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z 
obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. 
Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Instytut działa na podstawie 
zaświadczenia z 25 października 2010r. wydanego przez UM, na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.). Należy zatem uznać, że wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 
przez Urząd Miasta świadczy o tym, iż działalność Instytutu jest zgodna z przepisami 
obowiązującego prawa, tj. ustawy o systemie oświaty. 
Ponadto z opisu stanu faktycznego wynika, iż prowadzone kursy spełniają kryterium czasu 
trwania nie krótszego niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, których ukończenie umożliwia 
uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, 
realizowanych zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. 
Seminaria jako pozaszkolna forma kształcenia trwają nie krócej niż 5 godzin zajęć 
edukacyjnych, a ich ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony 
temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora 
kształcenia. Ukończenie kursu lub seminarium Instytut potwierdza wydaniem zaświadczenia 
o ukończeniu kursu lub seminarium. Zaświadczenia wydawane są zgodnie z wzorami 
ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki 
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Socjalnej z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i kształcenia ogólnego dorosłych. Działalność w zakresie kształcenia 
prowadzona jest w formie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i 
Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006r.) w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych. 
Reasumując, w oparciu o powołane wyżej przepisy ustawy o systemie oświaty należy 
stwierdzić, że powołany przez Fundację Instytut, który posiada wpis do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty 
zawartych w art. 2 ww. ustawy i świadczy usługę w zakresie kształcenia i wychowania. 
W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 
ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług, który jasno stanowi, iż zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
574

100. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.20 (sygn. IBPP1/443-221/11/KW) 

 
Istota interpretacji 
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2011r. (data wpływu 28 stycznia 2011r.), 
uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 24 marca 2011r., o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług – 
jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 28 stycznia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez 
Wnioskodawcę usług. 
 
Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 24 marca 2011r. będącym 
odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-221/11/KW z dnia 15 marca 2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 
Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza polega na świadczeniu 
następujących usług: 
    * kształcenie języków obcych dla dzieci i dorosłych, 
    * rozwijanie umiejętności zapamiętywania oraz stosowania technik szybkiego uczenia się 
dla dzieci i dorosłych, 
    * kształcenie umiejętności osobistych i interpersonalnych (techniki szybkiego 
zapamiętywania, prezentacje, negocjacje, techniki efektywnego uczestnictwa w spotkaniach, 
etc.), oraz kształcenia umiejętności managersko-biznesowych (planowanie strategiczne, 
planowanie taktyczne, planowanie operacyjne, zarządzanie zmianą, analiza procesów i 
procedur, budowanie zespołu, etc.) dla dorosłych, 
    * tłumaczenia, 
    * usługi sekretarskie. 
Ponadto Wnioskodawca posiada: 
    * akredytację Kuratora Oświaty na część prowadzonego kształcenia: kursy języka 
angielskiego i niemieckiego dla dorosłych, 
    * zaświadczenie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych, wskazując rodzaj 
placówki jako: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, 
    * zaświadczenie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych, wskazując rodzaj 
placówki jako: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, 
    * wpis do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd 
Pracy. 
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W uzupełnieniu z dnia 24 marca 2011r. Wnioskodawca wyjaśnił, że: 
   1. Jest płatnikiem podatku VAT od maja 2005r., z tytułu zgłoszenia rejestracyjnego w dniu 
27 kwietnia 2005r. 
   2. Jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w 
zakresie kształcenia i wychowania w oparciu o następujące przepisy: 
         1. Art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) będąc wpisanym do prowadzonej przez 
miasto O. ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 8/2010 w dniu 21 czerwca 2010r. 
ze wskazaniem na rodzaj placówki: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza. 
         2. Art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) będąc wpisanym do prowadzonej przez 
miasto O. ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 7/2010 w dniu 15 czerwca 2010r. 
ze wskazaniem na rodzaj placówki: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. 
   3. Wnioskodawca świadczy usługi: 
         1. kształcenia i wychowania w zakresie: rozwijania umiejętności zapamiętywania oraz 
stosowania technik szybkiego uczenia się dla dzieci (w Niepublicznej placówce oświatowo - 
wychowawczej zgodnie z zapisem art. 82 ust. 3 ww. Ustawy o oświacie, gdzie placówki 
oświatowo wychowawcze umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie 
z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego), 
         2. kształcenia w zakresie: rozwijania umiejętności zapamiętywania oraz stosowania 
technik szybkiego uczenia się dla dorosłych (w Niepublicznej placówce kształcenia 
ustawicznego zgodnie z zapisem art. 82 ust. 3a ww. Ustawy o oświacie, gdzie placówki 
kształcenia ustawicznego umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych), 
         3. kształcenia w zakresie: kształcenia umiejętności osobistych i interpersonalnych 
(techniki szybkiego zapamiętywania, prezentacje, negocjacje, techniki efektywnego 
uczestnictwa w spotkaniach, etc.), oraz kształcenia umiejętności managersko - biznesowych 
(planowanie strategiczne, planowanie taktyczne, planowanie operacyjne, zarządzanie 
zmianą, analiza procesów i procedur, budowanie zespołu, etc.) dla dorosłych (w 
Niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego zgodnie z zapisem art. 82 ust. 3a ww. 
Ustawy o oświacie, gdzie placówki kształcenia ustawicznego umożliwiają uzyskanie i 
uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych). 
   4. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami innymi niż wymienione w art. 
43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. 
   5. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego finansowanymi w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
   6. Wymienione powyżej wpisy do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta O. 
uzyskano w oparciu o art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 
   7. Wnioskodawca jest w posiadaniu akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty na kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dorosłych tak więc szkolenia, które 
są przedmiotem interpretacji nie są objęte tą akredytacją. 
   8. Wnioskodawca prowadzi szkolenia w formach i na zasadach określonych w Ustawie z 
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami) - nie prowadzi szkoleń na zasadach określonych w innych 
przepisach. 
Przedmiotem interpretacji mają być tylko te szkolenia o których mowa w pytaniu i 
przedstawionym stanowisku własnym. Stan faktyczny został uzupełniony w odniesieniu do 
wszystkich usług mających być przedmiotem interpretacji. Podano również obecnie 
obowiązujący jednolity tekst ustawy o systemie oświaty. 
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W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi: rozwijania umiejętności zapamiętywania oraz stosowania technik szybkiego 
uczenia się dla dzieci i dorosłych oraz kształcenia umiejętności osobistych i interpersonalnych 
(techniki szybkiego zapamiętywania, prezentacje, negocjacje, techniki efektywnego 
uczestnictwa w spotkaniach, etc.) oraz kształcenia umiejętności managersko-biznesowych 
(planowanie strategiczne, planowanie taktyczne, planowanie operacyjne, zarządzanie 
zmianą, analiza procesów i procedur, budowanie zespołu, etc.) dla dorosłych prowadzone 
przez Firmę podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, obie wymienione w pytaniu usługi podlegają zwolnieniu od podatku 
od towarów i usług na podstawie art. 43 pkt 26a lit. a) ww. ustawy, która stwierdza, iż 
zwolnieniu podlegają usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty stwierdza w art. 2 pkt 3 i 3a, iż system 
oświaty obejmuje między innymi: placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne 
schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz 
korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego oraz placówki kształcenia 
ustawicznego, a także placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Do uzyskania statusu placówki oświatowo - 
wychowawczej lub placówki kształcenia ustawicznego niezbędne jest uzyskanie wpisu do 
odpowiedniej ewidencji, bowiem ustawa o systemie oświaty w art. 82 ust. 1 stwierdza, iż 
osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do 
ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do 
prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Sposób uzyskania takiego 
wpisu określony został natomiast w art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z 
brzmieniem którego organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 
30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi 
podatkowemu. Dodatkowo, ustawa ta definiuje kształcenie ustawiczne w art. 3 pkt 17 jako: 
kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny. 
Z uwagi na powyższe, usługi których dotyczy pytanie podlegają zwolnieniu od 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca posiada zaświadczenia 
stwierdzające, iż jest jednostką objętą systemem oświaty zarówno w zakresie kształcenia 
ustawicznego (stąd zwolnienie dla uzupełniania wiedzy ogólnej i kształcenia umiejętności 
osób dorosłych) jak i oświatowo-wychowawczą (stąd zwolnienie dla usług obejmujących 
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci), a usługi te należą do usług w zakresie 
kształcenia i wychowania. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 
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Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 
towarów w rozumieniu art. 7. 
Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1 ustawy. 
W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. - w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku 
dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności 
edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,  
-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 5 
kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 
1649 ze zm.), zwalnia się od podatku: 
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    * usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane, 
    * usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od 
podatku: 
    * usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 
badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, 
    * usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i 
wychowania w oparciu o art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) będąc wpisanym do prowadzonej 
przez miasto O. ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 8/2010 w dniu 21 czerwca 
2010r. ze wskazaniem na rodzaj placówki: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza 
oraz pod nr 7/2010 w dniu 15 czerwca 2010r. ze wskazaniem na rodzaj placówki: 
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Wpisy do Ewidencji Szkół i Placówek 
Niepublicznych miasta O. Wnioskodawca uzyskał w oparciu o art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty. 
Wnioskodawca świadczy usługi: 
   1. kształcenia i wychowania w zakresie: rozwijania umiejętności zapamiętywania oraz 
stosowania technik szybkiego uczenia się dla dzieci (w Niepublicznej placówce oświatowo - 
wychowawczej zgodnie z zapisem art. 82 ust. 3 ww. Ustawy o oświacie, gdzie placówki 
oświatowo wychowawcze umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie 
z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego), 
   2. kształcenia w zakresie: rozwijania umiejętności zapamiętywania oraz stosowania technik 
szybkiego uczenia się dla dorosłych (w Niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego 
zgodnie z zapisem art. 82 ust. 3a ww. Ustawy o oświacie, gdzie placówki kształcenia 
ustawicznego umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych), 
   3. kształcenia w zakresie: kształcenia umiejętności osobistych i interpersonalnych (techniki 
szybkiego zapamiętywania, prezentacje, negocjacje, techniki efektywnego uczestnictwa w 
spotkaniach, etc.), oraz kształcenia umiejętności managersko - biznesowych (planowanie 
strategiczne, planowanie taktyczne, planowanie operacyjne, zarządzanie zmianą, analiza 
procesów i procedur, budowanie zespołu, etc.) dla dorosłych (w Niepublicznej placówce 
kształcenia ustawicznego zgodnie z zapisem art. 82 ust. 3a ww. Ustawy o oświacie, gdzie 
placówki kształcenia ustawicznego umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych). 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od 
towarów i usług obejmuje usługi świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
Stosownie do art. 2 pkt 3 i 3a ww. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
system oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje: 
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    * placówki oświatowo - wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 
umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 
    * placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą 
zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek. 
W myśl art. 82 ust. 3 ww. ustawy organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do 
ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu 
kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. 
Stosownie do art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty zaświadczenie o wpisie do ewidencji, 
o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: 
   1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; 
   2. datę i numer wpisu do ewidencji; 
   3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; 
   4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; 
   5. adres szkoły lub placówki; 
   6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich 
szkoła kształci; 
   7. w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego, w 
jakich szkoła kształci. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od 
towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez 
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające 
skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem 
aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 
26 lit a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania. 
W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty i prowadzi niepubliczną placówkę oświatowo-
wychowawczą oraz niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego. Objęte zapytaniem 
usługi Wnioskodawca wykonuje w ww. jednostkach objętych systemem oświaty, tj. w 
niepublicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz w niepublicznej placówce kształcenia 
ustawicznego. 
Wobec powyższych okoliczności stwierdzić należy, iż jeśli wszystkie wymienione w pytaniu 
szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę są świadczone przez Niego jako przez jednostkę 
objętą systemem oświaty w ramach kształcenia i wychowania to są od 1 stycznia 2011r. 
zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. 
Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe. 
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101. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.20 (sygn. ILPP4/443-99/11-5/ISN) 

 
Istota interpretacji  
Czy sprzedaż posiłków własnym uczniom oraz własnym pracownikom podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół, przedstawione we 
wniosku z dnia 25 stycznia 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 28 stycznia 
2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 2 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 
28 marca 2011 r. (data wpływu 30 marca 2011 r.) oraz pismem z dnia 1 kwietnia 2011 r. 
(data wpływu 4 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług 
stołówkowych – jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 28 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych. Przedmiotowy wniosek został 
uzupełniony pismem z dnia 28 marca 2011 r. (data wpływu 30 marca 2011 r.) oraz pismem z 
dnia 1 kwietnia 2011 r. (data wpływu 4 kwietnia 2011 r.) o oświadczenie Dyrektora Zespołu 
Szkół w P. i Statut Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w P. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 

Wnioskodawca jest jednostką budżetową, gminną jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej. Prowadzi on stołówkę szkolną, w której zatrudnia 
pracowników przygotowujących własne posiłki na miejscu. W stołówce szkolnej posiłki 
sprzedawane są uczniom (również finansowane przez OPS) oraz pracownikom Zespołu Szkół. 

Szkoła nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w związku z tym, że korzysta 
ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy sprzedaż posiłków własnym uczniom oraz własnym pracownikom podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT... 

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż posiłków przygotowywanych przez szkolną stołówkę 
uczniom korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 
ustawy o podatku od towarów i usług.  

Ustawa o systemie oświaty w art. 67a ust. 1 mówi, że „W celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, 
szkoła może zorganizować stołówkę”, w związku z czym usługi żywienia dzieci mieszczą się w 
zakresie art. 43 ust. 1 pkt 24a. 

Natomiast ze zwolnienia przedmiotowego nie może korzystać sprzedaż posiłków w 
stołówce szkolnej pracownikom Zespołu Szkół oraz osobom z zewnątrz, w związku z tym, że 
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zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 24 odnosi się do usług w zakresie opieki nad 
dziećmi i młodzieżą. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. 
podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju.  
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…).  
Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także 
wszelkie postacie energii. 

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie 
na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).  

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności.  

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na 
zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje 
również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i 
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową, gminną jednostką 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Prowadzi on stołówkę szkolną, w której 
zatrudnia pracowników przygotowujących własne posiłki na miejscu. W stołówce szkolnej 
posiłki sprzedawane są uczniom (również finansowane przez OPS) oraz pracownikom 
Zespołu Szkół. Szkoła nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w związku z tym, 
że korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. 

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.  

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla 
dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania 
obniżonych stawek i zwolnień.  

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie 
w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 
347), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
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prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) 
Dyrektywy 2006/112/WE - wskazać należy, że na podstawie obowiązującego od dnia 1 
stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, 
wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz o 
przepisach o systemie oświaty.  

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 
mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli:  
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub  
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia (art. 43 ust. 17 ustawy).  

Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są usługi 
w zakresie kształcenia i wychowania. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii 
uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego 
świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. 

W myśl art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 
zorganizować stołówkę.  
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy. 
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Stosownie do art. 67a ust. 3 tej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 

Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów 
z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.  

Przepis dodany ustawą z dnia 7 września 2007 r., przewiduje wyraźnie możliwość - ale 
nie obowiązek - prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie 
jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, 
polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi 
działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na 
poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a 
ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów 
zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona 
przerzucać na korzystających z usług stołówki. 

Umożliwienie uczniom wyżywienia w szkole jest realizacją zadań szkoły, do jakich została 
powołana, tj. wychowawczej i opiekuńczej, która wchodzi w zakres usługi.  

Świadczenie opieki polega także na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieciom i 
młodzieży korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu 
oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w 
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. 

Zatem, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Opiekuńcza 
funkcja nie obejmuje natomiast pracowników szkoły i osób z zewnątrz.  

W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż 
posiłków w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich 
obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły i im ma on zapewnić prawidłowy rozwój.  

Zatem stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym zwolnienie przedmiotowe 
powinno dotyczyć tylko uczniów, a nie jego pracowników należało uznać za prawidłowe.  
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym.  
Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej 
przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu 
sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 
14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. 
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102. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.20 (sygn. ILPP1/443-313/11-2/KŁ) 

 
Istota interpretacji  
Czy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego są nadal od 1 
stycznia 2011r. zwolnione z podatku VAT ? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 
stycznia 2011 r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towaru i usług w zakresie stosowania 
zwolnienia w odniesieniu do usług z zakresu kursów i szkoleń udzielania pierwszej pomocy i 
ratownictwa medycznego – jest prawidłowe.  

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku VAT w zakresie 
stosowania zwolnienia przedmiotowego dla usług z zakresu kursów i szkoleń udzielania 
pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.  
 
Wnioskodawca prowadzi szkolenia i kursy w zakresie: pierwszej pomocy, kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów 
medycznych. 
Powyższa edukacja prowadzona jest w oparciu o następujące przepisy prawne: 
� Kodeks pracy, 
� Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia 

zawodowego ratowników medycznych, 
� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia 

zawodowego dyspozytorów medycznych. 
Kursy i szkolenia są dla uczestników obowiązkowe na zajmowanym stanowisku pracy.  
Powyższe usługi do końca 2010 r. podlegały zwolnieniu z VAT.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.  
 
Czy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego są nadal od 1 
stycznia 2011 r. zwolnione z podatki VAT...  

 
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 43 ust.1 pkt 29 lit. a) ustawy o 

podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach 
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przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 

Podatnik wskazuje iż, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników firm 
kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków, policjantów itp., oraz szkolenia w ramach 
doskonalenia zawodowego dla ratowników i dyspozytorów medycznych są ściśle związane z 
wykonywaną pracą i są obowiązkowe. Zaliczyć je można zatem do kształcenia zawodowego. 
Ponadto wskazuje odrębne przepisy na podstawie, których prowadzona jest edukacja. 
Stąd Wnioskodawca stoi na stanowisku, że od 1 stycznia 2011 r. ww. usługi są nadal 
zwolnione z podatku VAT.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 
świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 ( …). 
Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, 
z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 
1.  

Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110 wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex80) i 
przenosząc uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26 - 29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej.  

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze 
zm.).  
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Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) w.w Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawę 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 w.w ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty- wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L. Nr 288 str 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej dyrektywy rady z dnia 17 mają 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze 
zmianami).  

Przepis art. 14 w.w rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG ( analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. I obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. U. l nr 
347, str. 1 ze zmianami, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą 
lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonego w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.  

Wszelkie kwestie związane z ratownictwem medycznym, tj. pojęcie i zakres 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, wymogi które muszą spełniać ratownicy i dyspozytorzy 
medyczni oraz kwestie obowiązku doskonalenia zawodowego reguluje ustawia z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. 
zm.), natomiast szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń wskazanych 
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we wniosku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie 
kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 
112, poz. 775). oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie 
doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. 
Szkolenia te mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów 
zawodowych, a ich odbycie jest jednym z warunków uprawniających do wykonywania 
zawodu ratownika medycznego czy dyspozytora medycznego.  

Reasumując, usługi świadczone przez Wnioskodawcę związane z przeprowadzaniem 
szkoleń jako formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz 
przeprowadzaniem kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, spełniają definicje 
usług kształcenia zawodowego i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o 
którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług.  
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103. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.20 (sygn. ITPP2/443-96/11/AK) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku usług organizacji konferencji naukowych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 
dnia 21 stycznia 2011 r. (data wpływu 24 stycznia 2011 r.), o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku usług organizacji konferencji naukowych - jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 24 stycznia 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku usług organizacji konferencji naukowych. 
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.  
 

Politechnika organizuje konferencje. Są to spotkania poświęcone wymianie doświadczeń 
naukowych oraz dyskusja w ramach tematów przedstawionych na konferencji. Nad kształtem 
merytorycznym przedsięwzięcia czuwa kilkuosobowa rada programowa. Przed konferencją 
zarówno osoby z Uczelni, jak i osoby o bogatym dorobku naukowym z innych ośrodków 
edukacyjnych przygotowują referaty związane z tematyką konferencji. W konferencji 
uczestniczą w większości przedstawiciele ośrodków akademickich, poza tym osoby z 
jednostek samorządu terytorialnego, z organizacji społecznych, doktoranci, studenci oraz 
osoby fizyczne i przedsiębiorcy. Wykłady i prelekcje stanowią pierwszą część konferencji. 
Pozostały czas przeznaczony jest na dyskusje, w których uczestnicy odnoszą się do 
uzyskanych treści i przedstawiają swój punkt widzenia na zaprezentowany problem. 
Wynikiem konferencji są wydane materiały konferencyjne w formie książkowej. 

Jednym z naczelnych celów konferencji naukowych organizowanych przez uczelnie 
wyższe jest rozpropagowanie ze strony organizatorów oraz pozyskanie ze strony uczestników 
wiedzy w określonej w temacie konferencji dziedzinie. Uczestnicy konferencji w toku jej 
trwania uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnienie wiedzy i rozwijanie 
ich dorobku naukowego. 

Jak wynika z art. 13 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, podstawowymi zadaniami 
uczelni (...) są między innymi kształcenie i promowanie kadr naukowych oraz kształcenie w 
celu zdobywania i uzupełniania wiedzy. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 

Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług Politechnika, w 
przypadku organizowania konferencji, ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług... 
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Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia 2011 r. 
wszystkie usługi w zakresie kształcenia (nie tylko na poziomie wyższym) świadczone przez 
uczelnie będą zwolnione z podatku od towarów i usług. Zwolnienie to dotyczy również 
konferencji organizowanych przez szkoły wyższe. 

Politechnika wskazała, iż z analizy wystawianych przez uczelnie faktur sprzedaży wynika, 
że największy problem stanowi w szkołach wyższych ustalenie właściwej stawki podatku od 
towarów i usług dla świadczonych usług konferencji. Mając powyższe na uwadze, w 2007 r. 
zwróciła się z zapytaniem o opodatkowanie powyższych usług uzyskując interpretację, iż 
podlegają one podstawowej stawce podatku w wysokości 22%. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym, w 
zakresie zdania wstępnego, art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o 
finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od 
dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca 
przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
przypadku tych usług dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze 
zm.).  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe 
lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
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Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 

usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
� oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), zwolnione od podatku są usługi w zakresie kształcenia, 
inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz 
świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Od dnia 4 kwietnia 2011 r. kwestię tą reguluje § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), rozszerzając ponadto krąg podmiotów 
uprawnionych do zastosowania zwolnienia o jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 
instytuty badawcze. 

Z treści ww. przepisu rozporządzenia wynika, że łączne spełnienie dwóch przesłanek 
uprawnia do zastosowania zwolnienia, t.j. usługa musi polegać na kształceniu oraz być 
świadczona przez podmiot o statusie szkoły wyższej w rozumieniu odrębnych przepisów. 

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów 
wykonawczych do niej brak jest definicji „kształcenia”. Posiłkując się Wikipedią, kształcenie 
to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, 
wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces 
nauczania, jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym 
kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa. W szerszym rozumieniu, obejmuje ono 
także kształcenie nieformalne, mające źródło w codziennych doświadczeniach, kontaktach z 
rówieśnikami i informacjami pochodzącymi z mass mediów. Podkreśla się także znaczenie 
szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego (uczenia się przez całe życie). 

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 
są: 

1. kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej; 
2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za 

umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 
3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych; 
4. kształcenie i promowanie kadr naukowych; 
5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym 

poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 
6. kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy; 
7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 
8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

Z treści wniosku wynika, iż Politechnika organizuje konferencje poświęcone wymianie 
doświadczeń naukowych oraz dyskusji w ramach przedstawionych tematów. Nad kształtem 
merytorycznym przedsięwzięcia czuwa kilkuosobowa rada programowa. Przed konferencją 
zarówno osoby z Uczelni, jak i osoby o bogatym dorobku naukowym z innych ośrodków 
edukacyjnych, przygotowują referaty związane z tematyką konferencji. W konferencji 
uczestniczą w większości przedstawiciele ośrodków akademickich, poza tym osoby z 
jednostek samorządu terytorialnego, z organizacji społecznych, doktoranci, studenci oraz 
osoby fizyczne i przedsiębiorcy. Wykłady i prelekcje stanowią pierwszą część konferencji. 
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Pozostały czas przeznaczony jest na dyskusje, w których uczestnicy odnoszą się do 
uzyskanych treści i przedstawiają swój punkt widzenia na zaprezentowany problem. 
Wynikiem konferencji są wydane materiały konferencyjne w formie książkowej. 

Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa stwierdzić należy, iż jeśli w ramach konferencji naukowych usługa 
kształcenia ma zasadniczy udział, ich organizacja przez Politechnikę spełnia wymóg 
kształcenia innego niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy (a więc inne niż w zakresie 
kształcenia na poziomie wyższym) i korzysta od dnia 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia. 

Warunek ten jest spełniony, o ile w trakcie organizowanych przez Politechnikę 
konferencji jest rozpropagowywana oraz pozyskiwana wiedza na określony temat, uczestnicy 
uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i rozwijanie 
swojego dorobku naukowego, zdobywają nową wiedzę teoretyczną i praktyczną lub też 
uzupełniają już posiadaną. W takiej sytuacji są to czynności mieszczące się zarówno w 
katalogu kształcenia kadr naukowych, jak też kształcenia w celu uzupełniania i zdobywania 
wiedzy, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym a więc spełniające wymóg 
kształcenia innego niż na poziomie wyższym. 

Zauważyć jednak należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa 
minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, 
wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego 
(interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć 
zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 ustawa - Ordynacja 
podatkowa). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w 
indywidualnej sprawie zainteresowanego, nie zaś grupy podmiotów. Z tych też względów - z 
uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, 
iż niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Politechniki, nie zaś wszystkich 
uczelni. 
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104. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.21 (sygn. ILPP4/443-79/11-2/JKa) 

 
Istota interpretacji 
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla 
czynności wykonywanych na rzecz Szkoły. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 
dnia 25 stycznia 2011 r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności wykonywanych na rzecz 
Szkoły – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności wykonywanych na 
rzecz Szkoły. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Zainteresowany zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na projekty edukacyjne oraz 
szeroko pojętym zarządzaniem tymi projektami (tj.: organizacja, rekrutacja, rozliczanie 
dofinansowania, kwalifikowalność kosztów, kontakty z Instytucjami Pośredniczącymi w POKL, 
monitoring realizacji itp.). Usługi te świadczone są na rzecz różnych podmiotów, w tym także 
niepublicznych uczelni wyższych oraz szkół języków obcych. 
Do dnia 31 grudnia 2010 r. do wszystkich usług stosowano podstawową stawkę VAT - tj. 
22%. Od dnia 1 stycznia 2011 r. sytuacja jest niejasna. 
Według stanu na dzień przygotowania wniosku Wnioskodawca obsługuje 2 projekty Szkoły 
(„A”), które otrzymały dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 
obu projektach zobowiązany jest on do prowadzenia Biura Zarządzania Projektu, w tym w 
szczególności do: 
   1. nadzoru nad rozliczaniem projektu przez Zamawiającego (tj. „A”), 
   2. gromadzenia i opisu dokumentów finansowych otrzymanych od Zamawiającego, 
   3. przygotowywania treści wniosków o płatność w oparciu o dane otrzymane od 
Zamawiającego, 
   4. współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie rozliczania 
projektu. 
Projekty realizowane są w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.1 
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, 
Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Projekty te mają na 
celu rozwój podstawowej działalności uczelni, tj. prowadzenia studiów wyższych dla 
studentów. 
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W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy od dnia 1 stycznia 2011 r., zastosowanie ma zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z 
dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług do faktur 
wystawianych przez Zainteresowanego... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi te można zakwalifikować do art. 43 ust. 1 pkt 26, jako 
„usługi świadczone przez uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawy 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane”. 
Za zwolnione od podatku uznaje się zgodnie z art. 43 ust. 17, dostawę towarów lub 
świadczenie usług w przypadku gdy: 
   1. są one niezbędne do wykonywania usługi podstawowej podlegającej zwolnieniu, lub 
   2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
W ocenie Zainteresowanego, świadczone usługi są ściśle powiązane z usługami w zakresie 
kształcenia na poziomie wyższym świadczonymi przez uczelnie, ponieważ realizacja przez 
PWSB projektów dofinansowanych z EFS obejmuje rozwój tychże usług poprzez wzmocnienie 
dydaktyczne uczelni (otwarcie i prowadzenie w ramach projektu nowych kierunków studiów, 
dokształcanie kadry dydaktycznej, nowe metody kształcenia itp.). 
Świadczone usługi są także niezbędne do wykonywania przez „A” tych projektów z uwagi na 
obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektów, podpisanych przez „A” z 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ocena kwalifikowalności kosztów i 
beneficjentów, regularne rozliczanie transz dofinansowania itp.). Obowiązki te nie wchodzą w 
zakres działań realizowanych przez personel „A”. Personel ten nie ma też odpowiednich 
kwalifikacji by te działania realizować. W tym celu w budżecie wniosku o dofinansowanie 
przewidziano konieczność zlecenia tego typu usług podwykonawcy. 
Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na powyższe, świadczone usługi wpisują się także w 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - § 13 ust. 1 pkt 19 i ust. 8. 
W tym przypadku nie ma także mowy o osiągnięciu „dodatkowego dochodu przez podatnika, 
przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia” ponieważ każdy podatnik, który obsługiwałby te 
projekty, będąc na miejscu Zainteresowanego miałby w jego ocenie prawo do zwolnienia z 
art. 43 ust. 1 pkt 26, jako świadczący usługi ściśle powiązane z kształceniem na poziomie 
wyższym przez uczelnie. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast przez świadczenie usług, w myśl art. 
8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (…). 
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na 
projekty edukacyjne oraz szeroko pojętym zarządzaniem tymi projektami. Usługi te 
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świadczone są na rzecz różnych podmiotów, w tym także niepublicznych uczelni wyższych 
oraz szkół języków obcych. 
W przedmiotowej sprawie Zainteresowany obsługuje 2 projekty Szkoły („A”), które otrzymały 
dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W obu projektach 
zobowiązany jest on do prowadzenia Biura Zarządzania Projektu, w tym w szczególności do: 
   1. nadzoru nad rozliczaniem projektu przez Zamawiającego (tj. „A”), 
   2. gromadzenia i opisu dokumentów finansowych otrzymanych od Zamawiającego, 
   3. przygotowywania treści wniosków o płatność w oparciu o dane otrzymane od 
Zamawiającego, 
   4. współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie rozliczania 
projektu. 
Projekty te mają na celu rozwój podstawowej działalności uczelni, tj. prowadzenia studiów 
wyższych dla studentów. 
Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla 
dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania 
obniżonych stawek i zwolnień. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania 
dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku 
dodanie do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności 
edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w 
załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 347, str. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci 
lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
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Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 
2006/112/WE - wskazać należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Na mocy art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 
29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług 
ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Z powyższych regulacji wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje 
usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, oraz dostawę towarów i świadczenie 
usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w 
art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, dany podmiot winien być jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a usługi winny być świadczone w 
zakresie kształcenia i wychowania. 
Pomimo iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę mogą być niezbędne do świadczenia 
usługi przez nabywcę - jednostkę objętą systemem oświaty, to z uwagi na fakt, iż nie jest on 
jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, 
przedmiotowe czynności nie są objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy. 
Ponadto, żeby dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie 
kształcenia i wychowania, mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług, dostawa towarów/świadczenie usług ściśle związanych z usługami 
kształcenia i wychowania muszą być dokonywane przez ten sam podmiot, tj. przez jednostkę 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługę 
podstawową. 
Zatem w analizowanym przypadku nie ma zastosowania art. 43 ust. 17 ustawy, ponieważ, 
jak wskazano wyżej, Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. 
Ponadto, na mocy § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne 
niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 
25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, pod 
warunkiem że: 
   1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 
20, 24 i 25, lub 
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   2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z powyższego zwolnienia ma zatem także charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w § 
13 ust. 1 pkt 19 cyt. rozporządzenia, dany podmiot winien być uczelnią, a usługi winny być 
świadczone w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. 
Dodatkowo, aby świadczenie usług oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane 
korzystały ze zwolnienia od podatku, muszą być wykonywane przez uczelnie. 
Uwzględniając powyższe, Zainteresowany nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia od 
podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 
lit. a ustawy, gdyż nie jest on jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. W przedmiotowej sprawie nie znajduje również zastosowania § 13 ust. 1 
pkt 19 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca nie jest uczelnią, a regulacja ta tylko do nich ma 
zastosowanie. 
Reasumując, w spawie będącej przedmiotem wniosku, od dnia 1 stycznia 2011 r. do faktur 
wystawianych przez Zainteresowanego nie znajduje zastosowania zwolnienie od podatku od 
towarów i usług o którym mowa w powołanych przepisach. 
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105. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.21 (sygn. ILPP4/443-79/11-3/JKa) 

 
Istota interpretacji 
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla 
czynności wykonywanych na rzecz Szkoły Języków Obcych. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 
dnia 25 stycznia 2011 r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności wykonywanych na rzecz 
Szkoły Języków Obcych – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności wykonywanych na 
rzecz Szkoły Języków Obcych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Zainteresowany zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na projekty edukacyjne oraz 
szeroko pojętym zarządzaniem tymi projektami (tj.: organizacja, rekrutacja, rozliczanie 
dofinansowania, kwalifikowalność kosztów, kontakty z Instytucjami Pośredniczącymi w POKL, 
monitoring realizacji itp.). Usługi te świadczone są na rzecz różnych podmiotów, w tym także 
niepublicznych uczelni wyższych oraz szkół języków obcych. 
Do dnia 31 grudnia 2010 r. do wszystkich usług stosowano podstawową stawkę VAT - tj. 
22%. Od dnia 1 stycznia 2011 r. sytuacja jest niejasna. 
Według stanu na dzień przygotowania wniosku Zainteresowany obsługuje 1 projekt Szkoły 
Języków Obcych Program („A”), który otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W projekcie zobowiązany jest on do: 
   1. prowadzenia Biura Zarządzania Projektu, w tym w szczególności do: 
         1. nadzoru nad rozliczaniem projektu przez Zamawiającego, 
         2. gromadzenia i opisu dokumentów finansowych otrzymanych od Zamawiającego, 
         3. przygotowywania treści wniosków o płatność w oparciu o dane otrzymane od 
Zamawiającego, 
         4. współpracy z Wojewódzki Urzędem Pracy w zakresie rozliczania projektu; 
   2. ewaluacji zadań na platformie e-learningowej, w tym w szczególności do: 
         1. monitorowania realizacji szkoleń z języka angielskiego w formie e-learningu na 
platformie edukacyjnej w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego harmonogram 
szkoleń, 
         2. kontroli systemu raportów funkcjonującego na platformie e-learningowej, 
         3. raportowania o braku aktywności uczestników, 
         4. przygotowania informacji na potrzeby sprawozdawczości merytorycznej; 
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   3. monitoringu rzeczowych i finansowych postępów w realizacji projektu, w szczególności 
do: 
         1. kontroli dokumentacji sporządzanej w związku z realizacją Projektu, pod kątem 
zgodności z wymogami proceduralnymi, 
         2. udzielania informacji, wyjaśnień, porad Zamawiającemu, instytucjom i organom 
kontrolującym, 
         3. monitoringu rzeczowego - dostarczania danych obrazujących postęp we wdrażaniu 
Projektu oraz umożliwiających ocenę jego realizacji, 
         4. monitoringu finansowego - dostarczania danych dotyczących finansowych aspektów 
realizacji Projektu, będących podstawą do oceny sprawności i prawidłowości wydatkowania 
środków finansowych, 
         5. przygotowania, zgodnych z wymogami proceduralnymi, sprawozdań z realizacji 
Projektu, 
         6. kontroli formalnej realizacji harmonogramu szkoleń; 
   4. utworzenia bazy danych projektu w ramach Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń 
„B”. Wnioskodawca jest oficjalnym dystrybutorem systemu „B”. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy od dnia 1 stycznia 2011 r., zastosowanie ma zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z 
dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług do faktur 
wystawianych przez Zainteresowanego... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi te można zakwalifikować do art. 43 ust. 1 pkt 28, jako 
„usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane”. 
Świadczone usługi są ściśle powiązane z usługami w zakresie nauczania języków obcych, 
ponieważ realizacja przez „A” projektu dofinansowanego z EFS obejmuje zajęcia 
pozalekcyjne z języka angielskiego. 
Usługi świadczone przez Zainteresowanego są także niezbędne do wykonania przez „A” tych 
projektów z uwagi na obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektów 
podpisanej przez „A” z Wojewódzkim Urzędem Pracy (ocena kwalifikowalności kosztów i 
beneficjentów, regularne rozliczanie transz dofinansowania itp.). Obowiązki te nie wchodzą w 
zakres działań realizowanych przez personel „A”. Personel ten nie ma też odpowiednich 
kwalifikacji by te działania realizować. W tym celu, w budżecie wniosku o dofinansowanie 
przewidziano konieczność zlecenia tego typu usług podwykonawcy. 
W tym przypadku, nie ma także mowy o „osiągnięciu dodatkowego dochodu przez podatnika, 
przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia”, ponieważ każdy podatnik, który obsługiwałby ten 
projekt będąc na miejscu Zainteresowanego miałby, w jego ocenie, prawo do zwolnienia z 
art. 43 ust. 1 pkt 28 jako świadczący usługi ściśle powiązane z nauczaniem języków obcych. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast przez świadczenie usług, w myśl art. 
8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (…). 
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na 
projekty edukacyjne oraz szeroko pojętym zarządzaniem tymi projektami. W przedmiotowej 
sprawie Zainteresowany obsługuje projekt Szkoły Języków Obcych, który otrzymał 
dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie zobowiązany 
jest on do: 
   1. prowadzenia Biura Zarządzania Projektu, w tym w szczególności do: 
         1. nadzoru nad rozliczaniem projektu przez Zamawiającego, 
         2. gromadzenia i opisu dokumentów finansowych otrzymanych od Zamawiającego, 
         3. przygotowywania treści wniosków o płatność w oparciu o dane otrzymane od 
Zamawiającego, 
         4. współpracy z Wojewódzki Urzędem Pracy w zakresie rozliczania projektu; 
   2. ewaluacji zadań na platformie e-learningowej, w tym w szczególności do: 
         1. monitorowania realizacji szkoleń z języka angielskiego w formie e-learningu na 
platformie edukacyjnej w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego harmonogram 
szkoleń, 
         2. kontroli systemu raportów funkcjonującego na platformie e-learningowej, 
         3. raportowania o braku aktywności uczestników, 
         4. przygotowania informacji na potrzeby sprawozdawczości merytorycznej; 
   3. monitoringu rzeczowych i finansowych postępów w realizacji projektu, w szczególności 
do: 
         1. kontroli dokumentacji sporządzanej w związku z realizacją Projektu, pod kątem 
zgodności z wymogami proceduralnymi, 
         2. udzielania informacji, wyjaśnień, porad Zamawiającemu, instytucjom i organom 
kontrolującym, 
         3. monitoringu rzeczowego - dostarczania danych obrazujących postęp we wdrażaniu 
Projektu oraz umożliwiających ocenę jego realizacji, 
         4. monitoringu finansowego - dostarczania danych dotyczących finansowych aspektów 
realizacji Projektu, będących podstawą do oceny sprawności i prawidłowości wydatkowania 
środków finansowych, 
         5. przygotowania, zgodnych z wymogami proceduralnymi, sprawozdań z realizacji 
Projektu, 
         6. kontroli formalnej realizacji harmonogramu szkoleń; 
   4. utworzenia bazy danych projektu w ramach Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń 
„B”. Wnioskodawca jest oficjalnym dystrybutorem systemu „B”. 
Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 
Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
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Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla 
dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania 
obniżonych stawek i zwolnień. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania 
dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku 
dodanie do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności 
edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w 
załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 347, str. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci 
lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 
2006/112/WE - wskazać należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na 
poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, 
świadczone przez nauczycieli. 
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków 
obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż 
wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. 
Ponadto w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
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   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych  
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 28 
ustawy, dany podmiot winien świadczyć usługę nauczania języków obcych. 
Pomimo, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę mogą być niezbędne do świadczenia 
usługi nauczania języków obcych świadczonej przez jego nabywcę, to z uwagi na fakt, iż nie 
stanowią tej usługi, nie korzystają ze zwolnieniem wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 28 
ustawy. 
Na podstawie art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 
28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług 
ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
W analizowanym przypadku nie ma zastosowania art. 43 ust. 17 ustawy, ponieważ, jak 
wskazano wyżej, Zainteresowany nie jest podmiotem świadczącym usługę nauczania 
języków obcych. 
Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia od 
podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 
ustawy, gdyż nie stanowią one usług nauczania języków obcych. 
Reasumując, w spawie będącej przedmiotem wniosku, od dnia 1 stycznia 2011 r. do faktur 
wystawianych przez Zainteresowanego nie znajduje zastosowania zwolnienie od podatku od 
towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. 
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106. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.21 (sygn. ILPP2/443-123/11-4/BA) 

 
Istota interpretacji 
Czy korzysta ze zwolnienia z VAT usługa prowadzenia kursów zawodowych dla operatorów 
wózków widłowych świadczonych w formie pozaszkolnej? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we 
wniosku z dnia 13 stycznia 2011 r. (data wpływu 18 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem 
z dnia 22 marca 2011 (data wpływu 25 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
zastosowania zwolnienia od podatku VAT – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 18 stycznia 2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT. Wniosek uzupełniono 
pismem z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 25 marca 2011 r.) o doprecyzowanie opisu 
stanu faktycznego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej Zainteresowany przeprowadza szkolenia dla operatorów wózków widłowych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 
uzyskania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych oraz w oparciu o zezwolenie Ośrodka Doskonalenia Kadr 
Zawodowych w M. nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 
 
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że: 
   1. Nie ma możliwości określenia jakie zawody wykonują osoby odbywające szkolenie, gdyż 
informacje takie nie są zbierane w trakcie postępowania rekrutacyjnego. 
   2. Zgodnie z zaświadczeniem wydawanym po zakończeniu kursu, jego celem jest 
uzyskanie kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz umiejętności 
bezpiecznej wymiany butli gazowej wózkach jezdniowych. 
   3. Szkolenia odbywają się w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z 
napędem silnikowych (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). Zgodnie z programem 
opracowanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki posiadającym 
uprawnienia Ministra Gospodarki zgodnie z pismem Zaświadczenie o ukończeniu kursu 
wydaje się zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 13, poz. 216). Jednocześnie 
Zainteresowany informuje, że nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty oraz przeprowadzane kursy nie są finansowane ze środków publicznych. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
603

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy korzysta ze zwolnienia z VAT usługa prowadzenia kursów zawodowych dla operatorów 
wózków widłowych świadczonych w formie pozaszkolnej... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywana usługa szkolenia zawodowego podlega zwolnieniu z 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 
ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. Nr 347. 1 ze zm.). 
W myśl z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
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taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2010 r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 r., zwalnia się 
od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 
ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
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Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem 
VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowany przeprowadza 
szkolenia dla operatorów wózków widłowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i 
Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz w oparciu o 
zezwolenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Zawodowych w M. nadzorowanego przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki. Wnioskodawca nie ma możliwości określenia jakie zawody 
wykonują osoby odbywające szkolenie, gdyż informacje takie nie są zbierane w trakcie 
postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z zaświadczeniem wydawanym po zakończeniu kursu, 
jego celem jest uzyskanie kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym 
oraz umiejętności bezpiecznej wymiany butli gazowej wózkach jezdniowych. Szkolenia 
odbywają się w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowych (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). Zgodnie z programem opracowanym przez 
Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki posiadającym uprawnienia Ministra 
Gospodarki zgodnie z pismem X. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydaje się zgodnie z § 6 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. Nr 13, poz. 216). Jednocześnie Zainteresowany informuje, że nie 
posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz przeprowadzane kursy 
nie są finansowane ze środków publicznych. 
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 ze zm.), 
uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: 
   1. kurs; 
   2. kurs zawodowy; 
   3. seminarium; 
   4. praktyka zawodowa. 
W myśl § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie 
trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia 
uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, 
realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. 
Natomiast kurs zawodowy, na mocy § 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia, jest kursem, którego 
program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania wybrane z programu 
nauczania dla zawodu, dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursu zawodowego są zaliczane przy podejmowaniu 
nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe. 
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W świetle § 6 powołanego rozporządzenia, osoba, która ukończyła określoną formę 
kształcenia, otrzymuje zaświadczenie. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 
Ponadto, zgodnie z art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. 
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów 
prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące tych gałęzi lub prac. 
I tak § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 70, poz. 650 ze zm.), określa ono wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym, zwanych dalej „wózkami", używanych w transporcie wewnętrznym zakładów 
pracy. 
W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, 
który ukończył 18 lat i uzyskał: 
   1. uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 
   2. imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie 
zakładu pracy tego pracodawcy. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być wydane pracownikowi po ukończeniu, 
z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez 
pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę 
organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki (§ 4 ust. 2 ww. 
rozporządzenia). 
Ponadto, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 849 ze zm.), rozporządzenie określa: 
   1. tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych, 
   2. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest 
posiadanie kwalifikacji, 
   3. wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. 
W załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia zawarto rodzaje urządzeń technicznych, przy 
których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Pod pozycją nr 13 
znajdują się wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. 
Wyjaśnić należy, iż wózek jezdniowy podnośnikowy nazywany zwyczajowo wózkiem 
widłowym to kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do 
przewozu materiałów o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu) masie, stosowany 
w transporcie bliskim i magazynowaniu. Dla celów bezpieczeństwa do obsługi wózka 
widłowego konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych wydają tylko firmy posiadające stosowny certyfikat. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w zakresie obsługi 
wózków widłowych wykonywanych spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. Celem jest uzyskanie kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego z 
napędem silnikowym oraz umiejętności bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach 
jezdniowych. 
Reasumując, od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Wnioskodawcę usługa 
prowadzenia kursów zawodowych dla operatorów wózków widłowych świadczonych w formie 
pozaszkolnej, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a 
ustawy o podatku od towarów i usług. 
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107. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.22 (sygn. IPPP1-443-382/11-4/Igo) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie z podatku VAT usługi szkolenia do uzyskania licencji pilota samolotu 
turystycznego. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2011r. (data wpływu 02.03.2011r.), uzupełnionym 
pismem (data wpływu 25.03.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 
16.03.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi szkolenia do 
uzyskania licencji pilota samolotu turystycznego - jest nieprawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 02.03.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi szkolenia do uzyskania licencji pilota samolotu 
turystycznego. Wniosek uzupełniony został pismem, które wpłynęło do Organu dnia 
25.03.2011r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 16.03.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i 
zdarzenie przyszłe: 
 

Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy ul. R., w ramach zarejestrowanej działalności 
gospodarczej prowadzi ośrodek szkolenia lotniczego pod nazwą „S.”. Ośrodek świadczy 
między innymi usługę teoretycznego oraz praktycznego szkolenia lotniczego do uzyskania 
licencji turystycznego pilota samolotowego, tzw. PPL(A). Ośrodek posiada certyfikat 
zatwierdzenia wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a ww. szkolenie 
prowadzone jest na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa ULC programu szkolenia. 
Szkolenie prowadzone jest w formie i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. 
U. Nr 165, poz. 1603 ze zm.) i Załączniku do tego rozporządzenia oraz w przepisach 
europejskich JAR-FCL 1 wprowadzonych do stosowania na mocy Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w 
zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224, poz. 2283 ze zm.). 

Szkolenie do uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A) składa się z części 
teoretycznej (101 godzin zegarowych zajęć dydaktycznych) oraz praktycznej (minimum 45 
godzin lotów szkoleniowych pod nadzorem pilota instruktora). Szkolenia są płatne i 
prowadzone są na podstawie stosownych umów szkoleniowych. Po ukończeniu szkolenia 
PPL(A), uczeń-pilot składa egzamin teoretyczny i praktyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 
Po pozytywnym zaliczeniu obydwu części egzaminu wydana mu zostaje licencja pilota 
turystycznego PPL(A), która uprawnia do użytkowania samolotu w celu innym niż zarobkowy 
przewóz lotniczy. 
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Aby uzyskać kwalifikacje pilota zawodowego, zgodnie z przepisami prawa lotniczego 
(przepisy europejskie JAR-FCL, część D), kandydat musi ukończyć szkolenie do uzyskania 
licencji pilota zawodowego, tzw. CPL(A) i złożyć z wynikiem pozytywnym stosowny egzamin 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 

Zgodnie z treścią pkt 2 lit (a) Załącznika 1 do JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(4) wymogiem 
koniecznym dla ubiegania się o przyjęcie na szkolenie zawodowe do uzyskania licencji pilota 
zawodowego CPL(A) jest wcześniejsze uzyskanie licencji turystycznej PPL(A). Natomiast 
przepis punktu JAR-FCL 1.125 lit. (a) stanowi, iż kandydat ubiegający się o wydanie licencji 
pilota turystycznego (samoloty) PPL(A) musi ukończyć stosowne szkolenie w zatwierdzonej 
organizacji szkoleniowej FTO lub w zarejestrowanym ośrodku szkolenia. W praktyce oznacza 
to zatem, że aby uzyskać uprawnienia pilota zawodowego, kandydat musi odbyć szkolenie 
PPL(A), które traktowane jest jako pierwszy etap w modułowym szkoleniu do uzyskania 
licencji zawodowej. 

Co prawda przepisy Załącznika 1 do JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(3) zakładają możliwość 
alternatywnej drogi kształcenia do uzyskania uprawnień pilota zawodowego poprzez 
uczestniczenie w zintegrowanym, niepodzielonym na moduły szkoleniu CPL(A), udział w 
którym powoduje, że kursant może (ale nie musi) ominąć etap szkolenia do uzyskania licencji 
turystycznej PPL(A), ale w związku z faktem, iż przepisy tego samego Załącznika zakładają, 
że kolejne etapy szkolenia zintegrowanego muszą być realizowane „w nieprzerwanym ciągu” 
w okresie od 9 do 24 miesięcy, udział w szkoleniu zintegrowanym oznacza dla kandydata na 
pilota zawodowego konieczność wykazania się bardzo dużą dyspozycyjnością w czasie 
szkolenia oraz opłacenia skumulowanych, bardzo wysokich (powyżej 100 tysięcy złotych) 
kosztów szkolenia CPL(A). Praktyka pokazuje wyraźnie, iż przepis taki wprowadza wyłącznie 
możliwości teoretyczne. Kandydaci na pilotów nie korzystają ze szkoleń zintegrowanych 
głównie z powodów finansowych; zdecydowana większość decyduje się na udział w szkoleniu 
modułowym, pozwalającym na rozłożenie samego szkolenia do uzyskania licencji zawodowej 
oraz kosztów z nim związanych na dłuższy okres czasu. Według danych Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego pośród 155-ciu działających obecnie w Polsce certyfikowanych ośrodków szkolenia 
lotniczego jedynie jeden (Ośrodek) posiada zatwierdzony program do szkolenia 
zintegrowanego. 

Podsumowując, kandydaci na pilotów niebędący studentami Politechniki mogą zdobyć 
uprawnienia pilota zawodowego wyłącznie poprzez odbycie szkolenia modułowego, którego 
etapem jest szkolenie PPL(A). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługa świadczona w ramach działalności ośrodka przez spółkę Sp. z o.o. w postaci 
teoretycznego oraz praktycznego szkolenia do uzyskania licencji pilota samolotowego 
turystycznego (PPL(A)) podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... 
Zdaniem wnioskodawcy: 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu 
nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Dla oceny, czy określone usługi są zwolnione na podstawie powołanego wyżej przepisu od 
podatku od towarów i usług konieczne jest zatem stwierdzenie: 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Zdaniem wnioskodawcy usługę szkolenia osób ubiegających się o wydanie licencji PPL(A) 

należy uznać za usługę kształcenia zawodowego, bowiem w świetle przepisów załącznika 1 
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do JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(4), licencja pilota turystycznego (PPL(A)), do zdobycia której 
przygotowuje ww. szkolenie, jest wymagana od kandydatów na szkolenie do uzyskania 
licencji pilota zawodowego (CPL(A)). Nie jest zatem w praktyce możliwe, aby osoba pragnąca 
wykonywać zawód pilota mogła go wykonywać bez wcześniejszego odbycia szkolenia PPL(A), 
które traktowane jest jak pierwszy etap szkolenia do uzyskania licencji zawodowej CPL(A). 

Szkolenie może oczywiście dotyczyć również osób nieplanujących kontynuowania 
kształcenia do uzyskania uprawnień zawodowych - Sp. z o.o. nie jest w stanie określić jaka 
liczba kursantów uczestniczy w szkoleniu PPL(A) w celu późniejszego szkolenia do uzyskania 
licencji CPL(A), a jaka wyłącznie w celu uzyskania uprawnień pilota turystycznego; danymi 
takimi nie dysponuje również Urząd Lotnictwa Cywilnego. Sytuacji tej nie mogą też zmieniać 
jakiekolwiek „oświadczenia” uczestników szkolenia, a zresztą spółka nie mogłaby żądać 
jakichkolwiek wiążących wypowiedzi uczestników szkolenia o ich planach zawodowych. 

Dlatego Wnioskodawca zauważa, że np. w odpowiedzi na interpelację poselską nr 19325 
Minister Finansów uznał usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy 
kategorii B, za usługi kształcenia zawodowego, argumentując, iż posiadanie prawa jazdy jest 
obecnie jednym z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne 
stanowiska, niezależnie od faktu, iż pewna liczba takich osób uczestniczy w kursach prawa 
jazdy z przyczyn pozazawodowych. Zdaniem Wnioskodawcy pomiędzy oboma przywołanymi 
powyżej szkoleniami zachodzi wyraźna analogia, która pozwala stwierdzić, że zarówno w 
przypadku kursów prawa jazdy, jak i w przypadku szkoleń PPL(A) kształcenie ma charakter 
zawodowy - w rozumieniu wymagań rynkowych - dla pewnej części biorących w nich udział 
słuchaczy i z tego powodu powinno ono zostać co do zasady uznane za kształcenie 
zawodowe. 

Odnosząc się do drugiej części interpretowanego przepisu, należy stwierdzić, że szkolenie 
osób ubiegających się o wydanie licencji PPL(A) jest ściśle uregulowane w przepisach 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania 
personelu lotniczego z późn. zm., Załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego oraz w przepisach 
europejskich JAR-FCL 1 wprowadzonych do stosowania na mocy Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w 
zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym, co oznacza, że spełniona zostaje przesłanka, iż 
usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje 
się za nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
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Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 

szkolenia lotnicze świadczone przez Spółkę są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, konieczne jest stwierdzenie:  
� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;  
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
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celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z treści wniosku wynika, że Spółka w ramach działalności gospodarczej prowadzi 
ośrodek szkolenia lotniczego, który świadczy między innymi usługę teoretycznego oraz 
praktycznego szkolenia lotniczego do uzyskania licencji turystycznego pilota samolotowego, 
tzw. PPL(A). Ośrodek posiada certyfikat zatwierdzenia wydany przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, a ww. szkolenie prowadzone jest na podstawie zatwierdzonego przez 
Prezesa ULC programu szkolenia. Szkolenie prowadzone jest w formie i na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603 ze zm.) i Załączniku 
do tego rozporządzenia oraz w przepisach europejskich JAR-FCL 1 wprowadzonych do 
stosowania na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w 
sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR 
oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224, poz. 
2283 ze zm.). 

Po ukończeniu szkolenia PPL(A), uczeń-pilot składa egzamin teoretyczny i praktyczny w 
Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Po pozytywnym zaliczeniu obydwu części egzaminu wydana 
mu zostaje licencja pilota turystycznego PPL(A), która uprawnia do użytkowania samolotu w 
celu innym niż zarobkowy przewóz lotniczy. 

Aby uzyskać kwalifikacje pilota zawodowego, zgodnie z przepisami prawa lotniczego 
(przepisy europejskie JAR-FCL, część D), kandydat musi ukończyć szkolenie do uzyskania 
licencji pilota zawodowego, tzw. CPL(A) i złożyć z wynikiem pozytywnym stosowny egzamin 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie z treścią pkt 2 lit (a) Załącznika 1 do JAR-FCL 
1.160 i 1.165(a)(4) wymogiem koniecznym dla ubiegania się o przyjęcie na szkolenie 
zawodowe do uzyskania licencji pilota zawodowego CPL(A) jest wcześniejsze uzyskanie 
licencji turystycznej PPL(A). Natomiast przepis punktu JAR-FCL 1.125 lit. (a) stanowi, iż 
kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego (samoloty) PPL(A) musi 
ukończyć stosowne szkolenie w zatwierdzonej organizacji szkoleniowej FTO lub w 
zarejestrowanym ośrodku szkolenia. W praktyce oznacza to zatem, że aby uzyskać 
uprawnienia pilota zawodowego, kandydat musi odbyć szkolenie PPL(A), które traktowane 
jest jako pierwszy etap w modułowym szkoleniu do uzyskania licencji zawodowej. 

Z treści art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 100, poz. 696 ze zm.) wynika, że do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są 
uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu 
lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 
lit. e oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach, 
prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.  

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, członkiem personelu lotniczego jest osoba, która 
posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru 
personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie 
określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności 
lotniczych. Przepisy niniejszej ustawy w odniesieniu do licencji stosuje się odpowiednio do 
świadectw kwalifikacji, z zastrzeżeniem art. 95.  
Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego 
(art. 94 ust. 4 ustawy).  

Z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie 
licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603 ze zm.) wynika, że szkolenie 
lotnicze kandydatów do uzyskania licencji i uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji 
oraz świadectw kwalifikacji prowadzone jest w ośrodkach szkolenia lotniczego, z 
zastrzeżeniem ust. 5.  
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W myśl ust. 4 powołanego paragrafu, szkolenie lotnicze prowadzi się w ośrodku 
szkolenia lotniczego będącym samodzielną organizacją lotniczą albo stanowiącym część 
składową innego podmiotu. W tym drugim przypadku osoba kierująca ośrodkiem szkolenia 
lotniczego musi być bezpośrednio podporządkowana służbowo osobie kierującej tym 
podmiotem, chyba że kierownictwo tego podmiotu i jego ośrodka szkolenia sprawuje ta 
sama osoba. 

Szkolenie lotnicze niezarobkowe prowadzi się w organizacjach lotniczych, niebędących 
ośrodkami szkolenia lotniczego, prowadzących w tym zakresie statutową działalność 
niezarobkową, wyłącznie dla swych członków (§ 9 ust. 5 rozporządzenia). 

Stosownie do dyspozycji § 10 rozporządzenia, ośrodki szkolenia lotniczego i organizacje 
wymienione w § 9 ust. 5 mogą prowadzić szkolenie lotnicze tylko w zakresie objętym 
posiadanym certyfikatem i tylko w okresie jego ważności oraz przy spełnieniu warunków 
wymienionych w § 11. 

Analiza załącznika nr 1 do rozporządzenia, w tym zwłaszcza jego rozdziału drugiego – 
„Szczegółowe wymagania dla poszczególnych licencji pilotów oraz skoczka spadochronowego 
zawodowego, dotyczące szkolenia lotniczego, kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, 
umiejętności i praktyki oraz uprawnienia z nich wynikające i uprawnienia lotnicze do nich 
wpisywane” – prowadzi do wniosku, iż posiadacz licencji pilota samolotowego turystycznego 
jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności dowódcy i drugiego pilota 
każdego samolotu nieużywanego odpłatnie. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi szkolenia w zakresie uzyskania licencji 
pilota samolotowego turystycznego nie można uznać za szkolenia zawodowe, bowiem 
posiadacze tych licencji nie są uprawnieni do wykonywania lotów za wynagrodzeniem, co 
wyklucza zarobkowe wykorzystanie posiadanej licencji. Z kolei świadczenie usługi polegającej 
na możliwości dolatywania godzin do licencji zawodowej nie ma w ogóle charakteru usługi 
szkoleniowej. Świadczenie wskazanych usług, jako niespełniających definicji usług 
kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, nie może korzystać 
ze zwolnienia od opodatkowania. Również inne przepisy ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych nie przewidują zastosowania 
zwolnienia od opodatkowania lub stawki preferencyjnej dla ww. usług. 

Ich świadczenie zatem - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 
ustawy – od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu podstawową, 23% stawką 
podatku od towarów i usług. 
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108. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.22 (sygn. IPPP3/443-95/11-4/JK) 

 
Istota interpretacji 
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty świadczącej 
usługi szkoleniowe - art. 43 ust. 1 pkt 26a i 29 ustawy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2011 r. (data wpływu 24.01.2011 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku względem świadczonych usług 
szkoleniowych jest: 
 
    * prawidłowe - w kwestii stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy, uznania szkoleń za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy 
 
    * nieprawidłowe - w kwestii momentu uzyskania uprawnienia do korzystania ze 
zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, posiadania wpisu do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych w celu stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
26 lit. a ustawy, stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 24.01.2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od 
podatku względem świadczonych usług szkoleniowych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 
Wnioskodawca jest polską spółką z siedzibą w W., specjalizującą się od 20 lat w edukacji 
informatycznej. Oferta edukacyjna Wnioskodawcy obejmuje ok. 600 autorskich i 
autoryzowanych szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe 
z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych. 
Firma oferuje także szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności osobistych i społecznych. 
Szczegółowa lista szkoleń stanowi załącznik do niniejszego wniosku. W ofercie edukacyjnej 
Wnioskodawcy znajdują się m.in. takie formy kształcenia jak: kursy, czy seminaria. Z 
przebiegu kształcenia sporządzana jest dokumentacja, na którą składa się: 
    * program nauczania, 
    * dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć 
edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, 
    * protokół z egzaminu jeśli egzamin ma miejsce i 
    * rejestr wydanych zaświadczeń. 
Program nauczania każdej formy kształcenia zawiera: nazwę formy kształcenia; czas trwania 
i sposób jej organizacji; wymagania wstępne dla uczestników; cele kształcenia; plan 
nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści kształcenia w 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
614

zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i 
materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów kształcenia. Wnioskodawca 
prowadzi działalność edukacyjną na terytorium całego kraju, posiada ośrodki szkoleniowe w 
W., G., W., K., K., Ł. i P. 
Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto, 
od dnia 1 października 1992 r. Wnioskodawca prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego - 
kursy, szkolenia w zakresie związanym z informatyką. Wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych został uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji w załączeniu. Wnioskodawca uzyskał również wpis do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych na podstawie ww. przepisu ustawy o systemie oświaty we właściwej 
jednostce samorządu terytorialnego we W. i G. Zaświadczenie z dnia 26 stycznia 2006 r. oraz 
zaświadczenie z dnia 16 maja 2006 r. o wpisie do ewidencji w załączeniu. W pozostałych 
miastach, tj. K., K., Ł. i P. Spółka nie dokonała jeszcze rejestracji placówki kształcenia 
ustawicznego. 
W dniu 29 grudnia 2010 r. Wnioskodawca podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w 
statucie placówki kształcenia ustawicznego. Zmiany dotyczą m. in. zakresu zadań placówki. 
Zgodnie z uchwałą nr 3 Prezesa Zarządu do zadań placówki należą w szczególności: 
   1. organizowanie i prowadzenie kursów informatycznych, warsztatów, konsultacji, 
laboratoriów i seminariów w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego oraz propagowanie wiedzy informatycznej, 
   2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów w 
zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i 
obsługi klienta (tzw. szkolenia miękkie), 
   3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów 
dotyczących rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, 
finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem, 
   4. doradztwo w zakresie opisanym w wymienionych punktach 1, 2 i 3. 
Wnioskodawca wskazuje, iż odbiorcami szkoleń znajdujących się w ofercie są firmy 
komercyjne, jak również podmioty prawa publicznego, takie jak: ministerstwa, jednostki 
samorządu terytorialnego, urzędy pracy, szpitale, szkoły, itd. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
   1. Czy Wnioskodawca prowadzący placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzoną przez jednostkę samorządu 
terytorialnego zaliczany jest do jednostek objętych systemem oświaty, o których mowa w 
art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. Nr 54, poz. 535, z póżn. zm.) i tym samym korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów 
i usług na podstawie ww. przepisu w zakresie usług szkoleniowych objętych wpisem... 
   2. Czy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Biurze Edukacji Urzędu miasta 
daje uprawnienie do prowadzenia działalności zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług na terytorium całego kraju, czy też 
konieczne jest uzyskanie wpisu we wszystkich lokalizacjach, na terenie których prowadzona 
jest działalność... 
   3. Czy momentem uzyskania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jest: data dokonania zmian w statucie 
placówki przez organ prowadzący placówkę (data uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 
statucie placówki), data złożenia wniosku do Biura Edukacji w Urzędzie Miasta o rejestrację 
zmian statutu, czy data zarejestrowania zmian w statucie przez Urząd Miasta... 
   4. Czy szkolenia znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy, takie jak organizowane 
dotychczas i szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego wniosku, są usługami w 
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zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 
43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT... 
   5. Czy świadcząc usługi edukacyjne, takie jak kursy, czy seminaria na zasadach i 
warunkach opisanych w stanie faktycznym, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT... 
   6. Czy świadcząc usługi szkoleniowe stanowiące szkolenia zawodowe lub szkolenia 
przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotów publicznych, takich jak ministerstwa, 
jednostki samorządu publicznego, szkoły, szpitale, Wnioskodawca może wystawiać faktury 
zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ust. o VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, w omawianym stanie faktycznym, Wnioskodawca może korzystać 
ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy 
o VAT. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż prowadzenie placówki niepublicznej wpisanej do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu zwalnia 
się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i 
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Natomiast ustawa z dnia 7 września 1991 
r. (Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w art. 2 pkt 3a jednoznacznie precyzuje, iż 
system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 
praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające 
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W związku 
z powyższym, Wnioskodawca prowadzący placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną w 
trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych spełnia 
definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym w zakresie świadczenia usług 
szkoleniowych jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT w trybie art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Takie stanowisko potwierdza 
również opublikowane w Internecie pismo podsekretarza stanu w ministerstwie finansów 
stanowiącego odpowiedź na interpelację posłanki dotyczącą projektowanych zmian w 
ustawie o VAT. Pismo to pochodzi co prawda ze stycznia 2010 roku, ale dotyczy fragmentu, 
który w takiej samej postaci został uchwalony. W piśmie mowa jest o tym, że zakres 
powyższego zwolnienia adresowany jest m.in. do jednostek objętych systemem oświaty 
realizujących usługi kształcenia, do których zalicza się również placówki niepubliczne, które 
uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego”. 
Podobnie stanowi odpowiedź na interpelację posła opublikowana na stronie sejm.gov.pl. 
Dodatkowo należy podkreślić, iż ustawa o systemie oświaty precyzyjnie wskazuje w art. 83 a 
ust. 2, iż działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o 
którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
173, poz. 1807). Wynika z tego, że w takim przypadku zwolnienie z VAT nie obowiązuje. A 
contrario, w przypadku gdy dany podmiot prowadzi placówkę na zasadach określonych w 
ustawie o systemie oświaty, może korzystać ze zwolnienia z VAT. 
W dniu 20 grudnia 2010 r. odbyło się w W. seminarium informacyjne na temat nowelizacji 
ustawy o podatku VAT prowadzone przez Izbę. W seminarium tym uczestniczył pracownik 
Wnioskodawcy. Ekspertem, który odpowiadał na wszystkie pytania dotyczące nowelizacji 
ustawy o podatku od VAT był Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego w Instytucie 
Sp. z o.o. Wymieniony ekspert przedstawił pogląd, iż rejestracja placówki w systemie oświaty 
daje zwolnienie z podatku VAT. Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie zwolnienia w tym 
zakresie, w jakim placówka kształcenia ustawicznego ma zdefiniowany swój zakres 
działalności, zgodnie z faktem, iż zwolnienie jest podmiotowo-przedmiotowe. W przypadku 
rejestracji placówki wymagany jest statut, który dokładnie określa zakres działania tej 
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placówki. Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie zakresu objętego statutem. Pozostałe 
szkolenia prowadzone przez firmę są opodatkowane. 
Zdaniem Wnioskodawcy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 
przez Urząd miasta uprawnia do zwolnienia od VAT podmiot prowadzący taką placówkę 
niezależnie od tego czy rejestracja szkoły została dokonana również w innych lokalizacjach. 
Stanowisko takie potwierdza interpretacja specjalistów z Izby, którzy jednoznacznie 
stwierdzili, iż rejestracja ma miejsce w powiecie właściwym ze względu na siedzibę organu 
prowadzącego i na siedzibę główną placówki, czyli w starostwie powiatowym, dzięki czemu 
zyskuje się prawo do prowadzenia usługi na terenie całej Polski. 
Według Wnioskodawcy momentem, w którym zwolnienie od VAT może być stosowane jest 
moment podjęcia uchwały przez organ prowadzący placówkę w sprawie odpowiednich zmian 
w statucie placówki niepublicznej. W tym zakresie nieco odmienne jest stanowisko Izby. W 
opinii bowiem ekspertów I. tryb zmian statutu placówki w zakresie rozszerzenia działalności 
placówki jest taki sam jak w przypadku zgłoszenia, czyli musi być zgłoszenie do wydziału 
oświaty do danego rejestru i ten organ musi zaakceptować treść rozszerzenia statutu. 
Przepisy nie wyjaśniają, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego. W opinii eksperta...Sp. z o.o. pojęcie usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy rozumieć semantycznie. Oznacza 
to, że są to usługi związane z wykonywanym zawodem lub z takim zawodem, który chce się 
wykonywać. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż szkolenia realizowane przez 
Wnioskodawcę w celach zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego mieszczą się w 
pojęciu ustawowym. 
Usługi edukacyjne objęte ofertą Wnioskodawcy realizowane są również w formie i na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późn. zm.). Tzn. 
Wnioskodawca realizuje w szczególności kursy i seminaria. Sporządzana jest zawsze cała 
dokumentacja z takiej formy szkolenia jak w opisie stanu faktycznego. Zdaniem 
Wnioskodawcy w przypadku kursów i seminariów wykonywanych na zasadach określonych w 
wymienionym rozporządzeniu może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, 
finansowane w całości ze środków publicznych. Biorąc pod uwagę opinię Wnioskodawcy 
dotyczącą charakteru świadczonych usług edukacyjnych, o której mowa w pkt 4 powyżej, 
oraz fakt, iż w przypadku realizacji takich usług dla podmiotów publicznych takich jak 
ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale, urzędy pracy, usługi te są 
w całości finansowane ze środków publicznych, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w 
takiej sytuacji może wystawiać faktury zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
c ustawy o VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: 
    * prawidłowe - w kwestii stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy, uznania szkoleń za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy 
    * nieprawidłowe - w kwestii momentu uzyskania uprawnienia do korzystania ze 
zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, posiadania wpisu do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych w celu stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
26 lit. a ustawy, stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
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W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były 
ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 01.01.2011 r., 
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której 
mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w 
treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział 
opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. 
Stosownie zaś do treści obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż jest polską spółką z siedzibą w W., 
specjalizującą się w edukacji informatycznej. Oferta edukacyjna obejmuje ok. 600 autorskich 
i autoryzowanych szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia 
biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów 
biznesowych. Firma oferuje także szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności osobistych i 
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społecznych. W ofercie edukacyjnej znajdują się m.in. takie formy kształcenia jak: kursy, czy 
seminaria. 
Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjną na terytorium całego kraju, posiada ośrodki 
szkoleniowe w W., G., W., K., K., Ł. i P. 
Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto, 
od dnia 1 października 1992 r. Wnioskodawca prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego - 
kursy, szkolenia w zakresie związanym z informatyką. Wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych został uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Wnioskodawca uzyskał 
również wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie ww. przepisu 
ustawy o systemie oświaty we właściwej jednostce samorządu terytorialnego we W. i G. W 
pozostałych miastach, tj. K., K., Ł. i P. Spółka nie dokonała jeszcze rejestracji placówki 
kształcenia ustawicznego. 
W dniu 29 grudnia 2010 r. Wnioskodawca podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w 
statucie placówki kształcenia ustawicznego. Zmiany dotyczą m.in. zakresu zadań placówki. 
Zgodnie z uchwałą nr 3 Prezesa Zarządu do zadań placówki należą w szczególności: 
   1. organizowanie i prowadzenie kursów informatycznych, warsztatów, konsultacji, 
laboratoriów i seminariów w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego oraz propagowanie wiedzy informatycznej, 
   2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów w 
zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i 
obsługi klienta (tzw. szkolenia miękkie), 
   3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów 
dotyczących rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, 
finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem, 
   4. doradztwo w zakresie opisanym w wymienionych punktach 1, 2 i 3. 
Wnioskodawca wskazuje, iż odbiorcami szkoleń znajdujących się w ofercie są firmy 
komercyjne, jak również podmioty prawa publicznego, takie jak: ministerstwa, jednostki 
samorządu terytorialnego, urzędy pracy, szpitale, szkoły, itd. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że 
zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia 
była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu 
zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi 
w zakresie wychowania. Niemniej jednak zwolnienie określone w niniejszym przepisie ma 
zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczaniu właściwego 
organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Ponadto należy zaznaczyć, że jeśli usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o wpisie 
do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową, 
świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty, jest realizowana na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), podlega ona zwolnieniu od podatku na 
podstawie przedmiotowego przepisu. 
Z opisu stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Miasto, od dnia 1 października 1992 r. Wnioskodawca 
prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego - kursy, szkolenia w zakresie związanym z 
informatyką. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych został uzyskany w oparciu o 
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art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.). 
Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 17 w/w ustawy, przez kształcenie 
ustawiczne, należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Z kolei art. 5 ust. 1 określa, iż 
szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 
Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać 
szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. 
Z kolei zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: 
   1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca 
zamieszkania lub siedziby; 
   2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 
funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, 
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła 
będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i 
specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy; 
   3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach 
lokalowych zapewniających: 
         1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
         2. realizację innych zadań statutowych, 
         3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji 
praktycznej nauki zawodu, 
         4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
   4. statut szkoły lub placówki; 
   5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do 
zatrudnienia w szkole lub placówce; 
   6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej 
ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. 
Jednocześnie w świetle ustępu 3a niniejszego artykułu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, 
o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: 
   1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; 
   2. datę i numer wpisu do ewidencji; 
   3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; 
   4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; 
   5. adres szkoły lub placówki; 
   6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich 
szkoła kształci; 
   7. w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego, w 
jakich szkoła kształci. 
Ponadto w świetle art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty osoba prowadząca szkołę lub 
placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w ciągu 14 dni 
zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2-4 
stosuje się odpowiednio. 
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Przy czym ust. 3 stanowi, iż organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w 
ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz 
organowi podatkowemu. Poza tym ust. 4 wskazuje, iż organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a, 
wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli: 
   1. zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zostało 
uzupełnione w wyznaczonym terminie; 
   2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie 
został zmieniony. 
Oznacza to, że Wnioskodawca, który posiada wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy systemie oświaty jest jednostką objętą 
systemem oświaty, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 
Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż prowadząc placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną 
w trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym w zakresie świadczenia 
usług szkoleniowych - wyłącznie w tym zakresie, w jakim placówka kształcenia ustawicznego 
ma zdefiniowany swój zakres działalności - jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z 
podatku od towarów i usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy należy uznać za 
prawidłowe. 
Jednocześnie nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż wpis do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd miasta uprawnia do zwolnienia od 
podatku od towarów i usług podmiot prowadzący taką placówkę niezależnie od tego czy 
rejestracja szkoły została dokonana również w innych lokalizacjach. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że w celu skorzystania ze 
zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy dany podmiot winien posiadać 
wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych bowiem w oparciu o art. 82 ustawy o 
systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po 
uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Ponadto, 
zauważyć należy, iż zgłoszenie do ewidencji musi zawierać wskazanie miejsca prowadzenia 
placówki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, możliwość 
realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy czy też 
dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do 
zatrudnienia w placówce. Przy tym zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera m.in. osobę 
prawną prowadzącą placówkę oraz adres placówki. W konsekwencji powyższego, aby dana 
placówka mogła korzystać z analizowanego zwolnienia winna posiadać wpis do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy. 
Również nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż w przypadku podjęcia uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w statucie placówki kształcenia ustawicznego, gdzie zmiany dotyczą 
m.in. zakresu zadań placówki momentem uzyskania uprawnienia do korzystania ze 
zwolnienia podatku jest podjęcie uchwały przez organ prowadzący placówkę w sprawie 
odpowiednich zmian w statucie placówki niepublicznej. Zauważyć należy, iż stosownie do 
wyżej powołanych przepisów tok postępowania w przypadku zgłaszania, przez osobę 
prowadzącą placówkę, powstałych po wpisie do ewidencji zmian w danych zawartych w 
zgłoszeniu jest identyczny jak w przypadku dokonywania wpisu do ewidencji. Ponadto w 
określonych przypadkach, w tym m.in. jeżeli statut placówki jest sprzeczny z obowiązującym 
prawem i mimo wezwania nie został zmieniony, organ prowadzący przedmiotową ewidencję 
jest uprawniony do wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji. Natomiast jak wskazano 
powyżej, na postawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy zwolnienie od podatku od towarów i 
usług dotyczy jedynie usług kształcenia, świadczonych przez Wnioskodawcę, wymienionych 
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w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Tak więc momentem uzyskania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy jest data zarejestrowania zmian w statucie przez 
Urząd Miasta. 
Odnosząc się do kwestii uznania świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń za usługi w 
zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wskazać należy, iż w 
dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 
17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane 
bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się 
częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez 
konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 
przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie 
systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy 
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, 
dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż szkolenia realizowane przez Wnioskodawcę w celach zawodowych lub 
przekwalifikowania zawodowego spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej kwestii 
należy uznać za prawidłowe. 
Regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy zwalniają od podatku usługi w 
zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione 
w pkt 26) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W 
przedmiotowym przypadku Wnioskodawca w swojej ofercie edukacyjnej posiada m.in. takie 
formy kształcenia jak kursy, czy seminaria realizowane w formie i na zasadach określonych w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późn. zm.). Z przebiegu kształcenia 
sporządza dokumentację, na którą składa się program nauczania; dziennik zajęć 
edukacyjnych zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć 
edukacyjnych; protokół z egzaminu jeśli egzamin ma miejsce i rejestr wydanych 
zaświadczeń. Przy tym program nauczania każdej formy kształcenia zawiera: nazwę formy 
kształcenia; czas trwania i sposób jej organizacji; wymagania wstępne dla uczestników; cele 
kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści 
kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz 
niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów kształcenia. 
Wobec powyższych nie można uznać za spełnione przesłanki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a ustawy, by kształcenie odbywało się w formach i na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. 
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Niemniej jednak, jak wskazano powyżej, usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o 
wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową, 
świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty realizowana na podstawie 
przedmiotowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki podlega zwolnieniu od podatku na 
podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 
Zatem za błędne należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku 
kursów i seminariów wykonywanych na zasadach określonych w wymienionym 
rozporządzeniu może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
Jednocześnie słuszny jest pogląd Wnioskodawcy, iż świadcząc usługi szkoleniowe stanowiące 
szkolenia zawodowe lub szkolenia przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotów 
publicznych, takich jak ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, 
szkoły, szpitale może wystawiać faktury zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. c ustawy. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy przewiduje zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 
26) finansowane w całości ze środków publicznych. Zatem mając na uwadze przedstawione 
okoliczności sprawy w kontekście powołanego przepisu prawa podatkowego wskazać należy, 
iż spełnione są przesłanki co do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. c ustawy. 
Reasumując, Wnioskodawca prowadząc placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną w trybie 
art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych spełnia 
definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym - w zakresie, w jakim placówka 
kształcenia ustawicznego ma zdefiniowany swój zakres działalności - jest uprawniony do 
skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy. Przy czym aby dana placówka prowadzona przez Wnioskodawcę mogła korzystać z 
przedmiotowego zwolnienia winna posiadać wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy. Ponadto w przypadku podjęcia uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie placówki kształcenia ustawicznego, gdzie zmiany 
dotyczą m.in. zakresu zadań placówki momentem uzyskania uprawnienia do korzystania ze 
zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy jest data 
zarejestrowania zmian w statucie przez Urząd Miasta. Jednocześnie szkolenia realizowane 
przez Wnioskodawcę w celach zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego spełniają 
definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto, w 
przypadku realizacji kursów i seminariów wykonywanych na zasadach określonych w 
wymienionym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i 
usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Niemniej jednak Wnioskodawca 
świadcząc usługi szkoleniowe stanowiące szkolenia zawodowe lub szkolenia 
przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26) na rzecz podmiotów 
publicznych, takich jak ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, 
szkoły, szpitale może wystawiać faktury zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. c ustawy. 
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109. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.22 (sygn. ILPP1/443-120/11-2/AK) 

 
Istota interpretacji  
Stawka na usługi stołówkowe. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 
dnia 18 stycznia 2011 r. (data wpływu 24 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest: 
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów 

Wnioskodawcy,  
� nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla 

pracowników Wnioskodawcy, 
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych finansowanych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i 

pracowników szkół z terenów Gminy, dla których Gmina jest organem prowadzącym, 
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i 

pracowników placówek oświatowych, dla których Gmina nie jest organem prowadzącym,  
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla dzieci z 

innych gmin na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych między szkołami,  
� nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych na rzecz 

dzieci z innych gmin w formie pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 
� nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla osób 

prywatnych.  
�  

UZASADNIENIE 
 

W dniu 24 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych: świadczonych dla uczniów i 
pracowników Wnioskodawcy, finansowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, świadczonych dla uczniów i pracowników innych szkół, świadczonych dla dzieci z 
innych gmin w formie umów cywilnoprawnych zawartych między szkołami, świadczonych dla 
osób prywatnych, świadczonych dla dzieci z terenów innych gmin w formie pomocy 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, jest 
podatnikiem podatku VAT czynnym - czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną związaną z 
usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków. 
Gmina jest organem prowadzącym dla jednostek budżetowych - szkół, na terenie których 
funkcjonują stołówki szkolne.  

Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu ustawy o systemie oświaty, czyli jest 
jednostką, która została powołana w celu wykonywania w imieniu samorządów 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
624

terytorialnych, zadań ustawowych nałożonych na Gminę ustawą o samorządzie gminnym - 
prowadzenie działalności oświatowej. Zadania oświatowe szczegółowo zostały określone w 
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.). 

Ww. ustawa w art. 67a wskazuje, że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 
zorganizować stołówkę. Dalej mówi się, że korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest 
odpłatne itp. Stołówka w Szkole Podstawowej w K. nie jest odrębnym podmiotem 
gospodarczym, stanowi integralną część Szkoły i prowadzona jest przez jej pracowników. 
Obiady przygotowywane w stołówce przeznaczone są dla uczniów i pracowników szkoły. 
Obiady dla uczniów szkoły opłacane są przez ich rodziców, a w niektórych przypadkach 
uczniowie mają przyznane dofinansowanie i wówczas posiłki finansuje MGOPS (będący 
jednostką budżetową gminy) w ramach programu Posiłek dla potrzebujących - jest to 
dotacja na zadania własne gminy. Z posiłków w Szkole korzystają również dzieci z innych 
szkół z terenu Gminy, dla których organem prowadzącym jest również Gmina. W placówkach 
tych nie ma zaplecza kuchennego. Na świadczenie usług stołówki szkolnej nie są zawierane 
umowy z innymi szkołami czy też placówkami gminnymi typu MGOPS na świadczenie usług w 
zakresie wyżywienia czy też sprzedaży posiłków. 

Zasady działania sektora finansów publicznych powodują, że podział zadań do 
wykonania pomiędzy jednostkami tego samego samorządu terytorialnego odbywa się bez 
powstania zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym. Szkoła nie jest podatnikiem podatku 
od towarów i usług.  

Obecnie obok przekazywania posiłków dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły, gdzie 
funkcjonuje stołówka oraz innych szkół z terenu Gminy, do Szkoły wystąpiły osoby prywatne 
i szkoły z innych terenów z zapytaniem czy mogłyby korzystać z posiłków przygotowywanych 
w stołówce Szkoły. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować: 
1. obiady przygotowywane w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły...  
2. obiady finansowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...  
3. posiłki przygotowywane dla dzieci i pracowników szkół z terenu Gminy, które nie 

mają stołówek, ale Gmina jest ich organem prowadzącym...  
4. posiłki dla uczniów i pracowników placówek oświatowych, dla których Gmina nie jest 

organem prowadzącym (np. szkoły ponadgimnazjalne)...  
5. posiłki dla dzieci z terenów innych gmin, w formie pomocy finansowej pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego, bądź bezpośrednio w formie umów 
cywiloprawnych zawieranych między szkołami...  

6. obiady dla osób prywatnych... 
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie 
się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zarówno 
towary, jak i usługi są identyfikowane na podstawie przepisów o statystyce publicznej 
zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Prawidłowa 
pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek 
niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ww. ustawy.  
Ad. 1.  
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Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku 
tym stanowiącym wykaz towarów i usług zwolnionych od podatku, w pozycji 7 wymieniono 
usługi z grupowania PKWIU ex 80 „usługi w zakresie edukacji”. W myśl powyższego 
prowadzenie stołówek dla uczniów i pracowników szkoły, jako ściśle związane z jej 
działalnością należy sklasyfikować w dziale PKWiU 80 „usługi w zakresie edukacji”, a szkoła 
winna korzystać ze zwolnienia od podatku. 
Ad. 2. 

W oparciu o § 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 224, poz. 1799 ze zm.), zwolnione od podatku są usługi świadczone pomiędzy 
gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i 
zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 
do ustawy (tj. usług w zakresie rozprowadzania wody i usług w zakresie gospodarki ściekami 
oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów usług sanitarnych i pokrewnych) oraz usług 
komunikacji miejskiej.  

Do obiadów finansowanych przez MGOPS należy więc stosować zwolnienie wynikające z 
ww. przepisów. Stołówki szkolne bowiem przygotowując posiłki bazują na kwotach oraz 
listach dzieci objętych dożywianiem sporządzonych przez MGOPS. Posiłki są rozliczane w 
szkole prowadzącej stołówkę, która przygotowała obiad. Z kolei środki finansowe na 
dożywianie dzieci objętych opieką socjalną są otrzymywane z MGOPS i przekazywane na 
konto szkoły przygotowującej posiłki. 
Ad. 3. 

Do zadań własnych Gminy należy zapewnienie wszystkim dzieciom dożywiania. Z punktu 
widzenia ekonomicznej opłacalności Gmina uruchamia stołówki tylko w kilku szkołach z 
których dowożone są obiady do innych placówek. W związku z czym, jak stanowi art. 43 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym 
wykaz towarów i usług zwolnionych od podatku w pozycji 7 wymieniono usługi z grupowania 
PKWiU ex 80 „usługi w zakresie edukacji”. W myśl, powyższego świadczenie usług przez 
stołówki w szkołach na rzecz dzieci i pracowników z innych szkół, ale w ramach tego samego 
organu prowadzącego należy sklasyfikować w dziale PKWiU 80, usługi w zakresie edukacji i 
nadal szkoła która sprzedaje posiłki winna korzystać ze zwolnienia od podatku. 
Ad. 4. 

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług zwalnia się z podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku 
tym, stanowiącym wykaz towarów i usług zwolnionych od podatku, w pozycji 7 wymieniono 
usługi z grupowania PKWiU ex 80 „usługi w zakresie edukacji”. W oparciu o powyższe, 
świadczenie usług przez stołówki w szkolne na rzecz dzieci i pracowników z innych szkół, ale 
będących mieszkańcami Gminy, dla których Gmina nie jest jednak organem prowadzącym 
(np. szkoły ponadgimnazjalne) należy sklasyfikować w dziale PKWiU 80 „usługi w zakresie 
edukacji” i Szkoła nadal winna korzystać ze zwolnienia od podatku. 
Ad. 5. 

Zgonie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591), wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze 
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. W myśl ust. 2 ww. art. 10, 
gminy związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą 
sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy w tym 
pomocy finansowej. Ponadto na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 240), z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.  
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Mając na względzie przywołane wyżej przepisy oraz § 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) zwolnione od 
podatku są czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych przez jednostki 
samorządu terytorialnego z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych 
umów cywilnoprawnych. W przypadku więc, gdy Gmina otrzyma w ramach pomocy 
udzielonej od innej jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe na świadczenie 
usług żywienia, należy zastosować zwolnienie wynikające z ww. przepisów. Z kolei na mocy § 
12 ust. 1 pkt 13 przywołanego wyżej rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi świadczone 
pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi 
i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 
do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. W myśl ww. artykułu, w przypadku, gdy na 
usługi wydawania posiłków zostaną zawarte umowy cywilnoprawne między jednostkami 
budżetowymi czy zakładami budżetowymi gminy, również należy zastosować zwolnienie 
wynikające z ww. przepisów. 
Ad. 6. 

Na podstawie zapisów załącznika nr 1 (poz. 21) wskazanego wyżej rozporządzenia 
obniża się stawkę podatku do wysokości 7% do usług związanych z podawaniem napojów 
(PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców 
zewnętrznych (PKWiU ex 55.5) z wyłączeniem 
� sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów 

alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których 
zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 

� sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych 
wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów 
opodatkowanych stawką 22% 
W myśl ww. przepisów obiady przygotowywane dla osób prywatnych spoza szkoły winny 

podlegać opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: 
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów 

Wnioskodawcy,  
� nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla 

pracowników Wnioskodawcy,  
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych finansowanych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i 

pracowników szkół z terenów Gminy, dla których Gmina jest organem prowadzącym,  
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i 

pracowników placówek oświatowych, dla których Gmina nie jest organem prowadzącym,  
� prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla dzieci z 

innych gmin na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych między szkołami,  
� nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych na rzecz 

dzieci z innych gmin w formie pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,  
� nieprawidłowe- w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla osób 

prywatnych.  
 
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. 
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podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju.  
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…).  

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., 
przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. 

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie 
na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).  

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności.  

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na 
zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje 
również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i 
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada 
osobowość prawną i jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Gmina jest organem 
prowadzącym dla jednostek budżetowych - szkół, na terenie których funkcjonują stołówki 
szkolne.  

Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu ustawy o systemie oświaty, czyli jest 
jednostką, która została powołana w celu wykonywania w imieniu samorządów 
terytorialnych, zadań ustawowych nałożonych na Gminę ustawą o samorządzie gminnym - 
prowadzenie działalności oświatowej. Stołówka w Szkole Podstawowej w K. nie jest 
odrębnym podmiotem gospodarczym, stanowi integralną część Szkoły i prowadzona jest 
przez jej pracowników. Obiady przygotowywane w stołówce przeznaczone są dla uczniów i 
pracowników Szkoły. Obiady dla uczniów szkoły opłacane są przez ich rodziców, a w 
niektórych przypadkach uczniowie mają przyznane dofinansowanie i wówczas posiłki 
finansuje MGOPS (będący jednostką budżetową gminy) w ramach programu Posiłek dla 
potrzebujących. Z posiłków w Szkole korzystają również dzieci z innych szkół z terenu Gminy, 
dla których organem prowadzącym jest również Gmina. Na świadczenie usług stołówki 
szkolnej nie są zawierane umowy z innymi szkołami, czy też placówkami gminnymi typu 
MGOPS na świadczenie usług w zakresie wyżywienia, czy też sprzedaży posiłków. 

Obecnie obok przekazywania posiłków dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły, gdzie 
funkcjonuje stołówka oraz innych szkół z terenu Gminy, do Szkoły wystąpiły osoby prywatne 
i szkoły z innych terenów z zapytaniem, czy mogłyby korzystać z posiłków 
przygotowywanych w stołówce Szkoły. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 
7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 – art. 41 ust. 2 ustawy.  

Na mocy art. 146a ustawy, wprowadzonego przez art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. 
U. Nr 238, poz. 1578) i zmienionego przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f:  
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1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%;  

2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;  

3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 
7%;  

4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 

obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie 
w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 
347), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tytułu IX tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”.  

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) 
Dyrektywy 2006/112/WE - wskazać należy, że na podstawie obowiązującego od dnia 1 
stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 
mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli:  
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub  
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2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia (art. 43 ust. 17 ustawy).  

W myśl art. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje:  
1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne 

formy wychowania przedszkolnego;  
2. szkoły:  

a. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i 
sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,  

b. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, 
sportowe i mistrzostwa sportowego,  

c. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa 
sportowego, rolnicze i leśne,  

d. artystyczne. 
Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką 
publiczną albo niepubliczną. 
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być 
zakładana i prowadzona przez:  
1. jednostkę samorządu terytorialnego;  
2. inną osobę prawną;  
3. osobę fizyczną.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki 
publiczne – art. 5 ust. 3 cyt. ustawy. 

Według art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, 
szkoła może zorganizować stołówkę.  
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy. 

Stosownie do art. 67a ust. 3 tej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 

Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów 
z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.  

Przepis dodany ustawą z dnia 7 września 2007 r., przewiduje wyraźnie możliwość - ale 
nie obowiązek - prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie 
jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, 
polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi 
działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na 
poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a 
ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów 
zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona 
przerzucać na korzystających z usług stołówki. 

Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są usługi 
w zakresie kształcenia i wychowania. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii 
uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego 
świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. 

Umożliwienie uczniom wyżywienia w szkole jest realizacją zadań szkoły, do jakich została 
powołana, tj. wychowawczej i opiekuńczej, która wchodzi w zakres usługi.  
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Świadczenie opieki polega także na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieciom i 
młodzieży korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu 
oświaty, w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w 
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. 

Zatem, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Opiekuńcza 
funkcja nie obejmuje natomiast nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż 
posiłków w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich 
obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły i im ma ona zapewnić prawidłowy rozwój. Personel 
Szkoły ma natomiast zapewnić prawidłową realizację tych zadań. 

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246 poz. 1649 ze 
zm.), w § 7 ust. 1 pkt 1 wskazano, iż stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy 
obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenie wskazano na usługi związane 
z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 
1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,  
2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 

których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,  
3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami),  
4. napojów bezalkoholowych gazowanych,  
5. wód mineralnych,  
6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa 

w art. 41 ust. 1 ustawy. 
Ponadto, w myśl § 13 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi 
świadczone pomiędzy:  
a. jednostkami budżetowymi,  
b. samorządowymi zakładami budżetowymi,  
c. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, 
– z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz 
usług komunikacji miejskiej. 
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz powołane przepisy należy 
stwierdzić: 
Ad. 1. 

Jeżeli stołówka szkolna prowadzona jest na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy o 
systemie oświaty i jej celem nie jest osiąganie dodatkowego dochodu, to sprzedaż posiłków 
uczniom Szkoły korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 26 ustawy. Natomiast sprzedaż posiłków pracownikom Szkoły jest opodatkowana 
8% stawką podatku – zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 7 
załącznika nr 1 do rozporządzenia, pod warunkiem, że sklasyfikowane są w grupowaniu 
PKWiU ex 56. 
Ad. 2. 

W przypadku, gdy obiady finansowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zastosowanie ma zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 
ust. 1 pkt 13 rozporządzenia. 
Ad. 3, ad. 4 i ad. 5.  

W przypadku, gdy posiłki przygotowywane i sprzedawane są przez placówkę oświatową 
będącą jednostką budżetową, a nabywcą usługi jest inna jednostka budżetowa lub 
samorządowy zakład budżetowy kupujący posiłki na rzecz swoich uczniów i pracowników, to 
do przedmiotowej sprzedaży ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na 
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podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia. Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy posiłki dla dzieci są finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Ad. 6. 

Sprzedaż obiadów osobom prywatnym jest opodatkowana 8% stawką podatku – zgodnie 
z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pod 
warunkiem, że sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU ex 56. 

Tut. Organ informuje, że od dnia 6 kwietnia 2011 r. odpowiednikiem powołanego § 7 
ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 146, poz. 1649), jest § 7 ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). 
Wskazuje się ponadto, iż z dniem 1 kwietnia 2011 r. wprowadzono zmiany do ustawy. 

Przepis art. 43 ust. 17 ustawy, otrzymał od dnia 1 kwietnia 2011 r. brzmienie, nadane 
ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), „zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub 
świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:  
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub  
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia”.  

Po art. 43 ust. 17 ustawy, ww. ustawą z dnia 18 marca 2011 r. dodany został ust. 17a w 
brzmieniu: „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 
zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe”.  
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110. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.22 (sygn. ILPP4/443-70/11-2/ISN) 

 
Istota interpretacji  
Czy wyżej wskazana Placówka kształcenia ustawicznego będzie objęta zwolnieniem z 
podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych na rzecz WSL usług edukacyjnych, 
polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w WSL z zakresu logistyki i nauk około 
logistycznych, przy wykorzystaniu m. in. wykładowców WSL jako wykładowców 
zatrudnionych w Placówce? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 
stycznia 2011 r. (data wpływu 25 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
świadczenia usług edukacyjnych – jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 24 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie świadczenia usług edukacyjnych. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

X z siedzibą w P., dalej zwany CEL, działa na podstawie wpisu do KRS. Podstawową 
działalnością CEL-u jest działalność szkoleniowa. Podatnik jest także założycielem Wyższej 
Szkoły z siedzibą w P., dalej zwanej WSL. Poza ww. działalnością, CEL zamierza, po 
uprzednim uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzić 
Placówkę kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla dorosłych, realizując kursy i 
seminaria z zakresu logistyki i nauk około logistycznych. Placówka kształcenia ustawicznego 
prowadziłaby zajęcia na zlecenia przedsiębiorców, szkół wyższych (także WSL) angażując 
profesjonalną kadrę dydaktyczną, w tym wykładowców zatrudnionych w WSL. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy wyżej wskazana Placówka kształcenia ustawicznego będzie objęta zwolnieniem z 
podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych na rzecz WSL usług edukacyjnych, 
polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w WSL z zakresu logistyki i nauk około 
logistycznych, przy wykorzystaniu m. in. wykładowców WSL jako wykładowców 
zatrudnionych w Placówce...  

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe usługi edukacyjne są zwolnione z podatku od 
towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26a) ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się z podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawy 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
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Zgodnie z art. 2 ust. 3a) ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje: placówki 
kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przez kształcenie ustawiczne, zgodnie z art. 3 pkt 17 
ustawy o systemie oświaty, należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także 
uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawartych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. 

Zgodnie ze zmianami do ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od 1 
stycznia 2011 r. wykaz usług zwolnionych z podatku VAT został przeniesiony z załącznika nr 
4 wprost do ustawy (zgodnie z wymogami unijnymi) a konkretnie do art. 43. Zmiany ustawy 
spowodowały, że podatnik musi zwracać uwagę zarówno na zakres podmiotowy, jak i 
przedmiotowy świadczonych usług. 

W niniejszej sprawie, zdaniem podatnika, z uwagi na spełnienie warunku ustawowego, 
jakim jest posiadanie statusu Placówki oświatowej (zakres podmiotowy), jak i rodzaj 
świadczonych usług (zakres przedmiotowy), opisane powyżej usługi świadczone przez 
placówkę objęte są w 2011 r. zwolnieniem z podatku VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a 
pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:  
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  

Tut. Organ pragnie zauważyć, iż zgodnie z ww. wymienionym przepisem, zwolnione od 
podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i 
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w 
zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie 
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przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w 
zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w 
zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

Ponadto należy zaznaczyć, że jeśli usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o 
wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową, 
świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty, jest realizowana na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), podlega ona zwolnieniu od podatku na 
podstawie przedmiotowego przepisu. 

Dodatkowo w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych  
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Z kolei w myśl § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 kwietnia 
2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usługi i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. 

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza, 
po uprzednim uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzić 
placówkę kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla dorosłych, realizując kursy i 
seminaria z zakresu logistyki i nauk około logistycznych. Placówka kształcenia ustawicznego 
prowadziłaby zajęcia na zlecenia przedsiębiorców, szkół wyższych (także WSL) angażując 
profesjonalną kadrę dydaktyczną, w tym wykładowców zatrudnionych w WSL. Pod 
warunkiem, iż Spółka, uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przez co 
stanie się jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, 
świadczone przez nią usługi w zakresie kształcenia (objęte tym wpisem) będą zwolnione od 
podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 ww. ustawy, składający wniosek 
o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia 
zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że 
wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku 
opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany 
któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci 
swą aktualność. 
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111. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.26 (sygn. IPPP2/443-114/11-2/IG) 

 
Istota interpretacji 
1. Czy podatnik może nie wliczać do wartości sprzedaży opodatkowanej uprawniającej go do 
uzyskania zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług należności uzyskiwanych z tytułu dostaw mediów, w sytuacji, w której 
faktycznie dochodzi jedynie do refakturowania tych należności a czynność ta ma na celu 
uzyskanie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na rzecz faktycznego nabywcy 
tych usług a kwoty stanowiące refakturowane należności są księgowane przez podatnika na 
koncie przejściowym? 
2. Czy wydawanie posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników na 
zasadach opisanych w części F formularza opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług 
(jeżeli tak to według jakiej stawki), czy też zwolniona jest od tego podatku, skoro zgodnie z 
treścią art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu nadanym 
temu przepisowi ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476) wynika, iż zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie 
kształcenia wychowania, 
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, 
w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związane. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły 
przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2011r. (data wpływu 31 stycznia 2011r.) o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy refakturowaniu usług oraz 
zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydawania obiadów w szkole – 
jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 31 stycznia 2011r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy dotyczącej podatku od towarów 
i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy refakturowaniu usług oraz zwolnienia od 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydawania obiadów w szkole. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i 
zdarzenie przyszłe: 
 
Stan faktyczny: 
Wnioskodawca jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest gmina 
Miasto P. Wnioskodawca realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w 
ustawie o systemie oświaty. W budynku Wnioskodawcy mieści się również Publiczne 
Gimnazjum oraz Publiczne Przedszkole Miejskie - tożsame ze szkołą jednostki budżetowe 
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prowadzone przez tę samą gminę. Wnioskodawca - jako administrator budynku - pozostaje 
w obrocie prawnym jako strona umów o dostawę mediów: prądu, wody, gazu, ciepła, itp. 
Jednocześnie - na podstawie umów pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami - następuje 
refakturowanie usług za dostarczenie energii elektrycznej, dostawy ciepła i wody na wyżej 
wymienione podmioty. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - do limitu 
wartości sprzedaży opodatkowanej, którego przekroczenie uniemożliwia skorzystanie ze 
zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 tejże ustawy - zalicza się obrót z 
tytułu odsprzedaży (dostawy) mediów w postaci ogrzewania, wody, energii elektrycznej itp., 
czego potwierdzeniem jest stanowisko wyrażone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy (2009.03.19, ITPP1/443-1147/08/MN). Zdaniem Wnioskodawcy stanowisko to 
zdaje się potwierdzać treść art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. 
(Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 347/1) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej, w myśl którego to przepisu, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym 
imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że 
podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Nie mniej jednak w art. 79 punkt b 
cytowanej Dyrektywy kategorycznie stwierdzono, iż podstawa opodatkowania w podatku od 
towarów i usług nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub 
usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub 
usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym. 
W omawianej sytuacji Wnioskodawca uważa, że spełnia kryteria, o których mowa w 
cytowanym przepisie, albowiem refakturowanie ma na celu uzyskanie zwrotu wydatków 
poniesionych przez Wnioskodawcę na rzecz faktycznego nabywcy tych usług, kwoty 
stanowiące refakturowane należności są księgowane przez podatnika na koncie 
przejściowym. 
 
Zdarzenie przyszłe: 
Wnioskodawca jest jednostką budżetową dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Miasta. Wnioskodawca realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w 
ustawie o systemie oświaty. Umożliwia uczniom przede wszystkim zdobywanie wiedzy i 
umiejętności, wszechstronny rozwój oraz sprawuje opiekę nad uczniami. Wnioskodawca 
prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jako jednostka oświatowa, w celu realizacji 
zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, prowadzi również świetlicę 
i stołówkę szkolną. Zgodnie ze statutem, Wnioskodawca umożliwia każdemu uczniowi 
spożycie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Stołówka prowadzona jest bezpośrednio 
przez personel szkoły (stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym). Zasady 
korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w 
stołówkach szkolnych określa Uchwała Rady Miasta z 13 grudnia 2007r. Zgodnie z ww. 
zarządzeniem z posiłku w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy 
szkoły. Opłata wnoszona za korzystanie przez ucznia z posiłku równa jest wysokości kosztów 
surowca zużytego do przygotowania tego posiłku. Wysokość kosztów surowca ustala 
dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Pozostałe koszty związane z 
przygotowaniem obiadu dla ucznia pokrywane są z budżetu Wnioskodawcy. Natomiast 
pracownicy Wnioskodawcy korzystający z posiłku w stołówce szkolnej wnoszą opłatę w 
wysokości równej kosztom jego przygotowania ustalonym przez dyrektora tej szkoły. 
Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dokonywana jest wyłącznie na rzecz uczniów i 
pracowników Wnioskodawcy, w celu osobistego spożycia. Stołówka nie prowadzi sprzedaży 
obiadów na wynos. W związku z dużą ilością rozbieżnych interpretacji w sprawie 
opodatkowania ww. posiłków podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca zwraca się o 
indywidualną interpretację. Zdaniem Wnioskodawcy w wielu interpretacjach sprzedaż 
posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników mieści się w zakresie usług 
edukacyjnych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi 
wymienione w załączniku nr 4 są zwolnione z ww. podatku. W poz. 7 tego załącznika 
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wymienione są „Usługi w zakresie edukacji”. Takie stanowisko potwierdzają indywidualne 
interpretacje: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11.07.2008 r. (sygn. 
IBPP2/443-346/08/EJ), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26.06.2008 r. (sygn. 
IPPP1/443-122/08-2/IG), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 04.06.2008 r. 
(sygn. ITPP1 /443-233/08/MS). 
Odmienne zdanie ma Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi na interpelację poselską 
wypowiedziało się w sprawie zwolnienia z VAT obiadów w szkolnych stołówkach. Z 
odpowiedzi MF wynika, że stosowanie zwolnienia z opodatkowania VAT nie jest możliwe. 
Resort podkreślił, że system VAT w ramach Unii Europejskiej objęty jest harmonizacją. 
Polska w tym zakresie związana jest regulacjami, które nie pozwalają na dowolne 
kształtowanie stawek i zwolnień. MF wskazało, że usługi gastronomiczne, w tym świadczone 
przez bufety, kasyna i stołówki (szkolne, pracownicze, studenckie itp.) nie są wymienione w 
Dyrektywie w wykazach dla usług zwolnionych z opodatkowania. Oznacza to, że powinny być 
opodatkowane podstawową stawką 22%. Jednak rozporządzenie z 24 grudnia 2009 r. w 
załączniku nr 1 (lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 
7%) w poz. 21 wykazuje „Usługi związane z podawaniem napojów oraz usługi stołówkowe”. 
Także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 7 grudnia 2007 r. (sygn. 
akt I SA/Bk 528/07) uznał, że usługi stołówki szkolnej nie można zaliczyć do usług 
edukacyjnych korzystających ze zwolnienia VAT. 
W informacjach z Urzędu Statystycznego w Łodzi - usługi prowadzenia stołówki szkolnej w 
szkole podstawowej przez personel szkoły dla uczniów i pracowników danej placówki pod 
warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, zgodnie z zasadami 
metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z 
późn. zm.), mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.20.12.0 „Usługi szkół podstawowych z 
wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line”. Jednocześnie zgodnie z § 3 wyżej 
powołanego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się PKWiU wprowadzoną 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, 
poz. 264 z późn. zm.). W tym rozporządzeniu ww. usługi mieściły się w grupowaniu PKWiU 
80.10.12-00.10 Usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych”. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania: 
 
   1. Czy podatnik może nie wliczać do wartości sprzedaży opodatkowanej uprawniającej go 
do uzyskania zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku 
od towarów i usług należności uzyskiwanych z tytułu dostaw mediów, w sytuacji, w której 
faktycznie dochodzi jedynie do refakturowania tych należności a czynność ta ma na celu 
uzyskanie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na rzecz faktycznego nabywcy 
tych usług a kwoty stanowiące refakturowane należności są księgowane przez podatnika na 
koncie przejściowym... 
   2. Czy wydawanie posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników na 
zasadach opisanych w części F formularza opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług 
(jeżeli tak to według jakiej stawki), czy też zwolniona jest od tego podatku, skoro zgodnie z 
treścią art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu nadanym 
temu przepisowi ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476) wynika, iż zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
         1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w 
zakresie kształcenia wychowania, 
         2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
      - oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związane. 
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Stanowisko wnioskodawcy przyporządkowane do pytań: 
 
Ad 1. 
Podatnik stoi na stanowisku, iż spełnia kryteria o których mowa art. 79 Dyrektywy 
2006/112WE Rady z dnia 26 listopada 2006r. (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 347/1 ) a w związku z 
tym należności refakturowane (w trybie i na zasadach określonych powyżej) nie powinny być 
wliczane do wartości sprzedaży opodatkowanej uprawniającej podatnika do uzyskania 
zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 
usług. 
 
Ad 2. 
Jako placówka oświatowa Wnioskodawca powołany jest do świadczenia usług edukacyjnych, 
w tym także usług gastronomicznych dla uczniów jego szkoły i pracowników. Zdaniem 
Wnioskodawcy wydawanie posiłków dla uczniów szkoły i pracowników mieści się w zakresie 
usług edukacyjnych. Zgodnie z PKWiU 80.10.12 (wg klucza powiązań PKWiU 2004 - PKWiU 
2008 - 85.20.12) usługi te mieszczą się w wykazie usług zwolnionych od podatku. 
Reasumując obiady wydawane przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów i pracowników 
Wnioskodawcy powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje 
się za nieprawidłowe. 
 
Ad 1. 
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwaną dalej ustawą, zwalnia się od podatku podatników, u 
których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 
podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 
Natomiast stosownie do art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 
1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych 
od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są 
zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
podlegających amortyzacji. 
Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - art. 2 pkt 
22 ustawy. 
Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega 
co do zasady odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką budżetową, 
dla której organem prowadzącym jest gmina Miasto. Wnioskodawca realizuje cele i zadania 
wynikające z przepisów prawa określone w ustawie o systemie oświaty. W budynku 
Wnioskodawcy (szkoły) mieści się również Publiczne Gimnazjum oraz Publiczne Przedszkole 
Miejskie - tożsame ze szkołą jednostki budżetowe prowadzone przez tę samą gminę. 
Wnioskodawca - jako administrator budynku - pozostaje w obrocie prawnym jako strona 
umów o dostawę mediów: prądu, wody, gazu, ciepła, itp. Jednocześnie - na podstawie 
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umów pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami - następuje refakturowanie usług za 
dostarczenie energii elektrycznej, dostawy ciepła i wody na wyżej wymienione podmioty. 
Na dzień złożenia wniosku polskie prawo podatkowe nie definiowało pojęcia refakturowania 
usług. Regulacje w tym zakresie zostały natomiast zawarte w artykule 28 Dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006, Nr 347/1 ze zm.). Ww. artykuł stanowi, że w 
przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze 
udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te 
usługi. „Refakturowanie” polega na tym, że podatnik kupuje usługę, a następnie odsprzedaje 
ją w „nieprzetworzonym” stanie swojemu kontrahentowi. 
Tutejszy Organ pragnie zaznaczyć, iż od dnia 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje art. 8 ust. 2a 
ustawy dodany ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64, poz. 332), stanowiący odzwierciedlenie 
artykułu 28 Dyrektywy. Na mocy art. 8 ust. 2a ustawy w przypadku, gdy podatnik działając 
we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, 
przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. 
Pomimo braku w polskim prawie podatkowym do dnia 31 marca 2011 r. regulacji definiującej 
zagadnienie refakturowania, już od dnia 1 grudnia 2008 r. ustawodawca uznawał takie 
czynności za podlegające opodatkowaniu wskazując sposób określenia podstawy 
opodatkowania przy ich świadczeniu. Stanowi o tym art. 30 ust. 3 ustawy – w przypadku gdy 
podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w 
świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, 
pomniejszona o kwotę podatku. 
Odsprzedaż (refakturowanie) kosztów związanych z opłatami za tzw. media stanowi czynność 
podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, która została wymieniona w art. 
5 ustawy, co oznacza, iż kwotę obrotu z tego tytułu należy uwzględniać przy obliczaniu 
wartości sprzedaży opodatkowanej określonej w art. 113 ust. 1 ustawy. 
W złożonym wniosku Wnioskodawca zauważa, że w świetle przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług - do limitu wartości sprzedaży opodatkowanej, którego przekroczenie 
uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 
ustawy - zalicza się obrót z tytułu odsprzedaży (dostawy) mediów w postaci ogrzewania, 
wody, energii elektrycznej. Zdaniem Wnioskodawcy stanowisko to zdaje się potwierdzać 
treść art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej. 
Wnioskodawca jednakże wskazuje, że w art. 79 pkt b) Dyrektywy kategorycznie stwierdzono, 
iż podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług nie obejmuje kwot otrzymanych 
przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i 
na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie 
przejściowym. W opisanej sytuacji Wnioskodawca stoi na stanowisku, że spełnia kryteria ww. 
przepisu, gdyż refakturowanie ma na celu uzyskanie zwrotu wydatków poniesionych przez 
szkołę na rzecz faktycznego nabywcy tych usług, kwoty stanowiące refakturowane należności 
są księgowane przez podatnika na koncie przejściowym. 
Artykuł 79 Dyrektywy stanowi, że podstawa opodatkowania nie obejmuje m.in. kwot 
otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków 
poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez 
podatnika na koncie przejściowym. 
Podatnik musi przedstawić dowód na rzeczywistą kwotę kosztów, o których mowa wyżej i nie 
może odliczyć VAT, który w danym przypadku mógł zostać naliczony. 
W artykule 79 pkt c) Dyrektywy, wyłączeniu z podstawy opodatkowania podlegają kwoty 
otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych 
w imieniu i na rachunek nabywcy lub usługobiorcy. Oznacza to, że gdy podatnik występuje 
jako pośrednik (np. agent, pełnomocnik), otrzymany zwrot wydatków poniesionych na rzecz 
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zleceniodawcy nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem VAT, gdyż nie jest on w 
istocie zapłatą dla podatnika. Za zapłatę można natomiast uznać ewentualną prowizję lub 
opłatę z tytułu pełnienia funkcji pośrednika. 
Biorąc pod uwagę zapis art. 79 Dyrektywy, Wnioskodawca nie spełnił kryteriów tego 
przepisu, tj. z przedmiotowego wniosku nie wynika, aby występował jako pośrednik. 
Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowy z jednostkami 
budżetowymi, znajdującymi się w budynku, którego jest administratorem. Nie wskazano w 
nim, by w umowach tych uczestniczyły podmioty odpowiedzialne za dostawę wody, gazu, 
ciepła czy energii elektrycznej do budynku, z którymi to podmiotami umowy ma zawarte 
Wnioskodawca. Wnioskodawca może zatem jedynie odsprzedać usługi zakupione od 
dostawców mediów, „refakturując” je. 
W przepisie art. 79 pkt c) Dyrektywy, mowa jest o zwrocie podatnikowi wydatków 
poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. Z analizy sprawy opisanej przez 
Wnioskodawcę nie wynika, by kwoty otrzymane przez Wnioskodawcę od innych jednostek 
budżetowych stanowiły zwrot wydatków poniesionych w ich w imieniu i na ich rzecz. Umowy 
o dostarczenie usług medialnych (wody, gazu, ciepła, energii elektrycznej) przez uprawnione 
podmioty zawarte są z Wnioskodawcą. 
Reasumując, do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej - limitu, o którym mowa 113 
ust. 1, uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług 
Wnioskodawca winien wliczyć obrót z tytułu odsprzedaży mediów na rzecz innych jednostek 
budżetowych. 
 
Ad 2. 
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. 
Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także 
wszelkie postacie energii. 
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność 
gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na 
zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje 
również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i 
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 
Z opisanej we wniosku sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową, która 
realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w ustawie o systemie 
oświaty. Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności, wszechstronny rozwój oraz 
sprawuje nad nimi opiekę. Jako jednostka oświatowa, w celu realizacji zadań opiekuńczych i 
wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Wnioskodawca prowadzi również świetlicę i 
stołówkę szkolną. Zgodnie ze statutem, Wnioskodawca umożliwia każdemu uczniowi spożycie 
gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Stołówka prowadzona jest bezpośrednio przez 
personel szkoły (stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym). Z posiłku w 
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stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy Wnioskodawcy. Opłata 
wnoszona za korzystanie przez ucznia z posiłku równa jest wysokości kosztów surowca 
zużytego do przygotowania tego posiłku. Wysokość kosztów surowca ustala dyrektor w 
porozumieniu z organem prowadzącym. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem obiadu 
dla ucznia pokrywane są z budżetu Wnioskodawcy. Natomiast pracownicy Wnioskodawcy 
korzystający z posiłku w stołówce szkolnej wnoszą opłatę w wysokości równej kosztom jego 
przygotowania ustalonym przez dyrektora. Stołówka nie prowadzi sprzedaży obiadów na 
wynos. 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 – 
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z treścią 
art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z 
zastrzeżeniem art. 146f: 
   1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23 %; 
   2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %; 
   3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7 %; 
   4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4 %. 
Ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych 
towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek 
i zwolnień. 
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest w 
przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 
Na gruncie prawa unijnego - zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. 
UE L 347) zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub 
wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i 
dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie 
podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele 
uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 
Zaznaczyć należy, że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający, co podkreśla Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia 
prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w 
stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach 
członkowskich. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 226 poz. 1476). Art. 1 pkt 18 nowelizacji 
uchylił załącznik nr 4 do ustawy zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku i przeniósł 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów regulujących zwolnienia od podatku od 
towarów i usług, które dotychczas ujęte były w załączniku nr 4 do ustawy. Ustawodawca 
odstąpił od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych. Z dniem 1 kwietnia 2011 
r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – ustawa z dnia 13 marca 2011 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64, poz. 332). 
Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 
2006/112/WE - wskazać należy, że na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. 
art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
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   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki 
nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, 
wykonywane: 
   1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w 
przepisach o systemie oświaty, 
   2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. 
Art. 43 ust. 17 ustawy stanowi, iż zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 
26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia 
usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Art. 43 ust. 17a ustawy stanowi, iż zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 
29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle 
związanych z usługami podstawowymi, dokonywanymi przez podmioty świadczące usługi 
podstawowe. 
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z art. 7 
ust. 1 ww. ustawy, szkołą publiczną jest szkoła, która: 
   1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
   2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
   3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z 
zastrzeżeniem ust. 1a; 
   4. realizuje: 
         1. programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w 
przypadku liceum profilowanego - również podstawę programową kształcenia w profilach 
kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - 
również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie, 
         2. ramowy plan nauczania; 
   5. realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i 
sprawdzianów. 
W myśl art. 67a ust. 1 ww. ustawy, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 
zorganizować stołówkę. 
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy. 
Stosownie do art. 67a ust. 3 ww. ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 
Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z 
posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 
Przepis art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty dodany ustawą z dnia 7 września 2007 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 181, poz. 1292) wprowadził możliwość 
prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Jak zaznaczono ww. przepisie, celem ich 
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prowadzenia jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów. Tak więc świadczenie usług 
gastronomicznych prowadzonych przez stołówki szkolne na rzecz uczniów, nie jest 
świadczeniem usług gastronomicznych jako takich, ale pełni funkcje socjalno-bytowe, 
polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. W związku z tym, że szkoła nie 
prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki winny być kalkulowane na 
poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a 
ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów 
zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona 
przerzucać na korzystających z usług stołówki. 
Uwzględniając powyższe, należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są usługi w 
zakresie kształcenia i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą. Określenie, czy dane 
świadczenie mieści się w kategorii uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia, winno 
uwzględniać naturę tego świadczenia, w tym wszystkie okoliczności istniejące w danej 
sprawie. 
Umożliwienie uczniom korzystania z wyżywienia w szkole jest realizacją zadań szkoły, do 
jakich została powołana, tj. wychowawczej i opiekuńczej, i wchodzi w zakres usługi 
podstawowej. Świadczenie opieki polega m.in. na zapewnieniu żywienia i dożywiania 
dzieciom i młodzieży korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach 
organizacyjnych systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego 
kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. 
Przedmiotowe usługi wydawania posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów szkoły 
zapewniają prawidłową realizację zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 
prawidłowego rozwoju uczniów. Opiekuńcza funkcja nie obejmuje natomiast nauczycieli i 
innych pracowników szkoły. 
Reasumując, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. 
a ustawy korzysta sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów 
tej szkoły, gdyż tylko ich obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły i to im szkoła ma zapewnić 
prawidłowy rozwój. Personel szkoły ma natomiast zapewnić prawidłową realizację tych 
zadań. 
Stosownie do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub 
usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w 
klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską 
Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 
października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.). 
Zdaniem Wnioskodawcy w informacjach z Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi prowadzenia 
stołówki szkolnej w szkole podstawowej przez personel szkoły dla uczniów i pracowników 
danej placówki pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, 
zgodnie z zasadami metodologicznymi PKWiU mieszczą się w grupowaniu 85.20.12.0 - 
„usługi szkół podstawowych z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line”, natomiast do 
dnia 31 grudnia 2010 r. usługi te mieściły się w grupowaniu PKWiU 80.10.12.00-10 „usługi 
szkół podstawowych, w tym specjalnych”. 
Tutejszy Organ zaznacza, że do dnia 31 grudnia 2010 r. w załączniku nr 4 do ustawy zawarty 
był wykaz usług zwolnionych od podatku, w którym pod poz. 7 o symbolu PKWiU ex 80 jako 
zwolnione ujęte były usługi w zakresie edukacji. 
Usługi o symbolu PKWiU 85.20.12.0 – „usługi szkół podstawowych z wyłączeniem usług 
szkół podstawowych on-line”, jakie wskazuje Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku nie 
zostały wskazane w ustawie ani aktach wykonawczych do ustawy jako usługi podlegające 
obniżonej stawce podatku VAT. Jednakże tutejszy Organ zaznacza, że zgodnie z § 7 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania 
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niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392), stawkę 
podatku VAT wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów 
usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzania. W załączniku tym pod poz. 7 ujęto 
usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 
   1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 
   2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 
których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 
   3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami), 
   4. napojów bezalkoholowych gazowanych, 
   5. wód mineralnych, 
   6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanym stawką, o której mowa w 
art. 41 ust. 1 ustawy. 
W przypadku zatem, gdy usługi stołówkowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz 
pracowników szkoły sklasyfikowane byłyby symbolem PKWiU ex 56 (za wyłączeniami 
wymienionymi w poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia), wówczas podlegałyby 
obniżonej stawce podatku VAT w wysokości 8%. W innym przypadku podlegałyby stawce 
podstawowej – 23%. 
Tutejszy Organ zaznacza, że organy podatkowe nie są kompetentne do zaklasyfikowania 
danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów lub usług. 
W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca zaznaczył, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy 
usługi wymienione w załączniku nr 4 są zwolnione z podatku, gdzie w poz. 7 wskazane są 
„usługi w zakresie edukacji”, że w wielu interpretacjach sprzedaż posiłków w stołówce 
szkolnej dla uczniów i pracowników mieści się w zakresie usług edukacyjnych, wymieniając 
indywidualne interpretacje, wyrok. Tutejszy Organ zaznacza, iż wydane one zostały w 
indywidualnych sprawach danych podmiotów i w stanie prawnym obowiązującym w dacie ich 
wydania. Wniosek Strony dotyczy zdarzenia przyszłego - postawione pytanie odnosi się do 
treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a więc do treści przepisów prawa 
podatkowego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. 
Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zdarzenia 1 opisanego we wniosku, zgodnie z którym 
Wnioskodawca uważa, iż spełnia kryteria o których mowa art. 79 Dyrektywy 2006/112WE 
Rady z dnia 26 listopada 2006r. a w związku z tym należności refakturowane nie powinny 
być wliczane do wartości sprzedaży opodatkowanej uprawniającej Go do uzyskania 
zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy jest nieprawidłowe. 
Należności refakturowane winny być wliczane do limitu wartości sprzedaży opodatkowanej, 
przekroczenie którego uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, o którym 
mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. 
Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zdarzenia 2 opisanego we wniosku, zgodnie z którym 
obiady wydawane przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów i pracowników szkoły powinny 
być zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów usług należało uznać za 
nieprawidłowe. Wydawanie obiadów przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów tej szkoły jest 
zwolnione z opodatkowania, natomiast wydawanie obiadów przez stołówkę szkolną na rzecz 
pracowników tej szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 
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112. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.26 (sygn. IPPP3/443-136/11-4/SM) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie kształcenia podyplomowego lekarzy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we 
wniosku z dnia 27.01.2011 r. (data wpływu 31.01.2011 r.), uzupełnionego w dniu 
24.02.2011 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-136/11-2/SM z dnia 14.02.2011 r., o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zwolnienia organizowanych kursów medycznych kształcenia 
podyplomowego - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 31.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia organizowanych kursów medycznych kształcenia podyplomowego. 
Wniosek został uzupełniony w dniu 24.02.2011 r. (w zakresie odpisu z KRS) w odpowiedzi na 
wezwanie nr IPPP3/443-136/11-2/SM z dnia 14.02.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w 
brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 
Dla oceny, czy określone usługi są zwolnione na podstawie powołanego wyżej przepisu od 
podatku od towarów i usług konieczne jest zatem stwierdzenie: 
   1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
   2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Kursy medyczne kształcenia podyplomowego są usługami kształcenia zawodowego. W 
szybko zmieniających się dziedzinach ludzkiej wiedzy i praktyki, a do takich należy służba 
zdrowia, dalsze kształcenie zawodowe jest wpisane w profesjonalne uprawianie medycyny. 
Potwierdzają to akty prawne rangi ustawowej, w tym w szczególności Ustawa z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jednolity opublikowany w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 136 poz. 257 z późniejszymi zmianami, nakładająca na lekarzy obowiązek 
doskonalenia zawodowego (art. 18 par. 1 ww. ustawy). 
Kursy medyczne kształcenia podyplomowego lekarzy organizowane przez firmę P. sp. z o.o. 
w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy, zgłaszane są do Okręgowej Izby Lekarskiej. 
Firma P. posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy 
dentystów (art. 19 ust. 1 pkt 3 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 
Okręgowa Izba Lekarska, działając na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o Izbach 
Lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708) oraz na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 
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grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty potwierdza w swoich uchwałach 
spełnienie przez firmę warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego w formie kursów 
medycznych. 
Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka ustawowa, by kursy medyczne 
kształcenia podyplomowego lekarzy prowadzone były w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy kursy medyczne kształcenia podyplomowego stanowiące formę doskonalenia 
zawodowego lekarzy są od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku od towarów i 
usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy: 
 
Tak, kursy medyczne kształcenia podyplomowego lekarzy prowadzone zgodnie z ww. 
przepisami są od 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów, stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Przy czym art. 146a pkt 1 ustawy stanowi, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepis art. 1 pkt 18 
ustawy nowelizującej uchylił załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych 
od podatku, który w poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80). 
Uregulowania dotyczące tej tematyki zawarto obecnie w treści ustawy. Zasadnicze znaczenie 
ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
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przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 
ze zm.). 
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE, zwolnione jest 
kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe 
lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288, str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.). 
Przepis art. 14 rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu. 
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Spółka prowadzi kursy medyczne 
kształcenia podyplomowego lekarzy. Zakres kursów, ich forma oraz sposób ich ukończenia 
wynikają z przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 
136, poz. 857 ze zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w 
szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. 
Z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie 
sposobu dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. 
U. Nr 231, poz. 2326 ze zm.) wynika, iż doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność 
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zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia 
podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej 
"specjalizacją", nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny 
lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, zwane dalej "umiejętnością", oraz 
doskonalenie w innych formach kształcenia. 
Natomiast zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia, lekarz realizuje obowiązek doskonalenia 
zawodowego poprzez udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej 
specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub w kursie medycznym, realizowanym za 
pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym 
dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej; 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy 
dentystów mogą prowadzić: 
   1. podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji 
lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub 
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; 
   2. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na 
podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły 
prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne 
jednostki badawczo-rozwojowe; 
   3. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwane dalej 
"organizatorami kształcenia". 
Spółka posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy 
dentystów jako podmiot, o którym mowa w ww. art. 19 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ww. ustawy, warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego 
są: 
   1. posiadanie planu kształcenia realizowanego w określonym czasie zawierającego w 
szczególności: 
         1. cel (cele) kształcenia, 
         2. przedmiot i zakres kształcenia, zgodny z aktualną wiedzą medyczną, 
         3. formę (formy) kształcenia, 
         4. wymagane kwalifikacje uczestników, 
         5. sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia, 
         6. sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia; 
   2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju 
kształcenia; 
   3. zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym 
dla szkolenia praktycznego; 
   4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego 
narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny; 
   5. zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres kształcenia przez 
uprawnione podmioty i osoby posiadające uprawnienia oraz właściwe kwalifikacje do ich 
wykonywania. 
W myśl art. 19 ust. 3 ww. ustawy, spełnienie warunków prowadzenia kształcenia określonych 
w ust. 2 przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza okręgowa rada lekarska 
właściwa ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia lub Naczelna Rada Lekarska w 
odniesieniu do okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia oraz 
organizatora kształcenia zamierzającego prowadzić kształcenie na terenie całego kraju. 
Z opisu stanu faktycznego wynika, że Okręgowa Izba Lekarska, działając na podstawie m.in. 
ww. art. 19 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdza spełnienie przez 
Spółkę warunków dotyczących prowadzenia kształcenia podyplomowego w formie kursów 
medycznych. 
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Uwzględniając powyższe, prowadzone przez Spółkę kursy medyczne kształcenia 
podyplomowego należy uznać za usługi kształcenia zawodowego, które są prowadzone w 
formie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, co przesądza o tym, ż od 1 
stycznia 2011 r. będą one korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
650

113. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.26 (sygn. ILPP1/443-136/11-4/NS) 

 
Istota interpretacji 
Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z 
dnia 24 stycznia 2011 r. (data wpływu do: Izby Skarbowej w Poznaniu 26 stycznia 2011 r., 
Biura KIP w Lesznie 27 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2011 r. 
(data wpływu 31 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 
zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 26 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości 
zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych. Wniosek 
uzupełniono pismem z dnia 30 marca 2011 r. (data wpływu 31 marca 2011 r.) o informacje 
doprecyzowujące przedstawiony stan faktyczny oraz podpis drugiej osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wnioskodawcy. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Fundacja – KRS (…) została założona w październiku 1990 r. przez A, B, C oraz D, w celu 
zagospodarowania środków brytyjskiego funduszu pomocowego Know-How Fund, 
przeznaczonego przez rząd Wielkiej Brytanii na stworzenie jednostek edukacyjnych, 
przygotowujących polską kadrę menedżerską do działania w warunkach gospodarki 
rynkowej. 
Od prawie 20 lat we współpracy z Uniwersytetem w X Fundacja organizuje studia Master of 
Business Administration (MBA), mające realizować ten cel. Oprócz tego oferta szkoleniowa 
obejmuje również inne szkolenia dla kadry menedżerskiej. Studia MBA, jak i inne programy 
edukacyjne, cieszą się dużą popularnością w Y. W ciągu 20 lat działania Fundacji liczba 
absolwentów wyniosła ponad 45.000. 
Ponieważ celem statutowym Fundacji jest działalność edukacyjna, w tym zakresie do końca 
roku 2010 korzystano ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT. Ze względu na wysoki 
koszt studiów MBA nałożenie podatku VAT od stycznia 2011 r., a co za tym idzie konieczność 
podniesienia ceny, wpłynie bardzo negatywnie na popyt ze strony studentów. Może to 
doprowadzić do znacznego ograniczenia działalności Fundacji, uznawanej za jedną z 
najlepszych jednostek szkolących menedżerów w Polsce. 
 
Z pisma z dnia 30 marca 2011 r., stanowiącego uzupełnienie do wniosku wynika, iż: 
   1. Wnioskodawca nie jest podmiotem objętym systemem oświaty, zgodnie z art. 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie działa w oparciu o tę ustawę. Fundacja 
działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., a jej organem nadzoru 
jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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   2. Zainteresowany świadczy usługi w zakresie kształcenia. 
   3. Celem świadczonych szkoleń jest kształcenie na poziomie podyplomowym w celu 
uzyskania tytułu Master of Business Administration powszechnie uznawanego na całym 
świecie, w Polsce nie uregulowanego przepisami prawa. 
   4. Usługi świadczone przez Fundację nie są prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi świadczone przez 
Zainteresowanego nie są finansowane w całości ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1 stycznia 
2011 r. Fundacja (…) może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na świadczone usługi 
edukacyjne... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, charakter działalności Fundacji (…) pozwala na skorzystanie ze 
zwolnienia, ponieważ świadczone przez nią usługi edukacyjne nie różnią się niczym od 
analogicznych usług świadczonych przez uczelnie wyższe państwowe i prywatne. Od 
początku swojego istnienia Fundacja ściśle współpracuje z A. Wykładowcami są nauczyciele 
akademiccy tego Uniwersytetu i innych uczelni Z. Organem sprawującym nadzór nad 
Fundacją jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczącym Rady Fundacji 
jest zawsze aktualny rektor A. Wyodrębnienie Fundacji ze struktury organizacyjnej 
Uniwersytetu A miało wyłącznie formalny charakter i wynikało z faktu, iż na początku lat 90-
tych rząd Wielkiej Brytanii nie oferował pomocy instytucjom państwowym. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Stosownie natomiast do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 
ustawy, wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) i 
zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
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pozycji 7 wymieniał jako zwolnione od podatku usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). 
W świetle art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 ze zm.) wynika, że system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać 
placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek 
publicznych. 
Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w 
zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą 
być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. 
Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do 
usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych. 
Równocześnie, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
   – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 r. 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia 
się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 
ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 
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Natomiast w myśl § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 
Informuje się, iż od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 
dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), które zastąpiło ww. rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. 
Powołany wyżej przepis § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia od dnia 6 kwietnia 2011 r. brzmi 
następująco: „Zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w 
art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii 
Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane.” 
Natomiast odpowiednikiem ww. przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. jest takiej samej treści przepis § 13 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. 
Przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
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trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Fundacja (…) została założona w 
październiku 1990 r. przez A, B, C oraz D, w celu zagospodarowania środków brytyjskiego 
funduszu pomocowego Know How Fund, przeznaczonego przez rząd Wielkiej Brytanii na 
stworzenie jednostek edukacyjnych, przygotowujących polską kadrę menedżerską do 
działania w warunkach gospodarki rynkowej. Od prawie 20 lat we współpracy z 
Uniwersytetem w X organizuje studia Master of Business Administration (MBA), mające 
realizować ten cel. Oprócz tego oferta szkoleniowa obejmuje również inne szkolenia dla 
kadry menedżerskiej. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie jest podmiotem objętym 
systemem oświaty, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie 
działa w oparciu o tę ustawę. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 
kwietnia 1984 r., a jej organem nadzoru jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Zainteresowany świadczy usługi w zakresie kształcenia. Celem świadczonych szkoleń jest 
kształcenie na poziomie podyplomowym w celu uzyskania tytułu Master of Business 
Administration powszechnie uznawanego na całym świecie, w Polsce nie uregulowanego 
przepisami prawa. Usługi świadczone przez Fundację nie są prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie jest podmiotem, który 
uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi świadczone przez 
Zainteresowanego nie są finansowane w całości ze środków publicznych. 
Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić 
należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe nie korzystają ze zwolnienia 
określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, bowiem Wnioskodawca nie jest jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przedmiotowe usługi nie 
mogą również korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, gdyż 
– jak wskazał Zainteresowany – usługi świadczone przez Fundację nie są prowadzone w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, ponadto Wnioskodawca nie 
jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz 
świadczone usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Ww. usługi nie są 
wymienione ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych 
wydanych na jej postawie, jako opodatkowane stawką obniżoną, tym samym podlegają 
opodatkowaniu najwyższą stawką podatku (aktualnie 23%). 
Reasumując, w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r., Fundacja (…) nie może korzystać ze zwolnienia 
przedmiotowego na świadczone przez nią usługi edukacyjne, zatem winna je opodatkować 
według obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. stawki w wysokości 23%. 
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114. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.27 (sygn. ILPP4/443-90/11-2/EWW) 

 
 
Istota interpretacji  
Podatek od towaru i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 
26 stycznia 2011 r. (data wpływu 31 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towaru i usług w zakresie 
opodatkowania usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 31 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku VAT w zakresie 
opodatkowania usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 
 

Wnioskodawca wskazuje, że Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „A” prowadzi działalność w 
zakresie edukacji. Firma jest czynnym podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje 
VAT-7. OSD „A” organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku 
od towarów i usług zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściele z tymi usługami 
związane. Szkolenie z zakresu BHP może dotyczyć pracodawcy, pracowników służby BHP, 
innych pracowników oraz instruktorów. Szkolenia z zakresu BHP są usługami kształcenia 
zawodowego również wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy nie będących służbą 
BHP. Wnioskodawca zaznacza, że znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy. Zgodnie bowiem z art. 2373 § 1 
Kodeksu Pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada on 
wymaganej kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są zwolnione od podatku od towarów 
i usług... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP wynika 

wprost z przepisów Kodeksu Pracy. Ponadto szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z 
tego zakresu określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 
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dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 180 poz. 1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 
świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 ( …). 

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1. 

Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110 wynosi 23%.  

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono również od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych 
określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz 
orzecznictwa sądów. 

Zasadniczym powodem odstąpienia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r.. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania 
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b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty- wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej regulacji prawnych stwierdzić należy, że 
w celu ustalenia czy realizowane przez Wnioskującą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy mogą - zgodnie z sugestią podatnika - korzystać ze zwolnienia od podatku od 
towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, konieczne jest ustalenie: 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L. Nr 288 str 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze 
zmianami).  

Przepis art. 14 ww rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG ( analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. U. l nr 
347, str. 1 ze zmianami, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą 
lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

W świetle tych regulacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mające na 
celu zapoznanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycie 
umiejętności wykonywania w sposób bezpieczny pracy w danym zakładzie pracy i na 
określonym stanowisku są usługami kształcenia zawodowego.  

Zapewnienie odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, i 
przekazanie informacji oraz instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, co wynika bezpośrednio z 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974r., nr 24 poz. 141 
ze zmianami).  

Zgodnie bowiem z art. 2373 § 1 Kodeksu Pracy, nie wolno dopuścić pracownika do 
pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
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Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180, poz. 1860), które 
określa: 
1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. zakres szkolenia, 
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia. 
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę 

organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom: 
1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczymi, 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy, która ulega 
wypadkowi. 

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 wspomnianego wyżej rozporządzenia szkolenie może być 
organizowane przez pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a 
pkt 2 rozporządzenia, czyli m. in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność 
oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, 
które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia). 

Z opisu stanu faktycznego, wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej zajmuje się szkoleniami w zakresie BHP. Szkolenia są 
przeprowadzane zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, że usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Zasady organizowania 
i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w przepisach Kodeksu pracy oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka 
umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia prowadzone są w formach 
i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Reasumując, stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Wnioskodawcę 
usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy korzystają ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
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115. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.27 (sygn. ILPP4/443-94/11-2/ISN) 

 
Istota interpretacji  
Czy w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi Wnioskodawca, szkolenia BHP, które 
przeprowadza są zwolnione od podatku VAT? 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 
stycznia 2011 r. (data wpływu 31 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
opodatkowania usług prowadzenia szkoleń BHP – jest prawidłowe.  

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 31 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania usług prowadzenia szkoleń BHP.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.  
 

Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się usługami BHP, a 
w szczególności outsourcingiem oraz szkoleniami BHP. Działa na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 
ze zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Świadcząc usługi szkolenia BHP Wnioskodawca naliczał podatek VAT. W związku z 
opublikowaniem na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 14 stycznia 2011 r. 
komunikatu, iż szkolenia BHP korzystają nadal ze zwolnienia od podatku od towarów i usług 
Wnioskujący skorygował faktury VAT.  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.  
 
Czy w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi Wnioskodawca, szkolenia BHP, które 
przeprowadza są zwolnione od podatku VAT...  
Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia BHP są usługami kształcenia zawodowego, gdyż na 
podstawie Kodeksu Pracy pracodawca nie może bez takiego szkolenia dopuścić pracownika 
do pracy.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  
W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
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Stosownie natomiast do treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, 
z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 
1.  

Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110 wynosi 23%.  
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Podstawowe znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej.  

Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono również od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych 
określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz 
orzecznictwa sądów. 

Zasadniczym powodem odstąpienia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r.  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania,  
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  

Jednocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26:  
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  
c. finansowane w całości ze środków publicznych  
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
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Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że dla oceny tego czy 
usługi z zakresu BHP świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów 
i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, konieczne jest stwierdzenie : 
1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;  
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, 
pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki 
bhp. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, 
pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp są usługami kształcenia 
zawodowego. Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również 
wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają one bowiem 
na celu zapewnienie uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych 
do podjęcia i wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy. 

Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem 
niezbędnym do wykonywania pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić 
pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym 
przekazać mu informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy. Obowiązek przeszkolenia podwładnych w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141 ze zm.). 

Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu Pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180, poz. 1860), które 
określa; 
1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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2. zakres szkolenia, 
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia.  
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę 

organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom: 
1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczymi, 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy, która ulega 
wypadkowi.  

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia szkolenie może być 
organizowane przez pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a 
pkt 2 rozporządzenia, czyli m. in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność 
oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, 
które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.  
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia).  

Z opisu stanu faktycznego, wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej zajmuje się szkoleniami w zakresie BHP. Szkolenia są 
przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
r.  

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać zatem należy, że usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest poznanie czynników środowiska pracy które 
mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, poznanie przepisów i 
zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 
nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz 
postępowania w sytuacjach awaryjnych.  

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że 
spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. 
szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez 
Wnioskodawcę usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy korzystają ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług.  



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
663

116. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.27 (sygn. IBPP1/443-141/11/LS) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie z podatku VAT podwykonywanie części szkolenia kategorii B prawa jazdy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011r. (data wpływu 25 stycznia 2011r.), 
uzupełnionym pismem z dnia 14 kwietnia 2011r. (data wpływu 15 kwietnia 2011r.), o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT podwykonywania części szkolenia 
kategorii B prawa jazdy świadczonego przez Wnioskodawcę – jest nieprawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 25 stycznia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT podwykonywania części szkolenia 
kategorii B prawa jazdy świadczonego przez Wnioskodawcę. 
Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 kwietnia 2011r. (data wpływu 15 kwietnia 
2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 kwietnia 2011r. znak: 
IBPP1/443-141/11/LSz.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  
 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, podatek PIT 
rozlicza na zasadach ogólnych (PKPIR), a dodatkowo prowadzi rejestry VAT. 
W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca jest podwykonawcą szkoleń z zakresu 
szkolenia kierowców kategorii B (posiada uprawnienia instruktora kategorii B) dla Ośrodków 
Szkolenia Kierowców. Ośrodek zleca Wnioskodawcy prowadzenie części szkolenia dla 
kursantów będących klientami Ośrodka.  
Do tej pory szkolenia były zwolnione z VAT, od stycznia 2011r. zlikwidowano zwolnienia 
szkoleń, pojawiła się jednak interpretacja Ministerstwa Finansów zwalniająca tego typu 
usługi, zgodnie z którą: 
„Od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy 
kategorii B, C, D i E, będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług". 
A także wcześniej: 
„Zgodnie z artykułem 132 ust 1 lit i) ww dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie dzieci i młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowane, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
przez instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane za podobne przez dane 
państwo członkowskie." 
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Wnioskodawca stwierdza, że świadcząc usługi ściśle związane z samym szkoleniem (które 
zostało przez Ministra uznane za zwolnione) również ma prawo do wystawiania faktur ze 
stawką ZW na prowadzone w ramach podwykonastwa elementy szkolenia kierowców.  
W uzupełnieniu z dnia 14 kwietnia 2011r. Wnioskodawca wyjaśnił, że:  

1. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty. 
2. Usługi w zakresie szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii B stanowią usługi 

kształcenia zawodowego. Kieruje się tu własnym odczuciem, oraz interpretacją Ministra 
Finansów udzieloną panu Grzegorzowi Schetynie. Kierował się głównie fragmentami z 
interpretacji Ministra skierowanej do pana Grzegorza Schetyny:„Od 1 stycznia 2011 r. 
usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E, 
będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej 
ustawy o podatku od towarów i usług".A także wcześniej:Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit i) 
ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, 
kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, 
łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością 
związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne 
instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie.W związku z powyższym chce uzyskać odpowiedź, czy 
poprawnie rozumie część łącznie ze świadczeniem usług <...> ściśle z taką 
działalnością związanych jako prawo do dalszego wystawiania faktur, za 
podwykonywanie części szkolenia kategorii B prawa jazdy, na rzecz Ośrodka Szkolenia 
Kierowców ze stawką VAT zwolniona. 

3. Usługi szkoleniowe w zakresie prawa jazdy Kat. B prowadzone są wg zasad 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w 
sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz. 1834). 

4. Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
5. Świadczone usługi nie są finansowane ze środków publicznych.  

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 
Czy Wnioskodawca poprawnie rozumie część „łącznie ze świadczeniem usług <...> ściśle z 
taką działalnością związanych" jako prawo do dalszego wystawiania faktur, za 
podwykonywanie części szkolenia kategorii B prawa jazdy, na rzecz Ośrodka Szkolenia 
Kierowców ze stawką VAT zwolniona...  

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo iż nie prowadzi całego cyklu szkolenia, a jedynie 
podwykonuje część tego cyklu, nie zmienia faktu, że może wystawiać faktury VAT ze stawką 
ZWOLNIONA na podwykonywane zajęcia z kursantami.  

 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  
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Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 
22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 
art. 129 ust. 1 ustawy. 

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 
2011r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 
146f, podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 
110, wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 
2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L NR 347, s. 
1 ze zm.)  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe 
lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 
stycznia 2011r. do dnia 31 marca 2011r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 
26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia 
usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 

1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 
pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
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2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia.  

W myśl natomiast art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 
kwietnia 2011r. zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 
33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle 
związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 

1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 
pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia.  

Ponadto z dodanego od dnia 1 kwietnia 2011r. w art. 43 ust. 17a ustawy o VAT wynika, że 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do 
dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 
dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.  

Na podstawie przepisów obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011r. rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), tj. § 13 ust. 1 pkt 
19 i 20 zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 
ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane oraz usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r., zwalnia 
się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 
ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 
badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 
70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
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zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia ze środków publicznych lub tez finansowanie danego 
szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.  

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie jest jednostką 
objętą systemem oświaty, nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty a wykonywane usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Wnioskodawca 
jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w ramach której jest podwykonawcą 
usługi - posiadającym uprawnienia instruktora kategorii B szkoleń kierowców - dla Ośrodka 
Szkolenia Kierowców. Jak wskazał Wnioskodawca, szkolenia przez niego świadczone, 
stanowią usługi kształcenia zawodowego i są prowadzone wg zasad określonych w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i 
egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.).  
Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
(t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw transportu w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony 
Narodowej, uwzględniając konieczność właściwego przygotowania osób ubiegających się o 
wydanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zapewnienie obiektywnego sprawdzenia 
ich kwalifikacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1. wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie 
wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu manewrowego, pojazdów 
przeznaczonych do szkolenia; 

2. wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących egzaminy państwowe w 
zakresie wyposażenia, warunków lokalowych, placu manewrowego i pojazdów 
przeznaczonych do egzaminowania; 

3. program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 
silnikowymi, tramwajami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów; 

4. warunki i tryb: 
a. uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami, 

szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o te uprawnienia lub 
podlegających sprawdzeniu kwalifikacji oraz wzory dokumentów z tym 
związanych, 

b. szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, 
pracy komisji egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów z tym związanych. 

Należy stwierdzić, że szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle 
uregulowane w ww. przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisach 
wykonawczych do tej ustawy, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 
października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 
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kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). 
Usługi szkoleniowe prowadzone dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami kategorii B spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego. 
Oznacza to, że jeśli świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na podwykonywaniu 
części szkolenia przeprowadzanego na zlecenie Ośrodka Szkolenia Kierowców w ramach 
kursu prawa jazdy kategorii B są prowadzone w formach i na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach Prawa o ruchu drogowym to będą objęte zwolnieniem, o którym mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenie 
to ma na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia pojazdów silnikowych 
kategorii B, tj. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, o którym mowa w 
lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu 
ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 
3,5 t, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Ponadto to usługi te prowadzone są 
w formach i na zasadach przewidzianych odrębnych przepisach.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż prowadzone szkolenia bezpośrednio dla 
osób ubiegających się o prawo jazdy od dnia 1 stycznia 2011r. korzystają ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
Nie stanowi natomiast podstawy do zwolnienia ostatnia część przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 
ustawy o VAT, tj. jako usługi ściśle związane z usługami określonymi w art. 43 ust. 1 pkt 29 
lit. a tej ustawy i w tym zakresie rozumowanie Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zwolnienie 
bowiem dla usług ściśle związanych z usługami podstawowymi zwolnionymi od podatku 
obejmuje wyłącznie usługi świadczone przez ten sam podmiot, który świadczy usługę główną 
zwolnioną z opodatkowania na rzecz usługobiorcy, a nie dotyczy usług świadczonych przez 
podwykonawcę na rzecz wykonawcy głównego. 

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy przysługuje zwolnione z opodatkowania 
wyłącznie dlatego, że przedmiotem świadczenia jest jego usługa jako instruktora nauki jazdy, 
która stanowi co do zasady kształcenie zawodowe oraz przeprowadzana jest w formach i na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
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117. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.27 (sygn. ILPP2/443-217/11-2/AK) 

 
Istota interpretacji 
Czy świadczone przez Uniwersytet usługi organizacji konferencji oraz dostawa towarów ściśle 
z nimi związana spełniają warunki uznania ich za usługi ściśle związane z usługami w 
zakresie kształcenia na poziomie wyższym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.26b i w związku z tym 
korzystają one ze stawki zwolnionej tak jak usługa podstawowa? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 
stycznia 2011 r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
dla usług organizowania konferencji naukowych – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia dla usług organizowania konferencji naukowych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca jest uczelnią publiczną działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz Statutu X. 
Zgodnie z zapisami § 3 Statutu do podstawowych zadań Uniwersytetu należy między innymi: 
    * kształcenie i promowanie kadr naukowych, a w szczególności kształcenie nauczycieli 
akademickich zdolnych zapewnić postęp nauki i rozwój dydaktyki, 
    * prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, 
    * upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki.  
W celu wykonania ww. zadań naukowo-dydaktycznych poszczególne jednostki Uniwersytetu 
organizują konferencje adresowane głównie do kadry profesorskiej, pracowników 
naukowych, nauczycieli akademickich jak również studentów różnych uczelni krajowych i 
zagranicznych. 
Koszty konferencji pokrywane są z opłat wnoszonych przez uczestników konferencji. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy świadczone przez Uniwersytet usługi organizacji konferencji oraz dostawa towarów ściśle 
z nimi związana spełniają warunki uznania ich za usługi ściśle związane z usługami w 
zakresie kształcenia na poziomie wyższym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 b i w związku z tym 
korzystają one ze stawki zwolnionej tak jak usługa podstawowa... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, art. 43 ust.1 pkt 26 b ustawy o podatku od towarów usług 
uprawnia UAM do stosowania stawki zwolnionej podatku od towarów i usług w przypadku 
świadczenia usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz do dostawy towarów i 
świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych. 
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Dodatkowo art. 43 ust. 17 ustawy określa, iż zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
26 nie przysługuje w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 
usługami podstawowymi, jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub 
ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Zdaniem Wnioskodawcy X został w równym stopniu powołana w celu kształcenia studentów 
w ramach studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, 
jak i dalszego kształcenia, rozwoju promowania pracowników naukowych i nauczycieli 
akademickich. 
W tym zakresie zadania dydaktyczne (edukacyjne) wypełniane są między innymi poprzez 
organizację konferencji, w których biorą udział pracownicy naukowi, kadra profesorska oraz 
nauczyciele akademiccy X i innych uczelni z kraju i zza granicy. 
Głównym celem tych spotkań jest cel edukacyjny - upowszechnianie najnowszych wyników 
badań naukowych, wymiana informacji, myśli, doświadczeń i poglądów w celu zapewnienia 
postępu nauki i rozwoju dydaktyki oraz przyczynianie się do rozwoju tych kierunków w 
nauce, które są potrzebne w praktyce gospodarczej. 
Są to cele mieszczące się w podstawowych zadaniach, do wypełniania których został 
zobowiązany X przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a dalej zapisami Statutu i 
w takim zakresie organizacja konferencji jest niezbędna do wykonania usługi głównej, którą 
jest kształcenie rozwój pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 
rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące 
przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, 
jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie powołują symbole statystyczne. 
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym 
art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych ustaw związanych z 
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy o 
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 
1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 
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Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy korzystać 
mogą uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. 
Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają 
zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Powyższy przepis stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 
ust. 1 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze zm.), zgodnie z którym 
zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega kształcenie dzieci i młodzieży, 
kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze 
świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone 
przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej 
dziedzinie, których cele uznawane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 
Ponadto przepisem art. 43 ust. 17a ustawy, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., 
ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług 
związanych z usługami wymienionymi m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 26, wskazując, że 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do 
dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 
dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 
Z opisu przedstawionego w złożonym wniosku wynika także, iż Wnioskodawca jest uczelnią 
publiczną działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu 
X. Zgodnie z zapisami § 3 Statutu do podstawowych zadań Uniwersytetu należy między 
innymi: 
    * kształcenie i promowanie kadr naukowych, a w szczególności kształcenie nauczycieli 
akademickich zdolnych zapewnić postęp nauki i rozwój dydaktyki, 
    * prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, 
    * upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki.  
W celu wykonania ww. zadań naukowo-dydaktycznych poszczególne jednostki Uniwersytetu 
organizują konferencje adresowane głównie do kadry profesorskiej, pracowników 
naukowych, nauczycieli akademickich jak również studentów różnych uczelni krajowych i 
zagranicznych. 
Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 
ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od 
ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej 
odpłatnie przez podatnika. 
Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.) obowiązującym do dnia 5 kwietnia 2011 r., zwalnia się od 
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podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami 
związane. 
Przepis ten od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje w brzmieniu: zwalnia się od podatku 
usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 
badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W analizowanej sprawie zwrócić uwagę należy na to przez kogo dana usługa jest świadczona 
ale także na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz w § 13 ust. 1 
pkt 19 ww. rozporządzenia. Ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi kształcenia. 
Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez 
uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w 
zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami 
związana. 
Natomiast przepis § 13 ww. rozporządzenia poszerza zakres o świadczenie usług kształcenia 
inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, a więc inne niż w zakresie kształcenia na 
poziomie wyższym. 
Zatem, jeśli w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia (edukacyjna) ma 
zasadniczy udział to organizacja takich konferencji przez uczelnie jest zwolniona od podatku 
od towarów i usług na podstawie wyżej przytoczonych przepisów. 
Z opisu sprawy wynika, iż w celu wykonania ww. zadań naukowo-dydaktycznych 
poszczególne jednostki Uniwersytetu organizują konferencje adresowane głównie do kadry 
profesorskiej, pracowników naukowych, nauczycieli akademickich jak również studentów 
różnych uczelni krajowych i zagranicznych. 
Zadania dydaktyczne (edukacyjne) wypełniane są między innymi poprzez organizację 
konferencji, w których biorą udział pracownicy naukowi, kadra profesorska oraz nauczyciele 
akademiccy X i innych uczelni z kraju i zza granicy. Jak wskazał we wniosku Wnioskodawca 
głównym celem tych spotkań jest cel edukacyjny - upowszechnianie najnowszych wyników 
badań naukowych, wymiana informacji, myśli, doświadczeń i poglądów w celu zapewnienia 
postępu nauki i rozwoju dydaktyki oraz przyczynianie się do rozwoju tych kierunków w 
nauce, które są potrzebne w praktyce gospodarczej. Są to cele mieszczące się w 
podstawowych zadaniach, do wypełniania których została zobowiązana X przepisami ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, a dalej zapisami Statutu i w takim zakresie organizacja 
konferencji jest niezbędna do wykonania usługi głównej, którą jest kształcenie rozwój 
pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. 
Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż usługa świadczona przez 
Wnioskodawcę, tj. organizacja konferencji naukowych korzysta ze zwolnienia na podstawie 
wyżej przytoczonych przepisów. 
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118. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.27 (sygn. ILPP4/443-98/11-2/EWW) 

 
Istota interpretacji 
W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2011r. jednostka prosi o pomoc jak poprawnie 
zakwalifikować i opodatkować następujące usługi: 
1. sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę ZS dla uczniów zakwaterowanych w 
internacie. 
2.sprzedaż posiłków przygotowanych przez stołówkę ZS dla uczniów naszej szkoły i 
pracowników zatrudnionych w naszej jednostce. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół, przedstawione we 
wniosku z dnia 26 stycznia 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 31 stycznia 
2011 r., do Biura KIP w Lesznie 02 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
opodatkowania sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i uczniów zakwaterowanych w 
internacie oraz dla pracowników tej jednostki – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 31 stycznia 2011 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 02 lutego 2011 r.) został 
złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w 
indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 
sprzedaży posiłków przygotowanych przez stołówkę Zespołu Szkół X dla uczniów szkoły i 
uczniów zakwaterowanych w internacie oraz dla pracowników tej jednostki. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Zespół Szkół X jest jednostką budżetową. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo 
Powiatowe w L. Od lutego 2000 r. placówka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. 
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności zadania 
wynikające z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 
ze zm.). Przy szkole działa Stacja Kontroli Pojazdów, gdzie wykonywane są okresowe 
badania techniczne (przeglądy) ogólnodostępne zarówno dla osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej jak i dla podmiotów gospodarczych. Dodatkowo podmiot świadczy 
usługi najmu pomieszczeń szkolnych i garaży. Przy placówce działa internat, gdzie są 
zakwaterowani uczniowie szkoły. W internacie funkcjonuje stołówka szkolna. Nie jest to 
obiekt ogólnodostępny. Wydawane w niej posiłki są przeznaczone tylko dla mieszkańców 
internatu, uczniów i pracowników szkoły. Stołówka jest ściśle połączona ze szkołą, 
zatrudnieni tam pracownicy są pracownikami szkoły. 
Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 195, poz.1504) między innymi uchyliła załącznik nr 4 do ustawy o podatku 
VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. 
Stołówka jest ściśle połączona ze szkołą, zatrudnieni tam pracownicy są pracownikami szkoły 
opłacanymi ze środków budżetowych. 
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Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1476) uchyliła załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku. Na mocy wyżej wymienionego załącznika do 31 grudnia 2010 r. 
działalność internatu polegająca na zapewnieniu noclegów wraz z wyżywieniem świadczona 
na rzecz uczniów mieściła się w grupowaniu PKWiU 55.23.15-00.00 „Usługi krótkotrwałego 
zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” i korzystała ze zwolnienia od 
podatku VAT. Podobnie działalność stołówki Zespołu Szkół X znajdującej się w internacie, 
która stanowiła integralną część szkoły na rzecz własnych uczniów i pracowników mieściła 
się w grupowaniu PKWiU 80 „Usługi w zakresie edukacji” i korzystała ze zwolnienia. 
Nowelizacja ustawy od 01 stycznia 2011 r. zmieniała zakres zwolnień a ustawodawca 
zdecydował się na odwołanie do kryterium podmiotowego przy określeniu, które usługi mogą 
korzystać ze zwolnienia na gruncie podatku VAT. Spowodowało to wątpliwości odnośnie 
prawidłowego opodatkowania świadczonych usług związanych z wyżywieniem uczniów i 
pracowników szkoły. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania. 
 
W związku ze zmianą przepisów od 01 stycznia 2011 r. jak poprawnie zakwalifikować i 
opodatkować następujące usługi: 
   1. sprzedaż posiłków przygotowanych przez stołówkę ZS dla uczniów zakwaterowanych w 
internacie... 
   2. sprzedaż posiłków przygotowanych przez stołówkę ZS dla uczniów szkoły i pracowników 
zatrudnionych w jednostce... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, od stycznia 2011 r. usługi polegające na zapewnieniu 
zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół wraz z wyżywieniem w stołówce szkolnej 
znajdującej się w internacie, dla własnych uczniów i pracowników powinny korzystać ze 
zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 30. Cytowany przepis zwalnia od 
podatku między innymi usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz 
uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty. Jednostka prowadzi 
internat, a zakwaterowanie uczniów odbywa się po uiszczeniu łącznej zapłaty za noclegi i 
wyżywienie. Nie jest możliwy pobyt uczniów w internacie bez wykupu całodziennego 
wyżywienia. 
Z kolei usługi sprzedaży posiłków przygotowanych przez stołówkę ZS dla uczniów szkoły i 
tylko pracowników Wnioskodawcy powinny zostać zwolnione z opodatkowania na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 26. Szkoła jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur 
Urzędu Statystycznego odpowiadając na pismo uprzejmie informuje, że zgodnie z zasadami 
metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 
2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) usługi świadczone przez stołówkę Zespołu 
Szkół, znajdującą się w internacie, która stanowi integralną część szkoły, dla własnych 
uczniów i pracowników – pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem 
gospodarczym grupuje PKWiU 85 „Usługi w zakresie edukacji” (kserokopia w załączeniu). 
Aby proces edukacji przebiegał pomyślnie i dawał jak najlepsze wyniki zgodnie ze 
współczesnymi standardami należy zapewnić w tym kierunku jak najlepsze warunki. 
Możliwość skorzystania z posiłków podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych 
niewątpliwie wpływa na jakość wykonywanych usług edukacyjnych przez jednostkę i jest 
ściśle z tymi usługami związana. Posiłek jest bowiem nieodzownym elementem składowym 
usług edukacyjnych w jednostce (położenie na terenie wsi) więc jego wyodrębnienie i 
osobne opodatkowanie VAT byłoby działaniem niewłaściwym. 
Jednocześnie Strona informuje, że koszt posiłków przygotowanych dla ucznia zawiera tylko 
koszt wsadu, a dla pracowników kalkulacja oprócz wsadu do kotła uwzględnia koszty 
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eksploatacyjne (koszt energii, wody, itp.). Celem ZS nie jest więc osiąganie dodatkowego 
dochodu. Podatnik uważa, że sprzedaż obiadów przygotowanych w stołówce szkolnej dla 
uczniów i pracowników szkoły podlega zwolnieniu z podatku VAT, gdyż działalność stołówki 
szkolnej jest zakwalifikowana w grupowaniu PKWiU 85, stołówka szkolna, jest prowadzona 
przez pracowników szkoły i jest integralną częścią szkoły, a jej prowadzenie jest ściśle 
związane ze statutem szkoły. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu 
podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także 
wszelkie postacie energii. 
Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność 
gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na 
zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje 
również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i 
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 
Z opisu sprawy wynika, że Zespół Szkół X prowadzi internat, a zakwaterowanie uczniów 
odbywa się po uiszczeniu łącznej zapłaty za noclegi i wyżywienie. Szkoła jest jednostką 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. W internacie 
funkcjonuje stołówka szkolna, która jest zamknięta dla osób z zewnątrz, czyli nie świadczy 
usług ogólnodostępnych, tylko jest przeznaczona dla uczniów i pracowników 
Zainteresowanego. Wydawane w niej posiłki są przeznaczone tylko dla mieszkańców 
internatu, uczniów i pracowników tej szkoły. Posiłki dla uczniów są przygotowywane za cenę 
„wsadu”, natomiast dla pracowników kalkulacja oprócz wsadu do kotła uwzględnia koszty 
eksploatacyjne (koszt energii, wody, itp.). 
Zespół Szkół jest podatnikiem podatku VAT, świadczy w szczególności usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 
usługi w zakresie okresowych badań technicznych (przeglądy techniczne) i usługi wynajmu 
pomieszczeń szkolnych i garaży. Stołówka prowadzona przez ZS nie ma na celu osiągania 
dochodu ze sprzedaży posiłków, lecz zapewnienie wyżywienia jego uczniom i pracownikom. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 
ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%. 
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Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie 
w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie, oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 
Na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22 - 24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit.a, nie mają 
zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22 - 24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit.a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia (art. 43 ust. 17 ustawy). 
W myśl art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 
zorganizować stołówkę. 
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy. 
Stosownie do art. 67a ust. 3 tej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 
Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z 
posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 
Przepis dodany ustawą z dnia 7 września 2007 r., przewiduje wyraźnie możliwość - ale nie 
obowiązek - prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest 
świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno - bytowe, 
polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi 
działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na 
poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a 
ściślej tak zwanego wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów 
zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona 
przerzucać na korzystających z usług stołówki. 
Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są usługi w 
zakresie kształcenia i wychowania. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii 
uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego 
świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. 
Umożliwienie uczniom wyżywienia w szkole jest realizacją zadań szkoły, do jakich została 
powołana, to jest wychowawczej i opiekuńczej, która wchodzi w zakres usługi. Zatem 
sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę ZS dla uczniów tej szkoły oraz 
zakwaterowanych w internacie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT. 
Świadczenie opieki polega także na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży 
korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 
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w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach 
organizacyjnych systemu oświaty. 
Zatem funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Opiekuńcza 
funkcja nie obejmuje natomiast nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż 
posiłków w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich 
obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły i im ma on zapewnić prawidłowy rozwój. Personel 
Szkoły ma natomiast zapewnić prawidłową realizację tych zadań. 
Zatem stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym zwolnienie przedmiotowe powinno 
dotyczyć nie tylko uczniów, ale również pracowników szkoły należało uznać za 
nieprawidłowe. 
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119. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.27 (sygn. IBPP1/443-132/11/LSz) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie z podatku VAT usługi edukacyjnej z zakresu szacowania nieruchomości, której 
celem jest kształcenie zawodowe i podniesienie kwalifikacji. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2011r. (data wpływu 21 stycznia 2011r.), 
uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. (data wpływu 21 kwietnia 2011r.), o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi edukacyjnej z zakresu 
szacowania nieruchomości, której celem jest kształcenie zawodowe i podniesienie kwalifikacji 
– jest prawidłowe.  
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 21 stycznia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi edukacyjnej z zakresu 
szacowania nieruchomości, której celem jest kształcenie zawodowe i podniesienie 
kwalifikacji. 
Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. (data wpływu 21 kwietnia 
2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 11 kwietnia 2011r. znak: 
IBPP1/443-132/11/LSz.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  
 

Stowarzyszenie Naukowe prowadzi usługę edukacyjną z zakresu szacowania 
nieruchomości. Sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania 
nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, 
regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób dokumentowania odbycia 
praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyki określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych 
w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. z dnia 27 lutego 2008r.).  
Stowarzyszenie wykonując ww. usługę realizuje następujący program nauczania zgodny z 
wymogami określonymi w przywołanym powyżej rozporządzeniu : 

1. Usługa posiada nazwę: usługa edukacyjna z zakresu szacowania nieruchomości - 
praktyka zawodowa. 

2. Czas trwania usługi: 12 miesięcy. 
3. Sposób organizacji: wykłady i ćwiczenia w grupach. 
4. Wymagania wstępne dla uczestników: ukończenie wyższych studiów wraz z 

ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości. 
5. Cele kształcenia: odbycie praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień 

rzeczoznawcy z zakresu szacowania nieruchomości. 
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6. Plan nauczania: warsztaty prowadzone są ściśle według planu nauczania 
zatwierdzonego przez Federację Rzeczoznawców. 

7. Dokumentacja zajęć: wszyscy praktykanci otrzymują dzienniczek praktyk, który po 
zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców, dokumentuje zaliczenie 
stosownych operatów i jest podstawą do ukończenia praktyki zawodowej i 
przystąpienia do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień rzeczoznawcy 
majątkowego. 

8. Treści kształcenia: harmonogram wykładów i konsultacji prowadzonych w ramach 
praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości Stowarzyszenie Naukowe pod 
kierunkiem prof. dr hab. inż. J .Cz. zakres tematyczny: 

a. Wykłady nt.:"Źródła pozyskiwania Informacji o rynku nieruchomości","Analiza rynku 
nieruchomości gruntowych","Analiza Powszechnych Zasad Wyceny Nieruchomości"; 

b. Wykłady nt.:"Zasady prawna zwrotu nieruchomości gruntowych oddanych w 
użytkowanie wieczyste"; 

c. Wykłady nt.:"Analiza podejście porównawcza według standardu III. 7", " Wybór 
atrybutów i ich skalowanie","Analiza rynku nieruchomości lokalowych","Wyznaczanie 
współczynników wagowych atrybutów" ; 

d. Wykłady nt.:"Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu"; 
e. Wykłady dotyczące metodyki wyceny w podejściu porównawczym:"Metoda 

porównywania parami", "Metoda korygowania ceny średniej","Metoda analizy 
statystycznej rynku"."Analiza rynku nieruchomości w aspekcie wyznaczenia wag 
atrybutów", "Analiza trendu zmiany cen w czasie – metoda interwałowa, metoda 
liniowej regresji, metoda multiplikatywna"; 

f. Wykłady dotyczące metodyki wyceny w podejściu dochodowym: „Metoda 
inwestycyjna. Metoda zysków. Technika kapitalizacji prostej i technika dyskontowania 
strumieni pieniężnych. Analiza rynku nieruchomości w aspekcie stopy kapitalizacji i stopy 
dyskonta"; 

g. Wykłady nt.:"Sposoby wyceny lokali użytkowych","Zasady szacowania maszyn i 
urządzeń trwale związanych z nieruchomością”;  

h. Wykłady nt.:"Analiza rynku nieruchomości rolnych - wycena metoda, wskaźników 
szacunkowych gruntu","Opłaty adiacenckie", "Renta planistyczna"; 

i. Wykłady nt.:„Sposoby i metody wyceny lokali mieszkalnych”,„Sposoby i metody 
wyceny nieruchomości zabudowanych domami mieszklanymi’,„Sposoby i metody 
wyceny nieruchomości zurbanizowanych”; 

j. Wykłady nt.:„Sposoby wyboru atrybutów nieruchomości gruntowych”,„Renta 
planistyczna”; 

k. Wykłady nt.:„Analiza standardu V.4”,„Wycena nieruchomości rolnych”,„Analiza 
standardu V.6”,„Określanie wartości nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i 
zakrzewionych”,„Wycena ograniczonych praw rzeczowych”,„Wycena nieruchomości 
metodą pozostałościową”,„Wycena nieruchomości metodą kosztów likwidacji”; 

l. Wykłady nt.:„Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych według 
podejścia porównawczego”’„Sposoby przygotowania operatów szacunkowych w 
podejściu porównawczym”,„Wycena nieruchomości zabudowanych domami 
mieszkalnymi”; 

m. Wykłady nt.:„Wybór informacji rynkowych do podejścia dochodowego oraz analiza 
baz danych”,„Metoda inwestycyjna i metoda zysków w aspekcie wyceny 
nieruchomości”,„Zasady wyznaczania stopy kapitalizacji i stopy dyskonta”,„Zastosowania 
techniki kapitalizacji prostej i techniki dyskontowania strumieni dochodów do wyceny 
nieruchomości komercyjnych”; 

n. Wykłady nt.:„Metody rynkowe wyznaczania stopy kapitalizacji i stopy 
dyskonta”’„Wycena dwóch lokali użytkowych metodą inwestycyjną według kapitalizacji 
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prostej i dyskontowania strumieni dochodów”, „Szacowanie współczynnika zużycia 
środowiskowego nieruchomości”; 

o. Wykłady nt.:„Wycena nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 
gruntu”,„Wycena nieruchomości gruntowej do określenia opłat adiacenckich”; 

p. Wykłady i konsultacje nt.: 
„Forma, treść i sposoby przygotowania następujących operatów szacunkowych: 

� dwóch różnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości, w podejściu 
porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej, 
OPERAT NR 1 i NR 2, 

� dwóch różnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą 
porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej, operat NR 3 i NR 4, 

� dwóch różnych nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, w 
podejściu dochodowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej i techniki 
dyskontowania strumieni dochodów, OPERAT NR 5 i NR 6, 

� dwóch budynków lub budowli w podejściu kosztowym przy zastosowaniu dwóch 
różnych technik, OPERAT NR 7 i NR 8, 

� nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego, OPERAT NR 9,-dwóch nieruchomości gruntowych, z których jedna jest 
przeznaczona na cele rolne, a druga na cele leśne, OPERAT NR 10 i NR 11, 

� dwóch nieruchomości gruntowych, w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu 
metody kosztów likwidacji i metody pozostałościowej, OPERAT NR 12 i NR 13, 

� nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, OPERAT NR 14, 
� wybranego ograniczonego prawa rzeczowego, OPERAT NR 15.” 

9. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: 
a. Wycena nieruchomości - tłumaczenie na język polski The Appraisal of Real Estate 

(PFSRM Warszawa 2005r.), 
b. Nieruchomość a rynek: Ewa Kucharska - Stasiak (PWN 2005r.), 
c. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej: Józef Czaja (Kraków 2001r.), 
d. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych 

Standardów Wyceny: Józef Czaja i Piotr Parzych (Kraków 2007r.), 
e. Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych: R. Cymerman 

i A. Nowak (Olsztyn 2010r.). 
10. Sposób sprawdzania efektów kształcenia: zaliczenie opracowanych 15 Operatów 

Szacunkowych. 
W uzupełnieniu z dnia 18 kwietnia 2011r. Wnioskodawca wyjaśnił, że: 

1. Jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od: 29.09.1998r. na podstawie 
decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej przez Urząd Skarbowy na 
skutek przekroczenia ustanowionego progu podatkowego z tytułu wykonywania prac 
naukowo - badawczych, ekspertyz, organizowania konferencji naukowych, praktyk 
zawodowych itp.  

2. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, a wymienioną we wniosku usługę edukacyjną z zakresu szacowania 
nieruchomości nie świadczy w oparciu o te przepisy. 

3. Świadczona usługa stanowi inną usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, niż wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o 
podatku VAT. 

4. Świadczona usługa edukacyjna prowadzona jest w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach tj.: 

� ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603) 

� rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 17 lutego w sprawie nadawania 
uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania doskonalenia 
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kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w 
obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 35, 
poz. 314), rozporządzenie to reguluje również zasady w zakresie szacowania 
nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania 
nieruchomościami. 

Praktyka dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż 
dwanaście miesięcy (należy wykonać co najmniej 15 operatów).  

5. Świadczona usługa edukacyjna nie jest finansowana w całości, ani w części 
przekraczającej 70% swojej wartości ze środków publicznych.  

6. Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
7. Nauczanie jest w bezpośrednim związku z branżą i zawodem rzeczoznawcy 

majątkowego. Świadczoną usługą objęte są tylko osoby, które ukończyły wyższe studia 
magisterskie i roczne studia podyplomowe lub posiadają wykształcenie ekwiwalentne. 
Warsztaty prowadzone są ściśle według planu wynikającego z przedmiotowego 
rozporządzenia. Wszyscy praktykanci otrzymują zgodnie z rozporządzeniem dziennik 
praktyk, wydawany i zaliczany w regionalnym stowarzyszeniu rzeczoznawców 
majątkowych, który dokumentuje realizację praktyki i zaliczenie stosownych operatów 
oraz wypełniony jest podstawą do ukończenia praktyki zawodowej. Następnie na jego 
podstawie praktykanci rejestrują się i przystępują do egzaminu państwowego celem 
uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Wynika to z art. 177 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie 
nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania 
nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców 
majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości 
(Dz. U. z 2005r. Nr 35, poz. 314). Prowadzone nauczanie ma na celu uzyskanie i 
uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.  
 

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 
Czy opisana wyżej usługa edukacyjna z zakresu szacowania nieruchomości, której celem jest 
kształcenie zawodowe i podniesienie kwalifikacji, jest zwolniona z podatku VAT... 

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa ta jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ realizacja 
programu wykładów i konsultacji oraz przygotowanie 15 Operatów szacunkowych jest 
niezbędne do starania się o uzyskanie uprawnień państwowych w zakresie rzeczoznawstwa 
majątkowego.  

 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. 

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  
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Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 
22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 
art. 129 ust. 1 ustawy. 

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 
2011r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 
146f, podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 
110, wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 
2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L NR 347, s. 
1 ze zm.) 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Na podstawie przepisów obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), tj. § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 
zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 
pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane oraz usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
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zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, 
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i 
dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.  

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie jest jednostką 
objętą systemem oświaty. Świadczona usługa edukacyjna z zakresu szacowania 
nieruchomości stanowi inną usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, niż wymieniona w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Usługa ta nie jest finansowana w całości, ani w części przekraczającej 70% swojej wartości 
ze środków publicznych. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. 
Nauczanie to pozostaje w bezpośrednim związku z branżą i zawodem rzeczoznawcy 
majątkowego. Świadczoną usługą objęte są tylko osoby, które ukończyły wyższe studia 
magisterskie i roczne studia podyplomowe lub posiadają wykształcenie ekwiwalentne. 
Warsztaty prowadzone są ściśle według planu wynikającego z przedmiotowego 
rozporządzenia. Wszyscy praktykanci otrzymują zgodnie z rozporządzeniem dziennik praktyk, 
wydawany i zaliczany w regionalnym stowarzyszeniu rzeczoznawców majątkowych, który 
dokumentuje realizację praktyki i zaliczenie stosownych operatów oraz wypełniony jest 
podstawą do ukończenia praktyki zawodowej. Następnie na jego podstawie praktykanci 
rejestrują się i przystępują do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień 
rzeczoznawcy majątkowego. Wynika to z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji 
zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji 
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zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i 
zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2005r. nr 35, poz. 314).  
Stowarzyszenie wykonując ww. usługę realizuje następujący program nauczania zgodny z 
wymogami określonymi w przywołanym powyżej rozporządzeniu : 

1. Usługa posiada nazwę: usługa edukacyjna z zakresu szacowania nieruchomości - 
praktyka zawodowa. 

2. Czas trwania usługi: 12 miesięcy. 
3. Sposób organizacji: wykłady i ćwiczenia w grupach. 
4. Wymagania wstępne dla uczestników: ukończenie wyższych studiów wraz z 

ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości. 
5. Cele kształcenia: odbycie praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień 

rzeczoznawcy z zakresu szacowania nieruchomości. 
6. Plan nauczania: warsztaty prowadzone są ściśle według planu nauczania 

zatwierdzonego przez Federację Rzeczoznawców. 
7. Dokumentacja zajęć: wszyscy praktykanci otrzymują dzienniczek praktyk, który po 

zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców, dokumentuje zaliczenie 
stosownych operatów i jest podstawą do ukończenia praktyki zawodowej i 
przystąpienia do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień rzeczoznawcy 
majątkowego. 

8. Treści kształcenia: harmonogram wykładów i konsultacji prowadzonych w ramach 
praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości Stowarzyszenie Naukowe pod 
kierunkiem prof. dr hab. inż. J. Cz. zakres tematyczny: 

a. Wykłady nt.:"Źródła pozyskiwania Informacji o rynku nieruchomości","Analiza rynku 
nieruchomości gruntowych","Analiza Powszechnych Zasad Wyceny Nieruchomości"; 

b. Wykłady nt.:"Zasady prawna zwrotu nieruchomości gruntowych oddanych w 
użytkowanie wieczyste"; 

c. Wykłady nt.:"Analiza podejście porównawcza według standardu III. 7", " Wybór 
atrybutów i ich skalowanie","Analiza rynku nieruchomości lokalowych","Wyznaczanie 
współczynników wagowych atrybutów" ; 

d. Wykłady nt.:"Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu"; 
e. Wykłady dotyczące metodyki wyceny w podejściu porównawczym:"Metoda 

porównywania parami", "Metoda korygowania ceny średniej","Metoda analizy 
statystycznej rynku"."Analiza rynku nieruchomości w aspekcie wyznaczenia wag 
atrybutów", "Analiza trendu zmiany cen w czasie – metoda interwałowa, metoda 
liniowej regresji, metoda multiplikatywna"; 

f. Wykłady dotyczące metodyki wyceny w podejściu dochodowym: „Metoda 
inwestycyjna. Metoda zysków. Technika kapitalizacji prostej i technika dyskontowania 
strumieni pieniężnych. Analiza rynku nieruchomości w aspekcie stopy kapitalizacji i stopy 
dyskonta"; 

g. Wykłady nt.:"Sposoby wyceny lokali użytkowych","Zasady szacowania maszyn i 
urządzeń trwale związanych z nieruchomością”;  

h. Wykłady nt.:"Analiza rynku nieruchomości rolnych - wycena metoda, wskaźników 
szacunkowych gruntu","Opłaty adiacenckie", "Renta planistyczna"; 

i. Wykłady nt.:„Sposoby i metody wyceny lokali mieszkalnych”,„Sposoby i metody 
wyceny nieruchomości zabudowanych domami mieszklanymi’,„Sposoby i metody 
wyceny nieruchomości zurbanizowanych”; 

j. Wykłady nt.:„Sposoby wyboru atrybutów nieruchomości gruntowych”,„Renta 
planistyczna”; 

k. Wykłady nt.:„Analiza standardu V.4”,„Wycena nieruchomości rolnych”,„Analiza 
standardu V.6”,„Określanie wartości nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i 
zakrzewionych”,„Wycena ograniczonych praw rzeczowych”,„Wycena nieruchomości 
metodą pozostałościową”,„Wycena nieruchomości metoda kosztów likwidacji”; 
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l. Wykłady nt.:„Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych według 
podejścia porównawczego”’„Sposoby przygotowania operatów szacunkowych w 
podejściu porównawczym”,„Wycena nieruchomości zabudowanych domami 
mieszkalnymi”; 

m. Wykłady nt.:„Wybór informacji rynkowych do podejścia dochodowego oraz analiza 
baz danych”,„Metoda inwestycyjna i metoda zysków w aspekcie wyceny 
nieruchomości”,„zasady wyznaczania stopy kapitalizacji i stopy dyskonta”,„Zastosowania 
techniki kapitalizacji prostej i techniki dyskontowania strumieni dochodów do wyceny 
nieruchomości komercyjnych”; 

n. Wykłady nt.:„Metody rynkowe wyznaczania stopy kapitalizacji i stopy 
dyskonta”’„Wycena dwóch lokali użytkowych metodą inwestycyjną według kapitalizacji 
prostej i dyskontowania strumieni dochodów”, „Szacowanie współczynnika zużycia 
środowiskowego nieruchomości”; 

o. Wykłady nt.:„Wycena nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 
gruntu”,„Wycena nieruchomości gruntowej do określenia opłat adiacenckich”; 

p. Wykłady i konsultacje nt.:„Forma, treść i sposoby przygotowania następujących 
operatów szacunkowych:  

� dwóch różnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości, w podejściu 
porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej, 
OPERAT NR 1 i NR 2, 

� dwóch różnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą 
porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej, operat NR 3 i NR 4, 

� dwóch różnych nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, w 
podejściu dochodowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej i techniki 
dyskontowania strumieni dochodów, OPERAT NR 5 i NR 6, 

� dwóch budynków lub budowli w podejściu kosztowym przy zastosowaniu dwóch 
różnych technik, OPERAT NR 7 i NR 8, 

� nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego, OPERAT NR 9, 

� dwóch nieruchomości gruntowych, z których jedna jest przeznaczona na cele rolne, a 
druga na cele leśne, OPERAT NR 10 i NR 11, 

� dwóch nieruchomości gruntowych, w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu 
metody kosztów likwidacji i metody pozostałościowej, OPERAT NR 12 i NR 13, 

� nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, OPERAT NR 14, 
� wybranego ograniczonego prawa rzeczowego, OPERAT NR 15.”Sposobem 

sprawdzania efektów kształcenia jest zaliczenie opracowanych 15 Operatów 
Szacunkowych.  
Zgodnie z art. 174 ust. 1, 2, 3b, 7 pkt 1 i 2, art. 175 ust. 2, art. 177 ust.1, 2, 2a i 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 
102, poz. 651 ze zm.) rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną 
przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Rzeczoznawcą 
majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania 
nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. Z dniem wpisu do 
centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa 
prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy". 
Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawca 
majątkowy wykonuje zawód prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą 
jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, lub w 
ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w 
zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania 
nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności 
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prawnych, nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa 
gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za 
składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe, posiada wyższe wykształcenie 
magisterskie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyła 
praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, przeszła z wynikiem pozytywnym 
postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie 
szacowania nieruchomości. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, 
która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi 
programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Stwierdzenie, 
że program studiów wyższych uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości następuje na podstawie zaświadczenia 
uczelni. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia 
zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków wymienionych w 
ust. 1 oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego. 
W myśl art. 191 ust. 1 oraz art. 197 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister 
właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej nadaje 
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, osobom które spełniły wymogi 
określone w art. 177. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej, mając na względzie zapewnienie obiektywnego, rzetelnego i sprawnego 
sprawdzenia przygotowania kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pośredników w 
obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz zapewnienie obiektywnej oceny 
skarg na działalność osób, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, a także 
uwzględniając rzeczywiste koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej 
określi, w drodze rozporządzenia: 
� sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania 

nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania 
nieruchomościami, regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób 
dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyk i koszt jego 
wydania; 

� sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, sposób ustalania i 
rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz 
regulamin jej działania; 

� wzory świadectw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz 
licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania 
nieruchomościami; 

� sposób prowadzenia centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości; 

� sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów świadectw i licencji zawodowych w 
przypadku ich utraty; 

� sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, sposób 
dokumentowania oraz kryteria oceny spełnienia tego obowiązku, formy i zasady 
zgłaszania i potwierdzania przez organizatorów doskonalenia aktualności programów, o 
których mowa w art. 196 ust. 2, formy i zasady prowadzenia i publikacji rejestru 
zgłoszonych programów oraz wzory dokumentów stosowanych w tym postępowaniu; 

� sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, 
sposoby ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz regulamin jej działania, wysokość wynagrodzenia 
członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego 
ustalania.  
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Zgodnie z § 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie 
nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami 
(Dz. U. Nr 31, poz.189 ze zm.) rozporządzenie określa: 
� sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania 

nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania 
nieruchomościami, regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób 
dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyki oraz koszt 
jego wydania; 

� sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, sposób ustalania i 
rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz 
regulamin jej działania; 

� wzory świadectw nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania 
nieruchomości, licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i 
licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz sposób postępowania 
przy wydawaniu duplikatów tych świadectw i licencji w przypadku ich utraty; 

� sposób prowadzenia centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.Kandydaci 
odbywają praktyki zawodowe w celu przygotowania do prowadzenia działalności 
zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami. Praktyka zawodowa dla 
kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż dwanaście 
miesięcy.  

W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, kandydat na rzeczoznawcę 
majątkowego: 

1. uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości 
określonych w art. 174 ust. 3 i czynności wymienionych w art. 174 ust. 3a ustawy; 

2. samodzielnie sporządza piętnaście projektów operatów szacunkowych, w których 
określa wartość nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik 
wyceny, po uprzednim dokonaniu oględzin wycenianych nieruchomości; 

3. zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez 
sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w 
posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy 
szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy.  

W projektach operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kandydat na 
rzeczoznawcę majątkowego określa wartość: 

1. dwóch różnych nieruchomości lokalowych, w podejściu porównawczym, metodą 
porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej; 

2. dwóch różnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą 
porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej; 

3. dwóch różnych nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, w 
podejściu dochodowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej i techniki 
dyskontowania strumieni dochodów; 

4. dwóch budynków lub budowli, w podejściu kosztowym, przy zastosowaniu dwóch 
różnych technik; 

5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; 
6. dwóch nieruchomości gruntowych, z których jedna jest przeznaczona na cele rolne, a 

druga na cele leśne; 
7. dwóch nieruchomości, w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu metody kosztów 

likwidacji i metody pozostałościowej; 
8. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej; 
9. ograniczonego prawa rzeczowego.  

W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową: 
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1. zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej; 
2. ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapewniający kandydatowi na 

rzeczoznawcę majątkowego zrealizowanie programu praktyki, o którym mowa w ust. 2 i 
3; 

3. zapewnia kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego możliwość wykonywania 
czynności wchodzących w zakres programu praktyki zawodowej, w tym umożliwia 
kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji 
wymienionych w ust. 2 pkt 3 oraz dokonanie oględzin, o których mowa w ust. 2 pkt 2.  

Rozdział 2 Działu II ww. rozporządzenia określa regulamin organizacji praktyki zawodowej, 
sposób i warunki jej odbywania oraz sposób dokumentowania jej odbycia, z kolei Rozdział 2 
Działu IV ww. rozporządzenia określa sposób i tryb przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, w Dziale V natomiast 
uregulowano sposób i tryb dokumentowania nadania uprawnień i licencji zawodowych w 
zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub 
zarządzania nieruchomościami oraz sposób postępowania w razie utraty tych dokumentów. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługa edukacyjna z zakresu szacowania nieruchomości 
przeprowadzona przez Wnioskodawcę spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o 
których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. 
Szkolenie to ma na celu uzyskanie uprawnień państwowych zakresie rzeczoznawstwa 
majątkowego.  

Zasady i formy przeprowadzania ww. szkolenia zostały ściśle uregulowane w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie nadawania 
uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 
31, poz.189 ze zm.) Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca 
korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż prowadzona usługa edukacyjna z 
zakresu szacowania nieruchomości od dnia 1 stycznia 2011r. korzysta ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od 
towarów i usług.  
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe pomimo powołania 
przez Wnioskodawcę w piśmie uzupełniającym z dnia 18 kwietnia 2011r. nieprawidłowego 
stanu prawnego dotyczącego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości 
oraz nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005r. w 
sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania 
nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców 
majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.  
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120. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.27 (sygn. ILPP1/443-312/11-4/MS) 

 
Istota interpretacji 
1. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży usług szkolenia w opisanym 
powyżej zakresie w przypadku wystawiania faktury VAT za uczestnictwo pracowników 
administracji publicznej, tj. gdzie nabywcą oraz płatnikiem są urzędy administracji rządowej 
lub administracji samorządowej? 
2. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla innych, niż wyżej wymienieni, uczestników 
szkoleń? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 
stycznia 2011 r. (data wpływu 26 stycznia 2011 r.), uzupełnione pismem z dnia 11 marca 
2011 r. (data wpływu 15 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług szkoleniowych – jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 26 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie usług szkoleniowych. 
 
Pismem z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu 15 marca 2011 r.) uzupełniono ww. wniosek 
w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca organizuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej szkolenia 
głównie z zakresu wiedzy o zasadach realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
europejskich, oceny prawidłowości ich wykorzystania, sposobu prowadzenia ewidencji 
księgowej projektów unijnych itp. Szkolenia te skierowane są głównie do pracowników 
administracji publicznej tj. rządowej oraz samorządowej. Uczestnikami szkoleń są w 
przeważającej części, a zazwyczaj w całości, pracownicy ministerstw, urzędów wojewódzkich 
i miejskich, urzędów marszałkowskich oraz wyższych uczelni. Usługi wykonywane przez 
Wnioskodawcę zakwalifikowane są do grupowania statystycznego PKWiU 80 - „usługi w 
zakresie edukacji”. Za uczestnictwo w szkoleniu w roku 2010 oraz latach poprzednich 
wystawiane były faktury VAT z zastosowaniem stawki „zw” zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 
ustawy oraz załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2010. W poz. 7 tego załącznika 
wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę 
kwalifikują się do tego grupowania. Prawidłowość takiego zaklasyfikowania była 
potwierdzona pisemną opinią Urzędu Statystycznego. 
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W roku bieżącym działalność Wnioskodawcy jest kontynuowana w takim samym zakresie. 
Szkolenia organizowane są jako otwarte lub zamknięte, czyli skierowane do konkretnego 
odbiorcy, najczęściej organu administracji rządowej lub samorządowej. Przedmiotem szkoleń 
będzie konkretna wiedza z zakresu obowiązujących przepisów, głównie związana z realizacją, 
obsługą i kontrolą projektów współfinansowanych ze środków europejskich, które realizują 
wyżej wymienione organy państwowe. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy urzędów, a 
odbiorcami i płatnikami faktur VAT za zrealizowane szkolenia – zatrudniające te osoby 
urzędy. W szkoleniach otwartych mogą uczestniczyć również inne osoby, tzn. reprezentujące 
inne podmioty, niż jednostki administracji publicznej. 
 
W uzupełnieniu pisma Strona doprecyzowała, iż prowadzone w ramach działalności 
gospodarczej szkolenia są usługami szkolenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, szkolenia te służą 
zdobywaniu wiedzy i jej doskonaleniu do wykonywania określonych zawodów, związanych 
przede wszystkim z obsługą administracyjną i finansową projektów współfinansowanych z 
funduszy unijnych. Świadczone usługi nie są prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczone przez Wnioskodawcę 
usługi nie są finansowane Wnioskodawcy jako szkolącej ze środków publicznych, tj. 
Wnioskodawca nie otrzymuje na zorganizowanie szkoleń żadnej dotacji, ani w części ze 
środków publicznych. Prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia organizowane dla 
pracowników administracji rządowej oraz administracji samorządowej, a także dla 
pracowników podmiotów niebędących organami administracji publicznej są finansowane 
nabywcy tych usług w następujący sposób: 
   1. pracownicy administracji rządowej oraz administracji samorządowej – szkolenia są 
finansowane nabywcy w całości ze środków publicznych, na potwierdzenie tego sposobu 
finansowania Wnioskodawca otrzymuje oświadczenia potwierdzające ten fakt, przy czym 
udział tych środków wynosi 100%, 
   2. pracownicy podmiotów komercyjnych, niebędących organami administracji publicznej – 
szkolenia nie są finansowane nabywcom tych usług ze środków publicznych. 
W szkoleniach biorą udział albo tylko pracownicy organów administracji rządowej i 
samorządowej albo skład jest mieszany, tj. uczestnikami są również pracownicy podmiotów 
komercyjnych. Z góry trudno określić, jaki będzie procentowy skład uczestników na danym 
szkoleniu (zazwyczaj jednak do tej pory udział pracowników organów administracji rządowej 
i samorządowej oscylował w granicach 100% - 80%). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania. 
 
   1. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży usług szkolenia w opisanym 
powyżej zakresie w przypadku wystawiania faktury VAT za uczestnictwo pracowników 
administracji publicznej tj. gdzie nabywcą oraz płatnikiem są urzędy administracji rządowej 
lub administracji samorządowej... 
   2. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla innych, niż wyżej wymienionych, uczestników 
szkoleń... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia organizowane dla pracowników administracji rządowej 
oraz administracji samorządowej należy traktować jako kształcenie zawodowe finansowane 
w całości ze środków publicznych. W związku z powyższym na fakturze VAT za zrealizowane 
szkolenie można zastosować na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) stawkę „zw”. Za tę 
samą usługę szkoleniową na rzecz pracowników podmiotu, który nie jest organem 
administracji publicznej należy zastosować aktualnie obowiązującą stawkę podstawową 
podatku VAT, tj. w roku 2011 stawkę 23%. 
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Stanowisko to Strona opiera na przekonaniu, że tego typu szkolenia są niezbędnym 
elementem podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej. 
Dowodem na to jest między innymi fakt, iż ustawa o pracownikach samorządowych 
wprowadziła obowiązek stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych (art. 24 
ust. 2 pkt 7). Ustawa zobowiązała jednocześnie pracodawców samorządowych do 
uwzględnienia w planach finansowych środków przeznaczonych na ten cel. Szkolenia 
organizowane przez Wnioskodawcę realizują zadania permanentnego rozwoju pracownika 
samorządowego oraz innych pracowników administracji publicznej i są w całości finansowane 
ze środków publicznych. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące 
przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, 
jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie powołują symbole statystyczne. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 
ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26 - 29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
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   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
3) oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych  
4) oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 kwietnia 2011 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane, a także usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi 
działalność szkoleniową dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w zakresie 
obowiązujących przepisów związanych z realizacją, obsługą i kontrolą projektów 
współfinansowanych ze środków europejskich, które realizują wyżej wymienione organy 
państwowe. Szkolenia będą finansowane w całości ze środków publicznych. 
Dokonując zatem oceny przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w świetle 
obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że w sytuacji gdy realizowane przez 
Stronę szkolenia będą finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych 
Zainteresowana będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 
pkt 20 ww. rozporządzenia. 
W przypadku natomiast udziału w szkoleniach pracowników podmiotów komercyjnych, gdzie 
udział w szkoleniu nie jest finansowany ze środków publicznych, zwolnienie nie będzie miało 
zastosowania i należy stosować podstawową stawkę podatku VAT, tj. 23%. 
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121. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.27 (sygn. IPPP1-443-487/11-4/AS) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie do podatku usług edukacyjnych świadczonych przez jednostkę objętą systemem 
światy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu 21.03.2011 r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 07.04.2011 r. (data wpływu 08.04.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 
25.03.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług 
edukacyjnych świadczonych przez placówkę artystyczną - jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 21.03.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług edukacyjnych świadczonych przez 
placówkę artystyczną.  
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 07.04.2011 r. (data wpływu 08.04.2011 r.) w 
odpowiedzi na wezwanie z dnia 25.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 

Podatnik jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podatnik 
zamierza rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu niepublicznej placówki 
artystycznej, założonej i działającej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty. 

Placówka artystyczna będzie świadczyła usługi edukacyjne (muzyczne, plastyczne, 
taneczno-ruchowe itp.) dla dzieci i młodzieży w wieku od przedszkolnego do 
ponadgimnazjalnego, za odpłatnością, prowadząc ogniska artystyczne. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi świadczone przez prowadzoną przez podatnika placówkę artystyczną polegające 
na prowadzeniu zajęć muzycznych plastycznych, taneczno-ruchowych, itp. w ogniskach 
artystycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od przedszkolnego do ponadgimnazjalnego 
będą wolne od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o 
podatku od towarów i usług... 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku 
usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
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b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl art. 2 pkt 3b ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje m.in. 

placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień artystycznych. 

W opinii podatnika odpłatne usługi polegające na prowadzeniu zajęć plastycznych, 
muzycznych, taneczno-ruchowych itp. dla dzieci i młodzieży przez placówkę artystyczną 
utworzoną i działającą zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, będą zwolnione od 
podatku od towarów i usług, zgodnie z wyżej cytowanym przepisem, jako usługi świadczone 
przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty 
w zakresie kształcenia i wychowania. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  
Co do zasady stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 
110, wynosi 23%; 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 
80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenia 
ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 ze 
zm.). 
Stosownie do treści obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy stanowi implementację prawa unijnego, gdyż w 

świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu 
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podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zwolnione 
jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) wynika, że 
zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  

Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 
26 lit. a) ustawy możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch warunków: 

1. dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty oraz  

2. podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.  
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność 

polegającą na prowadzeniu niepublicznej placówki artystycznej, założonej i działającej 
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. 

Wnioskodawca wskazuje, iż jako placówka artystyczna będzie świadczyć usługi 
edukacyjne (muzyczne, plastyczne, taneczno-ruchowe itp.) dla dzieci i młodzieży w wieku od 
przedszkolnego do ponadgimnazjalnego, za odpłatnością, prowadząc ogniska artystyczne. 

Zgodnie z art. 2 pkt 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki artystyczne – ogniska 
artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. 

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną 
albo niepubliczną. Zgodnie natomiast z ust. 2 pkt 3 cytowanego artykułu, szkoła i placówka, 
z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez osobę fizyczną. 

Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą 
zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek. 

Z powyższego wynika, iż z chwilą uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu 
publicznych szkół i placówek, w kontekście art. 82 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 oraz art. 2 pkt 
3b ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca wypełni podmiotowy charakter zwolnienia 
przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Podkreślić jednakże należy, że 
zwolnienie określone we wskazanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy ma zastosowanie 
wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego Organu o wpisie 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

Odnosząc się do przedmiotowego charakteru ww. zwolnienia należy zauważyć, iż 
usługom świadczonym przez Wnioskodawcę można przypisać takie cechy, jak kształcenie i 
wychowanie. Celem kształcenia i wychowania jest bowiem również wprowadzanie dzieci i 
młodzieży w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez 
muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Zatem świadczone usługi muzyczne, 
plastyczne, taneczno-ruchowe mają niewątpliwie walor edukacyjny i dają możliwość 
rozwinięcia zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. 

Reasumując, zgodzić się należy z Wnioskodawcą, iż odpłatne usługi polegające na 
prowadzeniu zajęć plastycznych, muzycznych, taneczno-ruchowych itp. dla dzieci i młodzieży 
będą zwolnione z opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od 
towarów i usług, pod warunkiem, iż będą stanowiły zakres działalności szkoleniowej 
przedmiotowej placówki artystycznej, wymieniony w zaświadczeniu właściwego Kuratora 
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Oświaty o wpisie do prowadzonej przez Kuratora ewidencji placówek prowadzących 
działalność oświatową. 
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122. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.28 (sygn. IPPP1-443-89/11-6/AS) 

 
Istota interpretacji  
Usługi nauczania przedszkolnego świadczone przez zatrudnionych nauczycieli. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 20.01.2011 r. (data wpływu 20.01.2011 r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 05.04.2011 r. (data wpływu 05.04.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 
29.03.2011 r. i pismem z dnia 19.04.2011 r. (data wpływu 20.04.2011 r.) w odpowiedzi na 
wezwanie z dnia 12.04.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla 
dodatkowych usług nauczania, świadczonych dla przedszkoli - jest nieprawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 20.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zastosowania zwolnienia dla dodatkowych usług nauczania, świadczonych dla 
przedszkoli. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 05.04.2011 r. (data wpływu 05.04.2011 r.) w 
odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.03.2011 r. i pismem z dnia 19.04.2011 r. (data wpływu 
20.04.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 12.04.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

Działalność Wnioskodawcy polega na organizowaniu zajęć dodatkowych dla przedszkoli. 
Podlega pod zamówienia publiczne. Wnioskodawca podpisuje umowy z placówkami 
oświatowymi i zapewnia instruktorów z wykształceniem pedagogicznym, nauczycieli. 
Zajęcia są organizowane przez przedszkola, na które Wnioskodawca wystawia fakturę VAT. 

W uzupełnieniu wniosku z dnia 05.04.2011 r. Wnioskodawca doprecyzował, iż zajęcia 
prowadzone są w publicznych placówkach oświatowych opłacanych ze środków 
budżetowych. 

Przedmiotowe usługi nauczania świadczone są wyłącznie przez zatrudnionych nauczycieli 
z wykształceniem pedagogicznym. Wnioskodawca jest z wykształcenia pedagogiem, ale 
osobiście nie prowadzi żadnych zajęć. 

Z uzupełnieniu wniosku z dnia 19.04.2011 r. wynika, iż zajęcia prowadzone przez firmę 
Wnioskodawcy to: rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, plastyka, jak również jęz. 
angielski, w zależności od potrzeb placówki. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy Wnioskodawca od 1 stycznia 2011 r. nadal korzysta ze zwolnienia z VAT... 

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi korzystają ze zwolnienia z VAT. W myśl art. 
43 zwolnione z VAT są usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. 
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W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. 

Zakres tych czynności określony został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ustawy. I tak, 
stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 
Natomiast 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 niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 
cyt. ustawy). 

Co do zasady stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 
110, wynosi 23%; 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226 poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 
80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie 
ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 ze 
zm.). 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub 
młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. Natomiast na podstawie lit. j) powołanego art. 132 ust. 1 Dyrektywy 
zwolnione zostało nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne 
lub wyższe. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i 
usług, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. 
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W myśl art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy zwalnia się od podatku usługi nauczania języków 
obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż 
wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. 

Z opisanego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi 
działalność, która polega na organizowaniu zajęć dodatkowych dla przedszkoli. Zajęcia te to: 
rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, plastyka, jak również język angielski. Przedstawione 
okoliczności sprawy wskazują, iż Firma Wnioskodawcy nie jest jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowywania, 
tylko podpisuje umowy z placówkami oświatowymi. 

Przedmiotowe usługi nauczania świadczone są wyłącznie przez zatrudnionych nauczycieli 
z wykształceniem pedagogicznym. Wnioskodawca z wykształcenia jest pedagogiem, jednakże 
nie prowadzi osobiście żadnych zajęć.  

Zastosowanie zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest 
jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia, jako odstępstwo od zasady 
powszechności i równości opodatkowania. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych powyżej 
przepisów prawa podatkowego zauważyć należy, iż Wnioskodawca nie spełnia kryteriów 
uprawniających do zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, z uwagi 
na brak statusu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, co wprost wynika z przedstawionego stanu faktycznego i uzupełnienia wniosku. 

Zatem w celu zastosowania zwolnienia należy rozważyć przepis art. 43 ust. 1 pkt 27 
ustawy, który obejmuje usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli 
oraz art. 43 ust. 1 pkt 28, który obejmuje usługi nauczania języków obcych. 
Skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, możliwie jest po 
spełnieniu łącznie dwóch warunków: 

1. nauczanie na odpowiednim poziomie edukacji tj. przedszkolnym, podstawowym, 
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, 

2. nauczanie prywatne przez nauczycieli. 
W sprawie będącej przedmiotem wniosku, spełniona jest niewątpliwie przesłanka 

dotycząca poziomu edukacji, bowiem dotyczy edukacji przedszkolnej. Jednakże należy 
rozstrzygnąć, czy można uznać kształcenie przez nauczycieli zatrudnionych przez 
Wnioskodawcę za nauczanie prywatne. 

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji nauczania prywatnego. 
Problem nauczania prywatnego był jednakże przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Zgodnie ze stanowiskiem TSUE zajętym w wyroku C-455/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie Werner Haderer nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez 
nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Nie ma przy tym znaczenia 
okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi, czy też 
jednocześnie większej liczbie osób. 

W świetle powyższego zwolnienie od podatku VAT przysługuje w sytuacji, w której 
nauczyciel prowadzi działalność edukacyjną na własny rachunek i odpowiedzialność (tj. 
działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia 
bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być 
bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Bez znaczenia w tej 
sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa 
liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są 
zatrudnieni Firmę Wnioskodawcy – nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, 
lecz z Wnioskodawcą. 
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Zatem, w sytuacji, kiedy usługi te nie są wykonywane przez właściciela Firmy 
(nauczyciela), ale przez osoby zatrudnione, które nie świadczą tych usług na własny 
rachunek, są oni związani umową z Wnioskodawcą, a nie bezpośrednio z uczniami.  

Tym samym przedmiotowe usługi nauczania przedszkolnego, organizowane przez 
Wnioskodawcę dla przedszkoli, świadczone przez nauczycieli zatrudnionych przez 
Wnioskodawcę nie wypełniają definicji nauczania prywatnego i nie mogą korzystać ze 
zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27, ani też zwolnienia przewidzianego w art. 
43 ust. 1 pkt 26 z uwagi na brak statusu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty. 

W konsekwencji stwierdzić należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym zajęcia 
dodatkowe dla przedszkoli, tj. rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, plastyka, prowadzone 
przez firmę Wnioskodawcy, jako niespełniające przesłanek umożliwiających zastosowanie 
zwolnienia, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową VAT 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 
w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. 
Natomiast nauka języka angielskiego jako usługa nauczania języka obcego korzysta ze 
zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. 
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123. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.28 (sygn. IPPP3/443-162/11-4/SM) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie w zakresie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia 
przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2011 r. (data wpływu 03.02.2011 r.), uzupełnionego 
w dniu 01.03.2011 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-162/11-2/SM z dnia 
14.02.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia do podatku wykonywanych szkoleń - jest 
prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 03.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku wykonywanych szkoleń. Wniosek został uzupełniony w dniu 
01.03.2011 r. (w zakresie odpisu z KRS) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-162/11-
2/SM z dnia 14.02.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest: 
� wspieranie szeroko pojętej aktywności lokalnej, 
� wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych i inicjatyw 

społecznych, 
� animowanie współpracy organizacji pozarządowych w W. i województwie oraz w 

Polsce i zagranicą, 
� promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji 

rządowej, samorządowej oraz w środowisku biznesu, 
� rozszerzanie wiedzy o organizacjach pozarządowych w Polsce i zagranicą, 
� wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w W. i województwie oraz w Polsce. 

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach oświata, kultura, ochrona 
środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. W 2010 r. 
Stowarzyszenie prowadziło cykl szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i dla 
pracowników środowiskowych domów pomocy. Celem tych cykli było podniesienie 
kwalifikacji zawodowych pracownikom służb pomocy społecznej poprzez przybliżenie im 
zmian w prawie dotyczącym pomocy społecznej, opieki rodzinnej, świadczeń wynikających z 
tych tytułów. W zeszłym roku Stowarzyszenie korzystało przy wystawianiu faktur za w/w 
szkolenia ze stawki zwolnionej. Oprócz w/w szkoleń prowadzi szkolenia dla pracowników 
innych organizacji pozarządowych z zakresu prawa, księgowości. Na tych szkoleniach 
uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
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Czy wykonywane przez Stowarzyszenie szkolenia będą w dalszym ciągu korzystały ze 
zwolnienia... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy: 
 

W 2011 r. planuje dalsze szkolenia pracowników pomocy społecznej. Wg Stowarzyszenia 
prowadzone szkolenia będą w dalszym ciągu korzystały ze zwolnienia, o którym jest mowa w 
art. 43 ust. 1 pkt 29. Szkolenia są wykonywane dla pracowników pomocy społecznej, aby 
podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i w całości są finansowane ze środków publicznych 
(ośrodki pomocy społecznej są jednostkami sektora finansów publicznych). W przypadku 
szkoleń wykonywanych dla innych organizacji, jeżeli byłyby one finansowane ze środków 
publicznych (min. w 70%), to w dalszym ciągu korzystały by ze zwolnienia. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…), natomiast stosownie do 
art. 8 ust. 1 ustawy, 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, 
art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie 
niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub  
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b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  

c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z opisu stanu faktycznego wnika, że przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: 
� wspieranie szeroko pojętej aktywności lokalnej, 
� wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych i inicjatyw 

społecznych, 
� animowanie współpracy organizacji pozarządowych w W. i województwie oraz w 

Polsce i zagranicą, 
� promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji 

rządowej, samorządowej oraz w środowisku biznesu, 
� rozszerzanie wiedzy o organizacjach pozarządowych w Polsce i zagranicą, 
� wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w W. i województwie oraz w Polsce. 

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach oświata, kultura, ochrona 
środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. W 2010 r. 
Stowarzyszenie prowadziło cykl szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i dla 
pracowników środowiskowych domów pomocy. Celem tych cykli było podniesienie 
kwalifikacji zawodowych pracownikom służb pomocy społecznej poprzez przybliżenie im 
zmian w prawie dotyczącym pomocy społecznej, opieki rodzinnej, świadczeń wynikających z 
tych tytułów. Oprócz w/w szkoleń Stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla pracowników 
innych organizacji pozarządowych z zakresu prawa, księgowości. Na tych szkoleniach 
uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego, czy 
usługi z zakresu szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i pracowników 
środowiskowych domów pomocy społecznej, świadczone przez Stowarzyszenie, są zwolnione 
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, konieczne 
jest stwierdzenie:  

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;  
2. czy są finansowane w całości ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. UE L 
Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą 
lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
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Przeprowadzony przez Stowarzyszenie cykl szkoleń spełnia definicję kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, bowiem celem tych szkoleń było 
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownikom służb pomocy społecznej poprzez 
przybliżenie im zmian w prawie dotyczącym pomocy społecznej, opieki rodzinnej czy 
świadczeń wynikających z tych tytułów. 

Ponadto ww. usługi są finansowane w całości ze środków publicznych, bowiem w 
omawianym stanie faktycznym były one świadczone na rzecz pracowników pomocy 
społecznej, a ośrodki tej pomocy należy zaliczyć do grupy jednostek sektora finansów 
publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).  
Uwzględniając powyższe, od 01.01.2011 r. będą one korzystać ze zwolnienia, o którym 
mowa w ww. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. 

W myśl § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Zgodnie z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, 
20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 
usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, 
pod warunkiem że: 

1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
19, 20, 24 i 25, lub 

2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia. 

Zatem zwolnione od podatku będzie również prowadzenie szkoleń w zakresie kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 
Uwzględniając powyższe, stanowisko Stowarzyszenia należy uznać za prawidłowe. 
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124. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.28 (sygn. IPPP2/443-58/11-6/KOM) 

 
Istota interpretacji 
Czy do usług konsultacji psychologicznych, porad psychologicznych, psychoterapii, treningów 
psychologicznych, a w szczególności szkoleń psychologicznych i psychoterapeutycznych, 
wykonywanych w ramach działalności gospodarczej o symbolu PKWiU 86.90.18.0 i 
85.60.10.0, należy stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy 
przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2011 r. (data wpływu 20 stycznia 2011r.) 
uzupełnionym pismem z dnia 23.03.2011r. (data wpływu 28.03.2011r.) i pismem z dnia 
21.04.2011r.(data wpływu 26.04.2011r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów 
prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie: 
    * zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług psychologicznych i 
psychoterapeutycznych - jest prawidłowe, 
    * zwolnienia z podatku VAT szkoleń w zakresie psychoterapii – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 20 stycznia 2011 roku wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 
przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie 
zwolnienia z podatku VAT usług psychologicznych, psychoterapeutycznych i szkoleń 
wspomagających edukację psychologiczną i psychoterapeutyczną. Wniosek został 
uzupełniony pismem z dnia 23.03.2011r. (data wpływu 28.03.2011r.), będącym odpowiedzią 
na wezwanie z dnia 16.03.2011r. znak IPPP2/443-58/11-2/KOM (skuteczne doręczone 
21.03.2011r.) oraz pismem z dnia 21.04.2011r. (data wpływu 26.04.2011r.), będącym 
odpowiedzią na wezwanie z dnia 18.04.2011r. znak IPPP2/443-58/11-4/KOM (skuteczne 
doręczone 19.04.2011r.) 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przestawione następujące zdarzenie 
przyszłe: 
 
W 2000r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, której 
przedmiotem jest działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (symbol PKWiU 
86.90.18.0) oraz działalność wspomagającą edukację (PKWiU 85.60.10). W czerwcu 2010r. 
działalność rozszerzyła o pośrednictwo nieruchomościami. Wnioskodawczyni zarejestrowała 
się jako podatnik VAT i wystawia faktury ze stawką 23% na pośrednictwo i stawkę zwolnioną 
na usługi z zakresu psychoterapii. Po zmianie ustawy o VAT od 01.01.2011r. szereg 
działalności traci zwolnienie przedmiotowe. Między innymi niejasna pozostaje kwestia stawki 
VAT na usługi szkoleniowe. 
Powołując się na art. 43 pkt 18,19 i 29 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług z dnia 29.10.2010r., Wnioskodawczyni rozpatruje możliwość skorzystania w 2011r. ze 
zwolnienia z VAT w zakresie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych oraz szkoleń 
wspomagających edukację psychologiczną i psychoterapeutyczną. 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
706

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni napisała, że usługi takie jak: konsultacje, 
porady, superwizje, treningi psychologiczne, psychoterapia, świadczone przez 
Wnioskodawczynię na rzecz szkolących się w psychoterapii psychologów-psychoterapeutów 
służą profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia psychicznego tychże osób. 
   1. Jeżeli chodzi o psychoterapię, podjęcie każdej psychoterapii, niezależnie od tego, do 
kogo jest skierowana, czy do osoby szkolącej się w psychoterapii czy do osoby „zwykłej”, 
zawsze służy profilaktyce, zachowaniu, poprawie zdrowia psychicznego. Świadczone usługi 
psychoterapii odnośnie psychologów - psychoterapeutów mają za cel poprawę zdrowia 
psychicznego tych osób. Psychoterapia „szkoleniowa” ma na celu lepsze rozumienie swojego 
świata wewnętrznego, rozwiązanie konfliktów wewnętrznych i co za tym idzie, zmianę i 
poprawę ogólnego zdrowia psychicznego. 
   2. Jeżeli natomiast chodzi o usługi w zakresie konsultacji, porad, superwizji to odpowiedź 
również jest pozytywna, lecz wymaga trochę innego uzasadnienia. Osoba wykonująca zawód 
psychologa - psychoterapeuty podlega różnym nieświadomym wpływom pacjentów i vice 
versa. Te nieświadome mechanizmy wpływają na proces leczenia, stan umysłu i stan 
psychiczny osoby świadczącej usługi psychologiczno - psychoterapeutyczne. Jedyna 
możliwość służąca profilaktyce w tym zakresie, mającej na celu jak najwcześniejsze 
rozpoznanie tych nieświadomych procesów, mechanizmów lub jak już one zaistnieją 
wpłynięcie na poprawę psychicznego stanu zdrowia i pacjenta i psychologa-psychoterapeuty, 
jest właśnie odbycie konsultacji, superwizji procesu psychoterapeutycznego. Taka usługa ma 
na celu przywrócenie zdrowia psychicznego psychologa-psychoterapeuty, aby mógł dalej 
pomagać zrozumieć wewnętrzny świat pacjenta i co za tym idzie, wpłynąć na poprawę jego 
zdrowia psychicznego. 
Przykładowo: psycholog-psychoterapeuta prowadzi psychoterapię osoby, która w trakcie 
leczenia zgłasza myśli samobójcze. Taka sytuacja implikuje różne zakłócenia w ogólnym 
stanie zdrowia psychicznego osoby świadczącej tą usługę. Przeżywa lęki, niepokoje 
utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonanie swojej usługi. Jedyną możliwością, aby 
poprawić swój stan zdrowia psychicznego jest odbycie konsultacji - superwizji u innego 
psychologa-psychoterapeuty, celem poprawienia i zachowania swojego zdrowia 
psychicznego. 
Wnioskodawczyni jest magistrem psychologii, dyplom magistra uzyskała na Uniwersytecie 
Warszawskim w marcu 1991r. Uzyskała również w 2004r. certyfikat psychoterapeuty 
psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii psychoanalitycznej, a w marcu 
2009r. uzyskała dyplom psychoanalityka Międzynarodowego Towarzystwa 
Psychoanalitycznego. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy do usług konsultacji psychologicznych, porad psychologicznych, psychoterapii, treningów 
psychologicznych, a w szczególności szkoleń psychologicznych i psychoterapeutycznych, 
wykonywanych w ramach działalności gospodarczej o symbolu PKWiU 86.90.18.0 i 
85.60.10.0, należy stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawczyni, do obliczenia kwoty podatku należnego z tytułu wykonywania 
działalności gospodarczej określonej jako działalność psychologiczna, psychoterapeutyczna, 
należy stosować zwolnienie z VAT. 
Zgodnie z art. 43 punkt 18, 19 i 29 ustawy o zmianie podatku od towarów i usług stosuje się 
zwolnienie z VAT w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane. Dodatkowo w punkcie 29 jest zaznaczone zwolnienie z podatku VAT dla 
kształcenia zawodowego prowadzonego w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 
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W zawodzie psychoterapeuty jest ustawiczny obowiązek szkolenia zawodowego, posiadania 
własnej psychoterapii, jak również ustawiczny obowiązek superwizji (czyli odbycia konsultacji 
przez psychoterapeutę-superwizora u innego psychoterapeuty). Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii z dnia 
19.01.2007r. wskazuje na te właśnie świadczenia ściśle związane z działalnością 
psychoterapeutyczną. Na podstawie § 4 ust. 2 owego rozporządzenia uznaje się za 
ustawiczny obowiązek własne doświadczenie psychoterapeutyczne. Z kolei w § 4 ust. 3 jest 
zaznaczona superwizja, jako warunek konieczny do uzyskania kwalifikacji do wykonania 
zawodu psychoterapeuty oraz w ust. 5 jest wskazana praktyka psychoterapeutyczna pod 
superwizją. Zgodnie z tymi wymogami ramowymi, do uzyskania prawa do wykonania zawodu 
nie można być psychoterapeutą bez posiadania własnej psychoterapii lub bez prowadzenia 
psychoterapii pod superwizją. Więc te usługi psychoterapeutyczne zwane „szkoleniem w 
zakresie psychoterapii” są nieodłącznym warunkiem posiadania możliwości wykonania 
zawodu. Bez nich nie można wykonywać zawodu psychoterapeuty. Więc wydaje się, że jeżeli 
usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne są zwolnione z podatku VAT, to również 
powinny być zwolnione z niego wszystkie usługi ściśle związane z możliwością wykonania 
zawodu psychoterapeuty, w tym również wszystkie szkolenia w zakresie psychoterapii, w 
szczególności własna psychoterapia („psychoterapia szkoleniowa”) oraz szkolenie w zakresie 
psychoterapii („superwizja”). Szkolenie w zakresie psychoterapii nie jest jedynie 
doskonaleniem zawodowym, jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa wykonania 
zawodu psychoterapeuty. 
Niedawno powstała Polska Rada Psychoterapii obejmująca różne środowiska 
psychoterapeutyczne. Owa Rada prowadzi konsultacje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie 
projektu ustawy o regulacji prawnej zawodu psychoterapeuty. Obecnie są projekty ustaw o 
akredytacji, ale żadna ustawa nie weszła w życie. Prace nad ustawą trwają nadal i obejmują 
różne ośrodki psychoterapeutyczne, szkolące w Polsce. Można więc stwierdzić, że nie może 
być zwolniony z VAT wyłącznie podmiot akredytowany lub objęty ośrodkiem Oświaty, gdyż 
sfera akredytacji nie jest jeszcze uregulowana prawnie. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: 
    * zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług psychologicznych i 
psychoterapeutycznych uznaje się za prawidłowe; 
    * zwolnienia z podatku VAT szkoleń w zakresie psychoterapii uznaje się za 
prawidłowe. 
 
a) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem 
podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Co do zasady stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ww. ustawy stawka podatku 
w okresie od 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f. 
Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich 
jest zwolnienie od podatku usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i 
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki 
zdrowotnej (art. 43 ust. 1 pkt 18) oraz usług w zakresie opieki medycznej, służących 
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez 
psychologa (art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d, w brzmieniu obowiązującym od 01 kwietnia 2011r. 
Dz.U.2011, Nr 64, poz.332). 
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Trzeba tutaj zauważyć, że pierwsze z wymienionych zwolnień odnosi się do usług 
świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Natomiast z wniosku nie wynika, aby 
Wnioskodawczyni miała taki status, tym samym przedmiotowe zwolnienie nie znajdzie 
zastosowania w niniejszej sprawie. 
Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia - 
usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne. Podjęcie każdej psychoterapii, niezależnie od 
tego, do kogo jest skierowana, czy do osoby szkolącej się w psychoterapii czy do osoby 
„zwykłej” (pacjenta), zawsze służy profilaktyce, zachowaniu, poprawie zdrowia psychicznego. 
Świadczone usługi psychoterapii mają za cel poprawę zdrowia psychicznego tych osób, 
lepsze zrozumienie swojego świata wewnętrznego, rozwiązanie konfliktów wewnętrznych i co 
za tym idzie, zmianę i poprawę ogólnego zdrowia psychicznego. Usługa ta jest świadczona 
przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do ich świadczenia, gdyż Wnioskodawczyni 
jest magistrem psychologii, a dyplom uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1991 
r. 
Analizując powołaną wyżej regulację należy zauważyć, że warunkiem zastosowania 
zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym 
dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących 
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, ale także przesłanki 
podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być psychologiem. Niespełnienie 
chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. 
W świetle powyższego ze zwolnienia z podatku VAT korzystają tylko takie usługi 
profilaktyczne, które mieszczą się w zakresie opieki medycznej. Jak zauważył Rzecznik 
Generalny w sprawie C-262/08 profilaktyczne usługi medyczne służą oddaleniu, uniknięciu 
lub zapobieżeniu chorobom, urazom lub problemom zdrowotnym bądź do wykrywania 
stadiów ukrytych lub początkowych w celu umożliwienia wczesnego leczenia. A contrario 
świadczenie, które nie zmierza do oddalenia, uniknięcia lub zapobieżenia zaburzenia zdrowia 
bądź do wykrycia takiego zaburzenia w ukrytym lub początkowym stadium, nie jest 
profilaktycznym świadczeniem medycznym. 
Podkreślić należy, iż przy konstruowaniu ww. przepisów określających zakres zwolnienia od 
podatku VAT odstąpiono od identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przytoczone bowiem krajowe przepisy w zakresie 
opieki medycznej stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów art. 
132 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L.06.347.1), zgodnie z którymi 
zwolnieniu od podatku podlegają: 
    * opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez 
podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych 
w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i 
diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze; 
    * świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, 
określonych przez zainteresowane państwo członkowskie. 
W opinii Organu, decydujące znaczenie dla zastosowania zwolnienia z podatku VAT do 
opisanych we wniosku usług, jest wykazanie, że celem świadczonych usług jest profilaktyka, 
zachowanie, ratowanie, przywrócenie i poprawa zdrowia. 
Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź 
innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne 
wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już 
istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań 
społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Z kolej interpretując 
termin „poprawa zdrowia”, którym posługuje się ustawodawca określając zakres zwolnień, 
należy zastosować wykładnię literalną, zgodnie z którą wyrażenie to oznacza zmianę stanu 
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zdrowia na lepsze, poprawienie zdrowia, jego polepszanie. Podobnie należy postąpić 
dokonując wykładni pojęcia „przywracanie zdrowia”, które oznacza doprowadzenie zdrowia 
do poprzedniego stanu, sprawienie, że znajdzie się ono w takim stanie, w jakim był 
poprzednio. 
Według Polskiej Rady Psychoterapii - „psychoterapia” jest celowym planowanym 
oddziaływaniem psychologicznym zmierzającym do złagodzenia lub usunięcia zaburzeń 
funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierającym dążenia jednostki/rodziny do 
zdrowia i rozwoju, jest procesem specjalistycznej pomocy. Odwołuje się do metod, 
określanych ogólnie jako „psychologiczne”. Pomaga przez rozmowę, refleksję, analizę 
życiowej sytuacji, a szczególnie emocji, sposobów myślenia i zachowania danej osoby. 
Psychoterapia uwzględnia emocje i myśli skryte, wyparte ze świadomości, ma być drogą 
zmiany świadomych i nieuświadamianych sposobów spostrzegania siebie, świata i innych 
ludzi, a w konsekwencji do korzystnej zmiany sposobu społecznego funkcjonowania. 
„Psychologię” natomiast definiuje się jako naukowe badanie zachowania jednostek i ich 
procesów psychicznych. Psychologia analizuje procesy, które zachodzą w jednostkach, jak 
również w środowisku fizycznym i społecznym. Cele psychologa przeprowadzającego badania 
podstawowe to opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie zachowania oraz kierowanie 
zachowaniem oraz polepszenie jakości ludzkiego życia. 
Analizując przedmiotowy stan faktyczny i związane z nim zdarzenie przyszłe, w kontekście 
powyższych uregulowań i ustaleń należy podkreślić, iż Wnioskodawczyni spełnia przesłanki 
zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. 
Bez wątpienia świadczone przez Nią usługi służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie 
zdrowia i są wykonywane przez psychologa, a więc osobę legitymującą się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w 
określonej dziedzinie medycyny. Zatem, przedmiotowe usługi psychologiczne i 
psychoterapeutyczne będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. 
Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie uznania świadczonych przez Nią usług 
psychologicznych i psychoterapeutycznych za usługi zwolnione z podatku VAT należy uznać 
za prawidłowe. 
 
b) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz.392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, 
inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki 
naukowe PAN i instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, 
finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia w zakresie psychoterapii (konsultacji-superwizji), są zwolnione od podatku od 
towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 
   1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i czy są 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały stosowną akredytację lub 
   3. szkolenia finansowane są w całości lub w części ze środków publicznych. 
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W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi również 
działalność w zakresie szkoleń psychoterapeutycznych (konsultacji-superwizji) dla innych 
psychologów-psychoterapeutów, które to szkolenia nie są jedynie doskonaleniem 
zawodowym, lecz są warunkiem koniecznym do uzyskania prawa wykonania zawodu 
psychoterapeuty. W zawodzie tym jest ustawiczny obowiązek szkolenia zawodowego, 
posiadania własnej psychoterapii, jak również ustawiczny obowiązek superwizji, czyli odbycia 
konsultacji (szkolenia) przez psychoterapeutę-superwizora u innego psychoterapeuty. Takie 
konsultacje mają na celu również uniknięcie sytuacji, w której osoba wykonująca zawód 
psychologa - psychoterapeuty podlega różnym nieświadomym wpływom swoich pacjentów i 
odwrotnie, służą poprawianiu i zachowania zdrowia psychicznego. 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i 
samorządzie zawodowym psychologów ( Dz.U.2001 Nr 73, poz. 763) psycholog ma prawo i 
obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego. 
Natomiast w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007r. w 
sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii, kształcenie praktyczne 
musi obejmować m.in. własne doświadczenia psychoterapeutyczne, czy 2 letnią praktykę 
psychoterapeutyczną pod superwizją. Zatem zgodnie z tymi wymogami ramowymi, do 
uzyskania prawa do wykonania zawodu nie można być psychoterapeutą bez posiadania 
własnej psychoterapii i bez prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Takie szkolenie 
kończy się egzaminem końcowym, podczas którego szkolący się musi wykazać się 
zaangażowaniem w praktyce psychoterapeutycznej zgodnie z zasadami zawodu oraz 
standardami etycznymi. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi przeprowadzania przez Wnioskodawczynię szkoleń w 
zakresie psychoterapii spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w 
art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, głównie dlatego, 
że są warunkiem koniecznym do uzyskania prawa wykonania zawodu psychoterapeuty. 
Osoby szkolące się mają ustawiczny obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 
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i obowiązane są posiadać kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone świadectwem wydanym 
przez odpowiednią komisję egzaminacyjną. 
Zasady określające wymóg przeprowadzania takich szkoleń zostały uregulowane w ww. 
odrębnych przepisach. Oznacza to, że spełniona jest przesłanka, wynikająca z art. 43 ust. 1 
pkt 29 a) ustawy VAT, umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. ww. 
szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Tak więc stanowisko Wnioskodawczyni, że szkolenie w zakresie psychoterapii (konsultacja-
superwizja) powinno być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT należy uznać za 
prawidłowe. 
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125. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.28 (sygn. IPPP1-443-324/11-4/MP) 

 
Istota interpretacji 
Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są usługami w zakresie kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które w całości bądź w co najmniej 70% 
finansowane są ze środków publicznych - są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit c) Ustawy VAT lub na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 20 Rozporządzenia. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2011r. (data wpływu 22.02.2011r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 25.03.2011r. (data wpływu 28.03.2011r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 
21.03.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych - jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 22.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych. Wniosek uzupełniony został pismem 
z dnia 25.03.2011r. (data wpływu 28.03.2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu 
z dnia 21.03.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i 
zdarzenie przyszłe: 
 
Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) w zakresie swojej działalności świadczy usługi 
szkoleniowe w zakresie organizacji: seminariów, szkoleń i kursów. Usługi szkoleniowe 
świadczone przez Wnioskodawcę mogą mieć formę: 
    * „otwartą”, stanowiącą usługi szkoleniowe ogólnodostępne, skierowane do 
poszczególnych pracowników, którzy potrzebują uzupełnienia umiejętności w wybranym 
zakresie, lub 
    * „zamkniętą”, stanowiącą usługi szkoleniowe dla zorganizowanej grupy pracowników 
danego podmiotu. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę obejmują swym 
zakresem tematykę: prawną, finansową, menedżerską, sprzedażową, środowiskową, unijną, 
informatyczną oraz kadrową. 
Powyższe usługi szkoleniowe prowadzone są m.in. w celu podniesienia kwalifikacji, 
poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności zawodowych przez uczestników. 
Przykładowo do usług świadczonych przez Wnioskodawcę należą: 
    * Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 
    * Strategia finansowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, 
    * Strategia finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 
    * Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. 
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Realizowane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe kierowane są m.in. do: kadry 
menedżerskiej, przedsiębiorców, członków rad nadzorczych, urzędników państwowych i 
samorządowych, pracowników i osób fizycznych. 
Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe m.in. na rzecz podmiotów, których finansowanie 
pochodzi ze środków publicznych, tj. z budżetu państwa, przychodów jednostek sektora 
finansów publicznych, jak również z budżetu Unii Europejskiej. 
Usługobiorcami organizowanych przez Wnioskodawcę seminariów, szkoleń i kursów, są 
przede wszystkim podmioty należące do sektora finansów publicznych, takie jak: organy 
administracji rządowej, agencje wykonawcze, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki 
budżetowe, jak również uczelnie publiczne i inne podmioty finansowane ze środków 
publicznych. Wnioskodawca świadczy również usługi szkoleniowe na rzecz podmiotów 
podległych organom samorządowym lub państwowym. 
W przypadku seminariów, szkoleń i kursów „zamkniętych” przeprowadzanych na rzecz 
podmiotów należących do sektora finansów publicznych, Wnioskodawca świadczy usługi 
szkoleniowe zazwyczaj jako organizator i wykonawca całej usługi. Zdarzają się również 
sytuacje, gdy podmiot ze sfery finansów publicznych wykupuje pojedyncze miejsca dla 
swoich pracowników w seminariach, szkoleniach i kursach „otwartych” organizowanych przez 
Wnioskodawcę. 
W przypadku szkoleń finansowanych w całości lub 70 % z budżetu UE mamy do czynienia z 
następującymi sytuacjami: 
    * Wnioskodawca jest beneficjentem środków unijnych w oparciu o umowę o 
dofinansowanie i w ramach tej umowy świadczy usługi szkoleniowe, lub 
    * usługobiorca korzystający z dofinansowania ze środków unijnych korzysta z usług 
szkoleniowych Wnioskodawcy na podstawie zawartej z Wnioskodawcą umowy. 
Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o dokonanie interpretacji przepisów 
poprzez udzielenie odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy opisane wyżej usługi szkoleniowe, finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze 
środków publicznych są zwolnione z podatku VAT ... 
 
Stanowisko Wnioskodawcy : 
 
Na wstępie Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotem wniosku są usługi szkoleniowe, które 
nie mieszczą się w zakresie usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o 
podatku od towarów i usług z dnia 5 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 - dalej: 
„Ustawa VAT”). 
W takim stanie faktycznym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi szkoleniowe 
świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie usług kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie: 
    * art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) Ustawy VAT w przypadku finansowania powyższych usług 
szkoleniowych w całości ze środków publicznych, lub 
    * § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2010 
r., Nr 246 poz. 1649 - dalej „Rozporządzenie”) w przypadku finansowania tychże usług w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych. 
1. Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe z zakresu kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) Ustawy VAT usługi kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze 
środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
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związane są zwolnione z podatku VAT. Usługi tego rodzaju są zwolnione z podatku VAT 
również na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia, w przypadku finansowania ze 
środków publicznych przynajmniej w 70%. 
W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy ustalić czy usługi świadczone przez 
Wnioskodawcę są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. 
W ustawodawstwie polskim brak jest definicji kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego, posłużyć się zatem należy definicjami sformułowanymi w piśmiennictwie i 
orzecznictwie. Kształceniem zawodowym powszechnie określa się więc czynności mające na 
celu podniesienie kwalifikacji związanych z wykonywanym zawodem poprzez zdobywanie i 
poszerzanie wiedzy. 
Potwierdzeniem powyższego jest zdefiniowanie kształcenia zawodowego, jako: 
„umożliwiające opanowanie wiedzy związanej z wybranymi zawodami i zawodami 
pokrewnymi, opanowanie metod, środków i form pracy zawodowej, rozwinięcie 
zainteresowań i uzdolnień potrzebnych w związku z wykonywaniem zawodu oraz 
przyzwyczajenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji” (T. Nowacki: Zawodoznawstwo, 
Radom 1999 r.). Brak jest również wprost sformułowanej definicji przekwalifikowania 
zawodowego, natomiast, jak wskazał przykładowo Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 
14 listopada 2000 r. (sygn. akt. III AUa 836/00, OSA 2001/6/26) przekwalifikowanie 
zawodowe oznacza: „przekwalifikowanie w ramach posiadanych już ogólnych kwalifikacji 
albo zdobycie nowego zawodu”. 
Powszechnie uznawaną definicją usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania jest też 
definicja wskazująca, iż usługi te obejmują nauczanie, pozostające w bezpośrednim związku 
z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie 
wiedzy do celów zawodowych. Przy czym czas trwania kursu w zakresie kształcenia 
zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia dla możliwości uznania, iż mamy do 
czynienia z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Z 
powyższych definicji wynika więc, iż podstawową przesłanką do uznania, iż mamy do 
czynienia z kształceniem zawodowym stanowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 
wyniku korzystania z oferowanych usług szkoleniowych. 
Poniżej Wnioskodawca podaje przykłady seminariów, szkoleń i kursów przez niego 
organizowanych w zakresie kształcenia zawodowego. Przykładem jest seminarium „otwarte” 
pt.: „Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego” organizowane na rzecz 
pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Celem powyższego seminarium było 
poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności jego uczestników m.in. z zakresu 
— pozyskiwania dodatkowych środków na finansowanie inwestycji realizowane przez organy 
samorządowe. 
Powyższe seminarium przeprowadzone przez Wnioskodawcę miało zatem na celu 
uzupełnienie i zdobycie wiedzy oraz nowych umiejętności zawodowych w zakresie 
stanowiącym jego przedmiot. Oczywistym więc jest, że tego rodzaju seminaria „otwarte” 
stanowią proces kształcenia, którego efektem jest wzrost umiejętności zawodowych i 
podniesienie kwalifikacji zawodowych jego uczestników. Wnioskodawca prowadzi również 
szereg seminariów, szkoleń i kursów „zamkniętych”. Za przykład może posłużyć seminarium 
przeprowadzone na rzecz pracowników agencji wykonawczej w zakresie: „Ustawy o 
rachunkowości”, którego celem było uzupełnienie wiedzy z zakresu rachunkowości. A zatem, 
również w przypadku seminariów zamkniętych, nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca 
świadczy usługi mieszczące się w zakresie kształcenia zawodowego. 
Wnioskodawca realizuje również usługi szkoleniowe z zakresu przekwalifikowania 
zawodowego. Powyższe dotyczy wyraźnie wskazanych przypadków, na przykład seminariów, 
szkoleń i kursów realizowanych na zlecenie właściwych urzędów pracy. Celem tych usług jest 
przygotowanie uczestników do wykonywania nowego zawodu, poprzez zdobycie nowych 
kwalifikacji zawodowych. Poza wątpliwością jest, iż świadczenie przez Wnioskodawcę tego 
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rodzaju usług szkoleniowych mieści się w zakresie usług szkoleniowych z zakresu 
przekwalifikowania zawodowego. 
Analizując powyższe, uznać należy, iż Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe, których 
celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie zawodowe 
uczestników. Zatem usługi szkoleniowe wykonywane przez Wnioskodawcę stanowią usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit c) Ustawy VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia. 
 
2. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę finansowane są w całości lub w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych. 
W celu możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania w zakresie świadczenia usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego określonego w art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit c) Ustawy VAT lub § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia, należy rozstrzygnąć czy 
usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę finansowane są w całości lub w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych. 
Wnioskodawca wskazuje, iż świadczone przez niego usługi szkoleniowe spełniają powyższe 
warunki z uwagi na fakt, że: 
    * usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę, o których mowa w niniejszym 
wniosku,finansowane są ze środków publicznych, oraz 
    * powyższy fakt znajduje potwierdzenie w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej 
finansowania tych usług ze środków publicznych. 
W celu wskazania, iż usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są finansowane ze 
środków publicznych należy w pierwszym rzędzie określić co należy rozumieć pod pojęciem 
środków publicznych oraz jakie podmioty mogą te środki wydatkować. 
W przypadku Wnioskodawcy mamy do czynienia z dwoma kategoriami źródeł finansowania 
usług szkoleniowych ze środków publicznych: 
    * usługi finansowane z budżetu państwa oraz budżetów jednostek sektora finansów 
publicznych oraz 
    * usługi finansowane z budżetu Unii Europejskiej (dalej: „UE”). 
Wnioskodawca wskazuje, iż obie kategorie źródeł finansowania stanowią środki pochodzące 
ze środków publicznych. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z przepisami Ustawy o 
Finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 - dalej: „ Ustawa o Finansach 
publicznych”) za środki publiczne uważa się m.in. środki pochodzące z: 
   1. budżetu państwa, a więc dochody publiczne (m.in. daniny publiczne, inne dochody 
budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora 
finansów publicznych) oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z 
prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł, 
   2. budżetu UE, tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 
zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (w tym pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego) oraz inne środki pochodzące ze źródeł 
zagranicznych niepodlegające zwrotowi. 
 
Ad. a) Ustawa o Finansach publicznych wskazuje podmioty uprawnione do dokonywania 
wydatków finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 9 (definiuje on jednostki 
sektora finansów publicznych) w zw. z art. 44 ust. 1 Ustawy o Finansach publicznych (który 
wskazuje na zasady ponoszenia wydatków publicznych — mogą one być ponoszone na cele i 
w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu 
terytorialnego lub też planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych) są to 
przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych m.in.: 
    * organy administracji rządowej (art. 9 pkt 1 Ustawy o Finansach publicznych), 
    * jednostki samorządu terytorialnego ( art. 9 pkt 2 Ustawy o Finansach publicznych), 
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    * jednostki budżetowe (art. 9 pkt 3 Ustawy o Finansach publicznych), 
    * agencje wykonawcze(art. 9 pkt 5 Ustawy o Finansach publicznych), 
    * uczelnie publiczne (art. 9 pkt 11 Ustawy o Finansach publicznych). 
Wobec powyższego uznać należy, iż wydatki dokonywane przez jednostki sektora finansów 
publicznych stanowią wydatki finansowane ze środków publicznych. Zgodnie bowiem z art. 5 
Ustawy o Finansach publicznych wszystkie środki wydatkowane przez jednostki sektora 
finansów publicznych są środkami publicznymi (z wyjątkami, które nie mają zastosowania w 
sprawie). Wskazują na to w szczególności klauzule ogólne zawarte w art. 5 Ustawy o 
Finansach publicznych, definiujące środki publiczne niemieszczące się w innych kategoriach, 
a mianowicie: 
    * art. 5 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Finansach publicznych, wskazujący, że środkami 
publicznymi są przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej 
przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł; 
    * art. 5 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Finansach publicznych, wskazujący, że dochodami 
publicznymi (będącymi środkami publicznymi) są również inne dochody budżetu państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych 
należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. 
Zgodnie z powyższym całokształt środków pozostających w dyspozycji jednostek sektora 
finansów publicznych stanowią środki publiczne. 
W przypadku więc usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz 
jednostek sektora finansów publicznych takich jak: organy administracji rządowej, jednostki 
samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, agencje wykonawcze, uczelnie publiczne i 
innych, powyższe usługi stanowią usługi szkoleniowe finansowane w całości lub w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych. 
Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc usługi szkoleniowe na 
rzecz powyższych podmiotów spełnia warunek finansowania w całości lub w co najmniej 70 
% ze środków publicznych. 
Wnioskodawca wskazuje ponadto, że usługi szkoleniowe prowadzone na rzecz jednostek 
sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 44 ust. 4 Ustawy o Finansach publicznych) 
świadczone są co do zasady w oparciu o umowy zawarte w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 - dalej: „Ustawa 
Prawo zamówień publicznych”). Przedmiotowe umowy będą również potwierdzeniem, że 
środki finansujące usługi szkoleniowe są środkami publicznymi, W przypadku, gdy nie dojdzie 
natomiast do podpisania umowy w trybie Prawa zamówień publicznych z jednostką sektora 
finansów publicznych (np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wykupieniem jednego lub 
kilku miejsc na seminarium, szkoleniu lub kursie „otwartym”, gdzie wartość usługi jest mała i 
nie ma konieczności stosowania wszystkich rygorów wyżej wskazanej ustawy) 
potwierdzeniem pochodzenia środków będą, oświadczenia uzyskiwane przez Wnioskodawcę 
od kierowników jednostek sektora finansów publicznych (lub osób przez nich 
upoważnionych), potwierdzające, że źródłem finansowania świadczonych na ich rzecz usług 
szkoleniowych są w całości lub w 70% środki publiczne. 
Nadto Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotowe oświadczenia będzie uzyskiwał również w 
innych sytuacjach (np. gdy podpisana jest umowa w trybie Prawa zamówień publicznych) — 
w celach dowodowych. 
 
Ad. b) Wnioskodawca świadczy również usługi finansowane ze środków publicznych 
pochodzących z budżetu UE. 
O tym, że środki pochodzące z budżetu UE są środkami publicznymi świadczy art. 5 ust. 1 
pkt 2 Ustawy o Finansach publicznych, wskazujący, że środkami publicznymi są środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA). 
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W przypadku środków pochodzących z funduszy unijnych mamy do czynienia zazwyczaj z 
usługami świadczonymi w ramach projektów w których: 
    * Wnioskodawca jest beneficjentem środków unijnych w oparciu o umowę o 
dofinansowanie i w ramach tej umowy świadczy usługi szkoleniowe, lub 
    * usługobiorca korzystający z dofinansowania ze środków unijnych korzysta z usług 
szkoleniowych Wnioskodawcy na podstawie zawartej z Wnioskodawcą umowy. 
Nie ulega zatem wątpliwości, że w obu sytuacjach mamy do czynienia ze świadczeniem usług 
szkoleniowych, które są w całości lub w co najmniej 70 % finansowane ze środków 
pochodzących z budżetu UE. Zatem również i w tym przypadku spełniona jest przesłanka 
świadczenia przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych w całości lub w co najmniej 70 % ze 
środków publicznych. 
Udokumentowaniem powyższego, jest umowa o dofinansowanie ze środków unijnych, której 
Wnioskodawca jest beneficjentem. Natomiast w przypadku świadczenia usług szkoleniowych 
na rzecz podmiotu, korzystającego z dofinansowania z budżetu UE, potwierdzenie stanowić 
będzie kopia umowy o dofinansowanie, której usługobiorca jest beneficjentem. 
W przypadku, gdy nie dojdzie natomiast do podpisania umowy (np. w sytuacji, gdy mamy do 
czynienia z wykupieniem jednego lub kilku miejsc na seminarium, szkoleniu lub kursie 
otwartym, gdzie wartość usługi jest mała) potwierdzeniem pochodzenia środków będą 
oświadczenia uzyskiwane przez Wnioskodawcę od osób uprawnionych do reprezentacji 
danego podmiotu (lub osób przez nich upoważnionych), potwierdzające, że źródłem 
finansowania świadczonych na ich rzecz usług szkoleniowych są w całości lub w 70 % środki 
publiczne (środki pochodzące z budżetu UE). 
Nadto Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotowe oświadczenia będzie uzyskiwał również w 
innych sytuacjach w celach dowodowych. 
 
W świetle powyższego, mając na uwadze, iż: 
    * Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego, 
    * usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę finansowane są w całości lub w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych, 
    * Wnioskodawca posiada dowody wskazujące na pochodzenie przedmiotowych środków, 
w szczególności umowy oraz odpowiednie oświadczenia,wskazać należy, że usługi te 
korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) Ustawy VAT 
lub § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia. 
 
Reasumując, usługi szkoleniowe opisane w niniejszym wniosku świadczone przez 
Wnioskodawcę są usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, które w całości bądź w co najmniej 70% finansowane są ze środków 
publicznych, a zatem usługi szkoleniowe wykonywane przez Wnioskodawcę oraz świadczenie 
usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane są zwolnione z podatku VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) Ustawy VAT lub na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 
Rozporządzenia. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje 
się za prawidłowe. 
 
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono 
od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. 
Organ podatkowy wskazuje ponadto, iż z dniem 06 kwietnia 2011 r. wprowadzone zostały 
zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług. Powołane 
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wyżej rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. zastąpione zostało rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) . W rozporządzeniu tym, kwestie 
dotyczące zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane reguluje również § 13 ust. 1 pkt 
20, zapis którego jest tożsamy z powołanym przez Stronę zapisem § 13 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. 
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126. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.28 (sygn. ILPP1/443-124/11-4/MS) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na prowadzeniu szkoleń i kursów dla 
pielęgniarek i położnych? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 
dnia 19 stycznia 2011 r. (data wpływu 24 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 
marca 2011 r. (data wpływu 11 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od 
podatku usług edukacyjnych – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 24 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku usług edukacyjnych. Wniosek uzupełniono dnia 11 
marca 2011 r. o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego oraz o podpis osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na organizacji szkoleń dla pielęgniarek i 
położnych oraz sporadycznie dla przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną 
zdrowia, np. sanitariuszy szpitalnych. Szkolenia dla pielęgniarek i położnych prowadzone są 
w następujących formach: 
    * szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje), mające na celu uzyskanie przez pielęgniarkę 
lub położną kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa oraz tytułu specjalisty w tej 
dziedzinie, 
    * kursy kwalifikacyjne, mające na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną 
kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 
    * kursy specjalistyczne, mające na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną 
kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń 
pielęgnacyjnych, 
    * kursy dokształcające, mające na celu pogłębianie i aktualizację wiedzy i umiejętności 
zawodowych pielęgniarki lub położnej. 
Wszystkie rodzaje kształcenia podyplomowego prowadzone są na podstawie programu 
kształcenia zatwierdzanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i po uzyskaniu wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
Ośrodek zapewnia kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju 
kształcenia oraz odpowiednią do realizacji programu bazę dydaktyczną, w tym dla szkolenia 
praktycznego. Ośrodek działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej 
przez Izbę Pielęgniarek i Położnych, która posiada 100% udziałów w spółce. 
W uzupełnieniu z dnia 9 marca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż wymienione powyżej kursy 
i szkolenia prowadzone przez Spółkę są usługami kształcenia zawodowego lub 
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przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Świadczone przez Zainteresowanego usługi prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach, tzn. w: 
    * ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1217), 
    * rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów 
specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 ze zm.), 
    * rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). 
Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Niektóre 
ze świadczonych usług (specjalizacje dwuletnie) są finansowane w całości ze środków 
publicznych w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Prowadzone są także 
szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych częściowo finansowane ze środków 
publicznych. Są to specjalizacje uzyskane w drodze przetargu ogłaszanego przez 
Ministerstwo Zdrowia. Dofinansowanie ze środków publicznych waha się w granicach około 
80-90%. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane 
w uzupełnieniu z dnia 9 marca 2011 r.): 
 
   1. Czy wymienione wyżej kursy dla pielęgniarek i położnych organizowane przez 
Wnioskodawcę, są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... 
   2. Czy wymienione wyżej szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych 
finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... 
   3. Czy wymienione wyżej szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych 
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT na 
podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu z dnia 9 marca 2011 r. do 
wniosku), organizowane kursy są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż są to usługi 
kształcenia zawodowego prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, tzn. w: 
    * ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r., 
    * rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i 
kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych z 
dnia 29 października 2003 r., 
    * rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych z dnia 29 października 2003 r. 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane w całości ze środków 
publicznych są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o 
podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane w co najmniej 70% ze 
środków publicznych są zwolnione od podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 
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rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku VAT z dnia 22 grudnia 2010 r. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, 
towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w 
klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Art. 5a został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). 
Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Na mocy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionego treścią 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), od dnia 1 stycznia 2011 r. dodano do 
ustawy przepis art. 146a ustawy, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 
   1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%; 
   2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 
   3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 
   4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 
Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w 
rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych 
stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Powyższe jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy cyt. art. 5a, zgodnie z którym 
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od 1 stycznia 2011 r., jeżeli przepisy ustawy nie powołują symbolu statystycznego dla 
danego towaru bądź usługi, nie identyfikuje się ich za pomocą klasyfikacji statystycznych. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Powyższy przepis od dnia 6 kwietnia 2011 r. – na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) – otrzymał 
brzmienie: „usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 
ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 
badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”. 
Natomiast, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Przepis ten, w identycznym brzmieniu, od dnia 6 kwietnia 2011 r. uregulowany jest w § 13 
ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego, czy 
usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, tj. szkolenia specjalizacyjne i kursy dla 
pielęgniarek i położnych, są zwolnione od podatku od towarów i usług, konieczne jest 
stwierdzenie: 
   1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz 
   2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
lub 
   3. czy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, są świadczone 
przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub 
   4. szkolenia finansowane są w całości lub w części ze środków publicznych. 
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W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi 
działalność polegającą na organizacji szkoleń dla pielęgniarek i położnych oraz sporadycznie 
dla przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia, np. sanitariuszy 
szpitalnych. Szkolenia dla pielęgniarek i położnych prowadzone są w następujących formach: 
    * szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje), mające na celu uzyskanie przez pielęgniarkę 
lub położną kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa oraz tytułu specjalisty w tej 
dziedzinie, 
    * kursy kwalifikacyjne, mające na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną 
kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 
    * kursy specjalistyczne, mające na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną 
kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń 
pielęgnacyjnych, 
    * kursy dokształcające, mające na celu pogłębianie i aktualizację wiedzy i umiejętności 
zawodowych pielęgniarki lub położnej. 
Wszystkie rodzaje kształcenia podyplomowego prowadzone są na podstawie programu 
kształcenia zatwierdzanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i po uzyskaniu wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
Kursy i szkolenia prowadzone przez Zainteresowanego są usługami kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego. Prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach, tzn. w: 
    * ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1217), 
    * rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów 
specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 ze zm.), 
    * rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). 
Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Niektóre 
ze świadczonych usług (specjalizacje dwuletnie) są finansowane w całości ze środków 
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publicznych w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Prowadzone są także 
szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych częściowo finansowane ze środków 
publicznych. Są to specjalizacje uzyskane w drodze przetargu ogłaszanego przez 
Ministerstwo Zdrowia, dofinansowane ze środków publicznych w granicach około 80-90%. 
Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) wskazuje, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na 
udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji 
zdrowia. Z kolei wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę 
posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń 
zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad 
kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem (art. 5 ust. 1). 
Obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do 
doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych wynika z art. 10b ust. 1 ww. ustawy. Ustala się następujące rodzaje kształcenia 
podyplomowego (art. 10c ust. 1-5): 
   1. szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”, mające na celu uzyskanie przez 
pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie; 
   2. kursy kwalifikacyjne, mające na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną 
specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących 
w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia; 
   3. kursy specjalistyczne, mające na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji 
do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń 
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych; 
   4. kursy dokształcające, mające na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności 
zawodowych pielęgniarki, położnej. 
W myśl art. 10d ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, organizatorami kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych, zwanymi dalej „organizatorami kształcenia”, mogą 
być: 
   1. jednostki organizacyjne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące 
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki 
badawczo-rozwojowe; 
   2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe, zwanego dalej „rejestrem”. 
Szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i 
położne reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). Stosownie 
do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, pielęgniarka, położna zatrudniona na podstawie umowy o 
pracę odbywa kształcenie podyplomowe na swój wniosek, na podstawie skierowania 
wydanego przez pracodawcę do organizatora kształcenia podyplomowego. Pielęgniarka, 
położna może odbywać kształcenie podyplomowe również bez skierowania, o którym mowa 
w ust.1, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia (§ 2 ust. 2). 
Natomiast w § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w 
sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych 
programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 ze zm.), 
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zawarto wykaz dziedzin pielęgniarstwa, dla których mogą być prowadzone specjalizacje i 
kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż prowadzone kursy i szkolenia specjalizacyjne dla 
pielęgniarek i położnych spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Dla 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej wymagane jest posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Ponadto, pielęgniarka i położna ma 
obowiązek ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do 
doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Wnioskodawca 
wskazał, iż uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych, zatem zgodnie z przytoczonymi przepisami może być organizatorem 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Przedmiotowe szkolenia i kursy 
natomiast pozostają w bezpośrednim związku z zawodem pielęgniarki i położnej oraz mają 
na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. 
Zasady organizowania i przeprowadzania przedmiotowych kursów i szkoleń specjalizacyjnych 
zostały ściśle uregulowane w przepisach ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy 
kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Oznacza 
to, że spełniona jest też druga – z wyżej wymienionych – przesłanka umożliwiająca 
korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. ww. kursy i szkolenia specjalizacyjne prowadzone 
są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Wskazać ponadto należy, iż prowadzone przez Spółkę szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje 
dwuletnie) dla pielęgniarek i położnych, które są finansowane w całości ze środków 
publicznych w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej, wypełniają inną 
przesłankę umożliwiającą korzystanie ze zwolnienia od podatku, wynikającą z art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c ustawy. 
Natomiast szkolenia specjalizacyjne prowadzone dla pielęgniarek i położnych, finansowane 
częściowo ze środków publicznych, tj. – jak wskazał Wnioskodawca – specjalizacje uzyskane 
w drodze przetargu ogłaszanego przez Ministerstwo Zdrowia, których dofinansowanie ze 
środków publicznych waha się w granicach około 80-90%, należy objąć zwolnieniem od 
podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (od 6 kwietnia 2011 r. na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). 
Reasumując należy stwierdzić, iż organizowane przez Wnioskodawcę: 
   1. kursy dla pielęgniarek i położnych są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. a ustawy; 
   2. szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane w całości ze środków 
publicznych są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy; 
   3. szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane w co najmniej 70% 
ze środków publicznych są zwolnione od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 
W drugim i trzecim przypadku zwolnienie od podatku ma zastosowanie wówczas, gdy 
Zainteresowany nie świadczy ww. usług jako podwykonawca. 
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127. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.29 (sygn. IPPP1/443-224/11-2/BS) 

 
Istota interpretacji 
Opodatkowanie usług stołówkowych. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2011 r. (data wpływu 09.02.2011 r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie opodatkowania usług stołówkowych - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 09.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie opodatkowania usług stołówkowych. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 
Od 1 stycznia 2011 r. zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o podatku od 
towarów i usług zwolnieniu od podatku podlegają usługi w zakresie opieki nad dziećmi i 
młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, wykonywane w formach i 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach o systemie oświaty. 
Na podstawie art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoły prowadzą stołówki szkolne, 
które są organizowane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez 
szkoły. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów oraz na rzecz uczniów 
innych szkół prowadzonych przez ten sam organ oraz dla uczniów objętych opieką Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w świetle przepisów ustawy o VAT jest usługa w zakresie opieki 
nad dziećmi i młodzieżą... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy: 
 
Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
W ramach prowadzonej działalności, na podstawie art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną, z której usług korzystają 
uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz wychowankowie przedszkola. 
W ocenie Wnioskodawcy (na gruncie art. 67a ustawy o systemie oświaty) świadczenie opieki 
polega na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieci i młodzieży w jednostkach 
organizacyjnych, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego kształcenia i z mocy art. 43 ust. 1 
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pkt 24 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535 z późn. zm.) jest usługą zwolnioną od podatku VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także 
wszelkie postacie energii. 
Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności. 
Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką 
działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących 
zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, 
również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach 
wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność 
gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub 
wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 
Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-
12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw 
niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania 
obniżonych stawek i zwolnień. 
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie 
w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie, oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 
Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 17 cyt. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 marca 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 
31, 32 i 33 lit. a), nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle 
związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
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   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a) lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Wskazany przepis art. 43 ust. 17 od dnia 1 kwietnia 2011 r. na mocy art. 1 pkt 13 lit. a 
ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) otrzymał brzmienie: zwolnienia, o których mowa 
w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a), nie mają zastosowania do dostawy 
towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a) lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Powyższe przepisy stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów art. 
132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347), zgodnie z którym 
zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega kształcenie dzieci lub młodzieży, 
kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze 
świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone 
przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej 
dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 
Natomiast na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy 
o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane: 
   1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w 
przepisach o systemie oświaty, 
   2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. 
Ponadto w myśl § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 246 poz. 1649 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy: 
   1. jednostkami budżetowymi, 
   2. samorządowymi zakładami budżetowymi, 
   3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, 
- z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz 
usług komunikacji miejskiej. 
Od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392). Regulacja dot. zwolnienia usług świadczonych pomiędzy ww. 
podmiotami została w identycznym brzmieniu zawarta w § 13 ust. 1 pkt 13 tego 
rozporządzenia. 
Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Szkoła Podstawowa jest szkołą 
publiczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W 
ramach prowadzonej działalności, na podstawie art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w 
celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną, z której usług korzystają 
uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz wychowankowie przedszkola. 
Wątpliwości Wnioskodawcy budzi czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych 
uczniów oraz na rzecz uczniów innych szkół prowadzonych przez ten sam organ oraz dla 
uczniów objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w świetle przepisów ustawy 
o VAT jest usługa w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą zwolnioną od podatku VAT. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
729

 
W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego 
rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o 
systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - 
należy przez to rozumieć także przedszkole. 
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy. 
Stosownie do art. 67a ust. 3 tej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 
Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z 
posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 
Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez 
szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest świadczenie usług 
gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno - bytowe, polegające na 
zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, 
opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na poziomie zapewniającym 
wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a ściślej tzw. wsadu do kotła. 
Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub 
refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z 
usług stołówki. 
Uwzględniając powyższe, możliwość prowadzenia i korzystania ze stołówki szkolnej przez 
uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do 
jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. 
Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania 
dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu 
oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w 
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. 
Tym samym, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. 
Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy 
zgodzić się z Wnioskodawcą, iż sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów 
oraz na rzecz uczniów innych szkół prowadzonych przez ten sam organ oraz dla uczniów 
objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta ze zwolnienia od podatku 
od towarów i usług. 
Należy jednak zwrócić uwagę, iż w świetle powyższej analizy, sprzedaż posiłków w stołówce 
szkolnej dla własnych uczniów oraz na rzecz uczniów innych szkół prowadzonych przez ten 
sam organ przez podmiot będący szkołą publiczną korzysta ze zwolnienia od podatku od 
towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. 
Ponadto wskazać należy, iż w przypadku finansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej obiadów na rzecz uczniów objętych opieką Ośrodka zastosowanie znajdzie 
zwolnienie od podatku od towarów i usług na mocy cyt. powyżej § 13 ust. 1 pkt 13 
rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług, przewidziane dla usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi. 
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, oceniane jako całość, uznać należało za 
nieprawidłowe. 
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128. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.29 (sygn. IPPP2/443-149/11-4/KOM) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie z podatku VAT świadczonych przez nauczyciela usług nauczania na poziomie 
wyższym. Zwolnienie z podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia w 
zakresie: zarządzania projektami, komputerów i informatyki. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy 
przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2011r. (data wpływu 07 luty 2011r.), 
uzupełnionym pismem z dnia 22.03.2011r. (data wpływu 25.03.2011r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie: 
    * zwolnienia z podatku VAT świadczonych przez nauczyciela usług nauczania na poziomie 
wyższym – jest prawidłowe, 
    * zwolnienia z podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia w 
zakresie: zarządzania projektami, komputerów i informatyki – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 07 lutego 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług, w zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych przez nauczyciela usług 
nauczania. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22.03.2011r. (data wpływu 
25.03.2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 17 marca 2001r. znak IPPP2/443-
149/11-2/KOM (skuteczne doręczenie 21.03.2011r.). 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe: 
 
W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi nauczania informatyki i 
usługi dydaktyczne w zakresie komunikacji i negocjacji projektów. Świadczy je dla 
publicznych i prywatnych szkół wyższych. Wnioskodawca posiada wykształcenie wyższe z 
uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela. Przez pewien okres uczył na etacie w 
szkole. Do 31.12.2010r. usługi nauczania „ex 80” były zgodnie z załącznikiem nr 4, poz. 7 do 
ustawy VAT zwolnione z podatku od towarów i usług. Właśnie ze stawką „zw” Wnioskodawca 
wystawiał faktury. Art. 43 ust. 1 pkt 27-29 znowelizowanej ustawy VAT dotyczy usług 
nauczania, ale Wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie ustalić, który z wymienionych 
punktów będzie miał w jego przypadku zastosowanie. 
 
W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że świadczy usługi nauczania prywatnego na poziomie 
wyższym, jako nauczyciel i wykładowca akademicki, w prywatnych szkołach wyższych. 
Prowadzi zajęcia - wykłady i ćwiczenia dla studentów. Prowadzi również odrębne szkolenia z 
zakresu zarządzania projektami, szkolenia z zakresu komputerów i informatyki. Jest to 
szkolenie z zakresu projektów zarządzania szeroko rozumianej logistyki, zarządzanie 
projektami. Nie są to szkolenia bhp ani inne tego rodzaju. Wnioskodawca nie posiada 
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akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty dla świadczenia usług szkoleniowych, 
a zajęcia te nie są finansowane ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy w 2011r. Wnioskodawca będzie wystawiał faktury za świadczone usługi nauczania 
stosując stawkę podatku VAT zwolnioną, czy usługi te będą opodatkowane stawką 23% 
VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, od 01.01.2011r. świadczone przez niego dla szkół wyższych usługi 
dydaktyczne nadal będą zwolnione z podatku od towarów i usług. 
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 zwolnione z podatku VAT są usługi prywatnego nauczania na 
poziomie przedszkolnym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym świadczone przez 
nauczycieli. Wnioskodawca uczy w szkole wyższej przedmiotów wyżej wymienionych, a więc 
świadczy usługi ze stawką „zwolnioną”. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: 
    * zwolnienia z podatku VAT świadczonych przez nauczyciela usług nauczania 
na poziomie wyższym uznaje się za prawidłowe, 
    * zwolnienia z podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia 
w zakresie: zarządzania projektami, komputerów i informatyki uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7(…). 
Co do zasady stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22% z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 
grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT , jak i przepisów wykonawczych do niej, 
ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub 
zwolnienie od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji – PKWiU ex 80 i przenoszą 
uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ust.1 punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
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Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Na podstawie art. 132 ust. 1 lit. j) Dyrektywy państwa członkowskie zwalniają nauczanie 
prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Zgodnie ze 
stanowiskiem ETS zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie Werner 
Haderer nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich 
własny rachunek i odpowiedzialność. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest 
świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi czy też jednocześnie większej liczbie osób. 
W świetle powyższego zwolnienie od podatku VAT przysługuje w sytuacji, w której nauczyciel 
prowadzi działalność edukacyjną na własny rachunek i odpowiedzialność (tj. działa we 
własnym imieniu). 
Co więcej ETS uznał, że brak jest podstaw do dokonywania na gruncie VAT rozróżnienia 
między nauczaniem uczniów bądź studentów a osób, które legitymują się już dyplomem 
(szkolnym bądź uniwersyteckim) i kontynuują naukę. 
I tak też zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi 
prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. 
Analizując powołaną wyżej regulację zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania 
zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym 
dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim 
poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który 
musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż 
zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku VAT jest nauczanie prywatne przez 
nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje 
czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. 
nauczyciel działa we własnym imieniu). 
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada 
wykształcenie wyższe z uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela, uczy 
informatyki. Świadczy usługi nauczania prywatnego na poziomie wyższym, jako nauczyciel i 
wykładowca akademicki, w prywatnych szkołach wyższych. Prowadzi zajęcia - wykłady i 
ćwiczenia dla studentów. 
Zatem świadczona przez Wnioskodawcę, będącego wykwalifikowanym nauczycielem, dla 
studentów szkół wyższych prywatnych i publicznych usługa w zakresie nauki informatyki jest 
zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. 
W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej części należało uznać za prawidłowe. 
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia 
się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
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Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, 
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i 
dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych powyżej przepisów 
prawa podatkowego stwierdzić należy, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miało zastosowania w 
niniejszej sprawie, gdyż Wnioskodawca nie jest ani jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, ani uczelnią, 
jednostką naukową PAN czy jednostką badawczo-rozwojową, w zakresie kształcenia na 
poziomie wyższym. 
Unormowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 przewidują natomiast zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
bądź finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 
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Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi również, na zlecenie osób trzecich (firm), 
odrębne szkolenia z zakresu zarządzania projektami, szkolenia z zakresu komputerów i 
informatyki. Jest to szkolenie z zakresu projektów zarządzania szeroko rozumianej logistyki. 
Nie są to szkolenia bhp ani inne tego rodzaju. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty dla świadczenia usług szkoleniowych, a z informacji 
uzyskanych od podmiotów, na rzecz których te usługi są świadczone nie wynika, aby zajęcia 
te były choć w części finansowane ze środków publicznych. 
W niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia nie spełniają 
warunków, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od 
towarów i usług, a który to przepis odnosi się do usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego. 
W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w ww. artykule, szkolenia takie muszą 
być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub muszą 
być objęte akredytacją lub w całości finansowane ze środków publicznych lub też 
finansowanie w co najmniej 70 % ze środków publicznych. 
Z wniosku nie wynika, iż szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają warunek 
określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług 
tzn. prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Ponadto, wskazać należy, iż z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie posiada akredytacji w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak również przedmiotowe szkolenia nie są w 
całości, ani w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych nie znajdą 
zastosowania w niniejszej sprawie unormowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c 
ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 kwietnia 
2011 r. 
W konsekwencji przedmiotowe szkolenia opodatkowane będą podstawową – 23% stawką 
podatku od towarów i usług. 
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń w zakresie 
zarządzania projektami, komputerów i informatyki uznać należało za nieprawidłowe. 
Końcowo należy zaznaczyć, że przedmiotowe zwolnienie z art. 43 ust.1 pkt 28 też nie 
znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca 
świadczył usługi nauczania języków obcych. 
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129. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.29 (sygn. IBPP1/443-99/11/LSz) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na kształceniu pracowników oświaty oraz 
jednostek samorządu terytorialnego. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011r. (data wpływu 17 stycznia 2011r.), 
uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2011r. (data wpływu 20 kwietnia 2011r.), o 
udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez 
Wnioskodawcę polegających na kształceniu pracowników oświaty oraz jednostek samorządu 
terytorialnego – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 17 stycznia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez 
Wnioskodawcę polegających na kształceniu pracowników oświaty oraz jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 kwietnia 2011r. (data wpływu 20 kwietnia 
2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 6 kwietnia 2011r. znak: 
IBPP1/443-99/11/LSz.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:  
 

Wnioskodawca świadczy usługi polegające na kształceniu pracowników oświaty 
(dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji) oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
Do końca 2010r. firma sprzedawała swoje usługi jako przedmiotowo zwolnione od podatku 
od towarów i usług. 
Stosownie do zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, rodzaj przeważającej 
działalności Wnioskodawcy to: 
� według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): 8559B POZOSTAŁE 

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; 
� według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004):8042B KSZTAŁCENIE 

USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE. 

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty i nie posiada akredytacji w rozumieniu tych przepisów. 

Nabywcami przedmiotowych usług są: szkoły publiczne i niepubliczne (podstawowe, 
licea, gimnazja), przedszkola (publiczne, niepubliczne, prywatne), zespoły szkolno - 
przedszkolne, zakłady ekonomiczno-finansowej obsługi placówek oświaty, rady rodziców, 
zespoły szkół, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy miast, gmin i starostw, gminne 
ośrodki pracy z rodziną, szkoły dla dorosłych, gminne biblioteki, miejskie ośrodki pomocy 
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społecznej. Większość tych podmiotów nabywających usługi to jednostki sektora finansów 
publicznych.  
W uzupełnieniu z dnia 20 kwietnia 2011r. Wnioskodawca wyjaśnił, że: 

1. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
2. W zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług wchodzi przeprowadzanie 

szkoleń, organizacja przebiegu szkolenia, zlecanie innym wykładowcom lub firmom 
przeprowadzanie szkoleń. 

3. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia pozostaje w bezpośrednim związku z 
wykonywanym przez uczestników zawodem i ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie 
wiedzy do celów zawodowych, jest formą doskonalenia zawodowego. 

4. Świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia nie są prowadzone w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

5. Ww. usługi finansowane są w całości ze środków publicznych przeznaczonych na 
kształcenie zawodowe (szkoły, placówki publiczne, urzędy gmin) oraz w przypadku 
szkolnictwa niepublicznego, usługi edukacyjne finansowane będą co najmniej 70% ze 
środków publicznych.  

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:  
 
Czy usługi polegające na kształceniu i szkoleniu nauczycieli, dyrektorów oraz członków rad 
pedagogicznych, świadczone przez Wnioskodawcę w przedstawionym stanie faktycznym, są 
nadal zwolnione od podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym od 1 
stycznia 2011r., a jeżeli nie, to jaka jest stawka podatku właściwa dla tych usług...  

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe usługi są zwolnione od podatku od towarów i 
usług, jeżeli nabywcą jest podmiot sektora finansów publicznych. Zgodnie bowiem z art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, 
finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. 

Jeżeli więc nabywcami przedmiotowych usług są podmioty sektora finansów publicznych, 
czyli jednostki, których działalność opiera się na środkach publicznych, to oznacza to, że 
usługi są finansowane właśnie z tego rodzaju środków, a w konsekwencji, zastosowanie 
znajduje powołany art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. W pozostałych przypadkach, tj. gdy 
nabywcą jest podmiot spoza sektora finansów publicznych.  
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.  
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7.  

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1 ustawy. 
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W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 
2011r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 
2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 
ze zm.)  
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 
b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - 

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  
Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 5 
kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 
1649 ze zm.), zwalnia się od podatku: 
� usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 

świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane, 
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� usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w 
co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane.  

Natomiast zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od 
podatku: 
� usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 

świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 
badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,  

� usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w 
co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane.  

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca stwierdził bowiem, 
że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a 
ponadto z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wynika, żeby 
Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o VAT.  

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).  

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu.  
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
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niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia ze środków publicznych lub tez finansowanie danego 
szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.  
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi polegające 
na kształceniu pracowników oświaty (dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji) oraz 
jednostek samorządu terytorialnego. Nabywcami przedmiotowych usług są szkoły publiczne i 
niepubliczne (podstawowe, licea, gimnazja), przedszkola (publiczne, niepubliczne, prywatne), 
zespoły szkolno – przedszkolne, zakłady ekonomiczno-finansowej obsługi placówek oświaty, 
rady rodziców, zespoły szkół, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy miast, gmin i 
starostw, gminne ośrodki pracy z rodziną, szkoły dla dorosłych, gminne biblioteki, miejskie 
ośrodki pomocy społecznej. W zakres świadczonych usług wchodzi przeprowadzanie szkoleń, 
organizacja przebiegu szkolenia, zlecanie innym wykładowcom lub firmom przeprowadzanie 
tych szkoleń, a wiedza zdobyta w trakcie szkolenia pozostaje w bezpośrednim związku z 
wykonywanym przez uczestników zawodem i ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy 
do celów zawodowych i jest formą doskonalenia zawodowego. Przedmiotowe usługi 
finansowane są w całości ze środków publicznych przeznaczonych na kształcenie zawodowe 
(szkoły, placówki publiczne, urzędy gmin) oraz w przypadku szkolnictwa niepublicznego, 
usługi edukacyjne finansowane będą w co najmniej 70% ze środków publicznych.  

W świetle powyższego w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie 
wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT w części dotyczącej świadczonych 
przez Wnioskodawcę usług kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego 
finansowanych w całości ze środków publicznych. 

Ponadto wskazać należy, że w sytuacji gdy wskazane przez Wnioskodawcę usługi nie 
będą finansowane w całości ze środków publicznych - w sprawie znajdzie zastosowanie § 13 
ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. lub § 13 ust. 1 pkt 
20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. wyłącznie w przypadku, jeżeli 
szkolenia te będą finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych. 

Jedynie w sytuacji gdyby wskazane przez Wnioskodawcę usługi nie były finansowane w 
całości lub przynajmniej w 70% ze środków publicznych, lecz byłyby finansowane ze 
środków niepublicznych, świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegałyby w tym zakresie 
finansowania opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%. Jednak sytuacja taka 
nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie, gdyż Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym, 
że świadczone przez niego usługi finansowane są w całości ze środków publicznych, a w 
przypadku szkolnictwa niepublicznego usługi finansowane będą co najmniej w 70% ze 
środków publicznych.  

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, 
ponieważ przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r., warunkujące zwolnienie od podatku usług kształcenia 
zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego odwołują się do finansowania 
świadczonych usług ze środków publicznych, nie uzależniają natomiast zwolnienia od 
podatku VAT od tego czy nabywcą usług jest podmiot sektora finansów publicznych, czy też 
podmiot spoza sektora finansów publicznych.  

W świetle tych przepisów, jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi są finansowane 
w całości ze środków publicznych, wówczas zwolnienie od podatku VAT przysługuje 
Wnioskodawcy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT. Jeżeli zaś te usługi są 
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, wówczas korzystają ze zwolnienia 
od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010r. lub § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 
2011r. Natomiast jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego 
oraz przekwalifikowania zawodowego byłyby finansowane w mniej niż w 70% ze środków 
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publicznych (również w całości ze środków niepublicznych) wówczas, jeżeli nie mają 
zastosowania inne podstawy dla ich zwolnienia – podlegają opodatkowaniu według 23% 
stawki podatku VAT.  

Zatem w przedmiotowej sprawie znaczenie ma sposób finansowania, a nie to czy 
nabywca usługi jest podmiotem z sektora finansów publicznych, czy spoza sektora finansów 
publicznych, gdyż również podmiot spoza sektora finansów publicznych może finansować 
zakupioną usługę środkami publicznymi np. uzyskanymi na ten cel z pomocy Unii 
Europejskiej, co stanowi podstawę do zwolnienia od podatku w taki sposób finansowanej 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.  
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130. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.04.29 (sygn. ILPP2/443-276/11-2/MR) 

 
Istota interpretacji 
Czy będąc osobą fizyczną posiadającą jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie 
prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego, będącą jednostką objętą systemem oświaty 
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia, działalność ta jest 
zwolniona z podatku VAT? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 
dnia 26 stycznia 2011 r. (data wpływu 03 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
zastosowania zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty świadczącej 
usługi szkoleniowe – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 03 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty 
świadczącej usługi szkoleniowe. 
 
Pismem z dnia 01 lutego 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego - działając na podstawie art. 
170 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji 
przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - przekazał przedmiotowy 
wniosek do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji 
Podatkowej w Lesznie. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca prowadzi jako osoba fizyczna, jednoosobową działalność gospodarczą w 
zakresie PKD: 
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
85.59.A - nauka języków obcych, 
85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, 
85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni funkcję organu prowadzącego 
Placówkę Kształcenia Ustawicznego (nie mającej osobowości prawnej, placówka nie posiada 
NIP i REGON). Placówka posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu 
Miasta w W. oraz Starostwa Powiatowego w Ś. Obowiązki organu prowadzącego wynikają z 
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 
256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 
W ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego prowadzi szkolenia, seminaria, praktyki i kursy 
przyuczające do zawodu na terenie placówek penitencjarnych. Wymienione formy zajęć 
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edukacyjnych realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 
lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, 
poz. 216). 
 
W związku z faktem posiadania statusu organizatora kształcenia określonego w ww. 
rozporządzeniu Podatnik wydaje zaświadczenia o ukończeniu wybranej formy zajęć 
edukacyjnych lub zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie 
z § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy będąc osobą fizyczną posiadającą jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie 
prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego, będącą jednostką objętą systemem oświaty 
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia, działalność ta jest 
zwolniona z podatku VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z pełnieniem funkcji organu prowadzącego Placówkę 
Kształcenia Ustawicznego, będącą jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia przysługuje zwolnienie z podatku VAT 
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące 
przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, 
jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie powołują symbole statystyczne. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 
ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 
146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
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Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Tut. Organ pragnie zauważyć, iż zgodnie z ww. wymienionym przepisem, zwolnione od 
podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i 
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w 
zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie 
przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w 
zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. 
Powyższe zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w 
zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Ponadto należy zaznaczyć, że jeśli usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o wpisie 
do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową, 
świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty, jest realizowana na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), podlega ona zwolnieniu od podatku na 
podstawie przedmiotowego przepisu. 
Dodatkowo w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych  
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z kolei w myśl § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 kwietnia 2011 
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione 
w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej 
Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usługi i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 
Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w 
zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.). Zainteresowany został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Z 
chwilą wpisu do ewidencji i placówek niepublicznych, placówka oświatowa wypełnia 
wszystkie obowiązki zgodnie z przepisami o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi 
wydanymi na podstawie tej ustawy, a zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 
31, poz. 2160). W praktyce placówka oświatowa prowadzi szkolenia, seminaria, praktyki i 
kursy przyuczające do zawodu na terenie placówek penitencjarnych. 
Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny w świetle powołanych przepisów 
stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę, jako jednostkę objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie kształcenia i 
wychowania, będą zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. 
Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 ww. ustawy, składający wniosek o 
wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia 
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zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że 
wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku 
opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany 
któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci 
swą aktualność. 
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131. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.02 (sygn. ILPP2/443-269/11-4/AK) 

 
Istota interpretacji 
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT kursów BHP. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana z dnia 27 stycznia 2011 r. (data 
wpływu 2 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2011 r. (data wpływu 15 
kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT kursów BHP – 
jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 2 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług kursów BHP. 
Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 kwietnia 2011 r. (data wpływu 15 kwietnia 2011 r.) 
o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca prowadzi usługi kształcenia zawodowego w zakresie BHP pracowników i 
pracodawców lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26 ustawy o 
VAT. Nie prowadzi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
 
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż nie jest jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. 
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o 
VAT. Usługi prowadzone przez Zainteresowanego są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Zasady organizowania i przeprowadzanie ww. 
szkoleń zostały ściśle uregulowane w przepisach Kodeksu Pracy oraz rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy i ustawa Prawa geologicznego i górniczego z dnia 4 lutego 1994 r. Oznacza to, 
że spełniona jest tez druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku 
tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. 
 
Ośrodek szkoleniowy spełnia warunki do prowadzenia szkoleń okresowych pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu w 
podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz podmiotów zatrudniających swoich 
pracowników w ruchu tych zakładów, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po 
przeanalizowaniu złożonego wniosku oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli 
przez przedstawiciela Okręgowego Urzędu Górniczego w siedzibie ośrodka, ustalono że, 
ośrodek szkoleniowy jest przygotowany do prowadzenia szkoleń pracowników podziemnych i 
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odkrywkowych zakładów górniczych, tj. posiada odpowiednią kadrę oraz niezbędne środki 
umożliwiające właściwe ich przeprowadzenie. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Jak Zainteresowany ma stosować się do podatku VAT dotyczącym przedmiotowych szkoleń... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług dotyczących szkoleń powinien być 
zwolniony, ponieważ wydana przez Ministerstwo Finansów interpretacja z dnia 14 stycznia 
2011 r. stwierdza, że szkolenia BHP są zwolnione od podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa 
w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce 
publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług 
przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole 
statystyczne. 
Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Stosownie natomiast do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 
ustawy, wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) 
zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione od podatku usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 
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2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). 
W świetle art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto w myśl § 13 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
246, poz. 1649 ze zm.), obowiązującym do dnia 5 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku 
usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast, w myśl § 13 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
73, poz. 392), obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi w 
zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez 
uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz 
świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
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Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Powołane wyżej przepisy ustawy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych 
w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie 
dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie 
danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie 
danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 
Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi usługi kształcenia zawodowego w 
zakresie BHP pracowników i pracodawców lub przekwalifikowania zawodowego inne niż 
wymienione w pkt 26 ustawy o VAT. Zainteresowany wskazał, iż nie jest jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i 
wychowania. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami w zakresie kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 
pkt 26 ustawy o VAT. Usługi prowadzone przez Zainteresowanego są w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zasady organizowania i przeprowadzanie 
ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w przepisach Kodeksu Pracy oraz rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i ustawa Prawa geologicznego i górniczego z dnia 4 lutego 
1994 r. 
Należy wskazać, iż obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.). 
Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 
1860 ze zm.), które określa: 
   1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   2. zakres szkolenia, 
   3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
   4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
   5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 
rodzajów szkolenia. 
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W myśl § 1a pkt 2 lit. e cyt. rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną prowadzącą 
działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się osobę 
prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w 
przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do treści § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom : 
   1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i 
działaniami zapobiegawczymi; 
   2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym 
do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także 
związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
   3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, 
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa 
wypadkowi. 
Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, szkolenie może być 
organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie przez jednostki 
organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 rozporządzenia, czyli m. in. osoby prawne 
lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o 
swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność 
szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 tego 
rozporządzenia). 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż świadczone przez Zainteresowanego usługi kształcenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Przedmiotowe szkolenia mają na celu uzyskanie 
lub uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do celów 
zawodowych. 
Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
powołanych powyżej odrębnych przepisach. Oznacza to, że została spełniona przesłanka 
umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Reasumując przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego w zakresie BHP pracowników i 
pracodawców, które są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Podstawą do zastosowania 
zwolnienia w tej sytuacji jest art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
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132. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.04 (sygn. ILPP1/443-88/11-5/KŁ) 

 
Istota interpretacji 
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w 
przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług w zakresie kształcenia i wychowania 
świadczonych przez podmioty zagraniczne. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione 
we wniosku z dnia 3 stycznia 2011 r. (data wpływu 18 stycznia 2011r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 21 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest: 
 
    * nieprawidłowe - w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług w zakresie 
kształcenia i wychowania świadczonych przez podmioty zagraniczne - nauczycieli 
prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługę osobiście, bądź przy udziale 
zatrudnianych przez siebie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz 
dokumentowania przedmiotowego nabycia, 
    * prawidłowe - w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług w zakresie 
kształcenia i wychowania świadczonych przez podmioty zagraniczne sprawujące analogiczne 
do krajowych jednostek systemu oświaty zadania w zakresie oświaty na terytorium własnego 
kraju, gdy podmioty takie na terytorium kraju, w którym posiadają siedzibę są uznawane za 
instytucje, których cele uznawane są za podobne do celów instytucji działających w Polsce w 
oparciu o ustawę o systemie oświaty (posiadające odpowiednio status szkół, bądź organów 
prowadzących szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) oraz dokumentowania 
przedmiotowego nabycia. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 18 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku i udokumentowania importu usług w zakresie 
kształcenia i wychowania realizowanych na rzecz Spółki z o.o. prowadzącej jednostki objęte 
systemem oświaty. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data 
wpływu 21 kwietnia 2011 r.) o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca, działając w formie spółki z o.o., zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), jest 
osobą prowadzącą jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu tejże ustawy – szkoły 
ponadgimnazjalne dla dorosłych w następujących formach: 
    * zaoczne dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
751

    * zaoczne trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 
    * zaoczne szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których 
ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. 
Są to szkoły niepubliczne, posiadające uprawnienia szkół publicznych, otrzymujące dotacje z 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. Prowadzone przez Wnioskodawcę szkoły realizują usługę kształcenia na rzecz 
swoich słuchaczy. 
Dla realizacji opisanej usługi kształcenia, zgodnie z cytowaną ustawą o systemie oświaty, 
Wnioskodawca jako osoba prowadząca ww. placówki, obowiązana jest do zapewnienia m. in. 
realizacji zajęć szkolnych (konsultacji zbiorowych). W związku z tym Wnioskodawca na 
potrzeby realizacji zadań w zakresie kształcenia w roku 2011 planuje nabywać następujące 
usługi: 
   1. Usługę nauczania polegającą na przeprowadzaniu zajęć szkolnych (konsultacji 
zbiorowych), opracowaniu materiałów dydaktycznych oraz związanego z procesem 
kształcenia prowadzenia właściwej dokumentacji przebiegu nauczania, świadczoną przez 
nauczycieli prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługę osobiście, bądź przy 
udziale zatrudnianych przez siebie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; 
   2. Usługę nauczania polegającą na przeprowadzaniu zajęć szkolnych (konsultacji 
zbiorowych), opracowaniu materiałów dydaktycznych oraz związanego z procesem 
kształcenia prowadzenia właściwej dokumentacji przebiegu nauczania, świadczoną przez 
podmioty (osoby prawne i osoby fizyczne) posiadające status prowadzącej w rozumieniu 
ustawy o systemie oświaty i prowadzące szkoły analogiczne do szkół Wnioskodawcy – przy 
udziale nauczycieli zatrudnianych przez ww. podmioty; 
   3. Część ww. usług opcjonalnie może być realizowana przez podmioty nieposiadające 
siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na 
terytorium Polski (osoby zagraniczne niebędące czynnymi podatnikami VAT na terytorium 
Polski) - nauczycieli prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługę osobiście, 
bądź przy udziale zatrudnianych przez siebie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
lub inne podmioty zagraniczne sprawujące analogiczne do krajowych jednostek systemu 
oświaty zadania w zakresie oświaty na terytorium własnego kraju. 
Wymienione wyżej usługi są ściśle związane z usługą podstawową, jaką jest kształcenie w 
formach szkolnych słuchaczy oraz są niezbędne do wykonania usługi podstawowej – 
kształcenia słuchaczy. Bez nabycia tych usług Wnioskodawca nie mógłby realizować usługi 
podstawowej – kształcenia słuchaczy w ramach prowadzonych przez siebie jednostek 
systemu oświaty. 
Dodatkowo ww. placówki prowadzone przez Wnioskodawcę otrzymują dotacje z budżetów 
właściwych jednostek samorządu terytorialnego wykorzystywane na realizację zadań szkoły 
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i będą 
wydatkowane na realizację usług wskazanych wyżej. Wydana dotacja podlega rozliczeniu i 
kontroli ze strony właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Nieprawidłowe wydanie 
dotacji może skutkować obowiązkiem jej zwrotu. 
 
W uzupełnieniu z dnia 18 kwietnia 2011 r. wskazano, że Wnioskodawca jest 
zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. Zagraniczne podmioty, od których opcjonalnie będą 
nabywane usługi będą podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca zamieszkania 
lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. 
 
Usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonych szkół, w ocenie 
Wnioskodawcy, nie będą usługami nauczania języków obcych, ani usługami w zakresie 
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kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, lecz będą usługami w zakresie 
kształcenia i wychowania, przy czym: 
    * część z tych usług opcjonalnie nabywana będzie od osób zagranicznych – nauczycieli 
prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługę osobiście, bądź przy udziale 
zatrudnianych przez siebie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; 
    * a część usług opcjonalnie będzie nabywana od zagranicznych podmiotów sprawujących 
analogiczne do krajowych jednostek systemu oświaty zadania w zakresie oświaty na 
terytorium własnego kraju, a podmioty takie na terytorium kraju, w którym posiadają 
siedzibę są uznawane za instytucje, których cele uznawane są za podobne do celów instytucji 
działających w Polsce w oparciu o ustawę o systemie oświaty (posiadające odpowiednio 
status szkół, bądź organów prowadzących szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Jak powinna być rozpoznawana i udokumentowana w zakresie podatku VAT nabywana jako 
import usług przez Wnioskodawcę usługa nauczania w szkołach prowadzonych przez 
Wnioskodawcę, będących jednostkami systemu oświaty, polegająca na przeprowadzaniu 
zajęć szkolnych (konsultacji zbiorowych), opracowaniu materiałów dydaktycznych oraz 
związanego z procesem kształcenia prowadzenia właściwej dokumentacji przebiegu 
nauczania, świadczona przez podmioty będące osobami zagranicznymi i niebędące czynnymi 
podatnikami VAT na terytorium Polski - nauczycieli prowadzących działalność gospodarczą, 
świadczących usługę osobiście, bądź przy udziale zatrudnianych przez siebie osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje lub inne podmioty zagraniczne sprawujące 
analogiczne do jednostek systemu oświaty zadania w zakresie oświaty na terytorium kraju... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi nauczania, które planuje nabyć od podmiotów zagranicznych 
objęte są zwolnieniem od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz art. 
43 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 
535 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Art. 43 ust. 1 pkt 26 stanowi 
bowiem, iż zwolnieniu podlegają „usługi świadczone przez jednostki objęte systemem 
oświaty (…) w zakresie kształcenia i wychowania (…) oraz dostawa towarów i świadczenie 
usług ściśle z tymi usługami związane.” Nabywana przez Wnioskodawcę ww. usługa 
nauczania jest wykonywana na rzecz jednostek systemu oświaty i jako taka jest ściśle 
związana ze świadczonymi przez szkoły Wnioskodawcy usługami kształcenia, realizowanymi 
na rzecz jego słuchaczy (usługa podstawowa w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz art. 43 
ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług). Bez nabywania ww. usług nie byłoby możliwe 
realizowanie przez Wnioskodawcę, w ramach prowadzonych przez niego jednostek oświaty, 
usługi podstawowej kształcenia. W konsekwencji, usługi nabywane przez Wnioskodawcę 
mieszczą się w zwolnieniu zdefiniowanym ww. przepisem. 
 
Ponadto, usługi nabywane przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w wyłączeniach ze 
zwolnienia, określonych w przepisie art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, 
wskazującym, iż „zwolnienia (…) nie mają zastosowania do (…) świadczenia usług ściśle 
związanych z usługami podstawowymi, 
   1. jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej (…), 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia.” 
Usługi nabywane przez Wnioskodawcę są bowiem usługami ściśle związanymi z usługami 
podstawowymi i są niezbędne do wykonania tejże usługi. Ponadto, celem nabywanych przez 
Wnioskodawcę usług jest wyłącznie zabezpieczenie świadczenia usługi kształcenia o 
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odpowiednim standardzie na rzecz jego słuchaczy. Przeciwna interpretacja (uznanie usług 
nabywanych przez Wnioskodawcę za opodatkowane VAT) prowadziłaby do znacznego 
zwiększenia kosztów prowadzenia działalności oświatowej finansowanej ze środków 
publicznych. Jednostki oświatowe zmuszone byłyby do zakupu usług od wykładowców 
opodatkowanych podatkiem VAT, który nie mógłby zostać przez te jednostki rozliczony jako 
podatek naliczony przy nabyciu usług z uwagi na ich powiązanie ze świadczonymi przez te 
jednostki usługami zwolnionymi. Skutkowałoby to znacznym wzrostem kosztów realizacji 
zadań publicznych w zakresie kształcenia przez jednostki oświaty. 
W zakresie dokumentacyjnym nabycie usług od podmiotów wskazanych wyżej, winno być 
udokumentowane fakturą wewnętrzną wykazującą nabywaną usługę nauczania jako usługę 
zwolnioną. Wnioskodawca występuje w analizowanej sytuacji w roli podatnika VAT z tytułu 
tej transakcji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT, a w konsekwencji na 
podstawie art. 106 ust. 7 zobowiązany jest do wystawienia ww. faktury. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za: 
    * nieprawidłowe - w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług w zakresie 
kształcenia i wychowania świadczonych przez podmioty zagraniczne - nauczycieli 
prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługę osobiście, bądź przy udziale 
zatrudnianych przez siebie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz 
dokumentowania przedmiotowego nabycia, 
    * prawidłowe - w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług w zakresie 
kształcenia i wychowania świadczonych przez podmioty zagraniczne sprawujące analogiczne 
do krajowych jednostek systemu oświaty zadania w zakresie oświaty na terytorium własnego 
kraju, gdy podmioty takie na terytorium kraju, w którym posiadają siedzibę są uznawane za 
instytucje, których cele uznawane są za podobne do celów instytucji działających w Polsce w 
oparciu o ustawę o systemie oświaty (posiadające odpowiednio status szkół, bądź organów 
prowadzących szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) oraz dokumentowania 
przedmiotowego nabycia. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają: 
   1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 
   2. eksport towarów; 
   3. import towarów; 
   4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 
   5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7, w tym również: 
   1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w 
jakiej dokonano czynności prawnej; 
   2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 
czynności lub sytuacji; 
   3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 
działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 
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Podatnikami, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność 
gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
Na mocy art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu 
wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. 
Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi, iż podatnikami są również osoby prawne, 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące 
usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego 
miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. W 
myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., w 
przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy 
towarów nie rozlicza podatku należnego. Ponadto przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli 
usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których 
stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana 
jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 (art. 17 ust. 3 ustawy). 
Miejsce świadczenia usług uregulowane zostało w przepisach art. 28a-28n ustawy. Art. 28b 
ust. 1 ustawy wskazuje, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na 
rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub 
stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g 
ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. 
Natomiast zgodnie z art. 28g ust. 2 ustawy, miejscem świadczenia usług w dziedzinie 
kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i 
wystawy oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez 
organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących 
podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana. 
Zatem zgodnie z ww. przepisami, usługi szkoleniowe świadczone na terytorium Polski przez 
podmioty mające siedzibę poza terytorium Polski, podlegają opodatkowaniu: 
    * w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce 
zamieszkania – w przypadku gdy świadczone są na rzecz podatnika, 
    * w miejscu, w którym usługa jest świadczona – w przypadku gdy świadczone są na rzecz 
podmiotów niebędących podatnikami. 
W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 28a pkt 1 ustawy, na potrzeby stosowania 
rozdziału 3, Działu IV ustawy, ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: 
   1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 
15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy 
rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, 
   2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do 
celów podatku lub podatku od wartości dodanej. 
Podstawą opodatkowania w imporcie usług, w świetle art. 29 ust. 17 ustawy, w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., jest kwota którą usługobiorca jest obowiązany 
zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podstawy 
opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub 
wartość usługi – na podstawie odrębnych przepisów – zwiększa wartość celną 
importowanego towaru. 
Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., 
podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w 
szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez 
podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane 
dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 
120 ust. 16. 
W art. 106 ust. 1a ustawy, postanowiono, iż w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 
pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku. 
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W myśl art. 106 ust. 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., w 
przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz 
świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, są wystawiane faktury 
wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę 
dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie (…). 
Z opisu zawartego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabywa usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania od podmiotów nieposiadających siedziby, stałego miejsca 
zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. 
Jednocześnie Zainteresowany jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a pkt 1 ustawy. 
Zatem w przedmiotowej sprawie będzie miał miejsce import usług, a Wnioskodawca będzie 
podmiotem zobowiązanym do jego rozliczenia. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 
146a pkt 1 ustawy wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o 
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 
1578 ze zm.) oraz zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, 
z zastrzeżeniem art. 146f. 
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 
W świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zwolnione 
jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia 
dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż 
usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, 
gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym 
państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana 
definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać 
„w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa, jaki i 
niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”. 
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika„ (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
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Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 
2006/112/WE - wskazać należy, że na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku także: 
    * usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli (pkt 27), 
    * usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 
tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29 (pkt 28), 
    * usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
         1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
         2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
         3. finansowane w całości ze środków publicznych  
      - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 
mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Stosownie do ust. 17a ww. artykułu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 
28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle 
związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi 
podstawowe. 
W przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie ma rodzaj nabywanych usług świadczonych 
przez podmioty zagraniczne. 
Z uregulowań zawartych w ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od 
podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zwolnienie wskazane w ww. przepisie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby 
możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 
lit. a ustawy, dany podmiot winien być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, a usługi winny być świadczone w zakresie kształcenia i 
wychowania. 
Natomiast, warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 27 
ustawy jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju 
świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, 
oraz przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. 
Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma 
zastosowania. Zwolnione od podatku VAT jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, 
obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności 
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wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel 
działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia 
bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być 
bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej 
usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi 
jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy 
nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umowy przez podmiot 
organizujący nauczanie, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z 
firmą, która te usługi organizuje. W takiej sytuacji nie ma miejsca nauczanie prywatne. 
Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że będzie nabywał usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania od podmiotów zagranicznych niebędących czynnymi podatnikami 
VAT na terytorium Polski, tj. od: 
    * nauczycieli prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługę osobiście, bądź 
przy udziale zatrudnianych przez siebie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; 
    * podmiotów sprawujących analogiczne do krajowych jednostek systemu oświaty zadania 
w zakresie oświaty na terytorium własnego kraju, a podmioty takie na terytorium kraju, w 
którym posiadają siedzibę są uznawane za instytucje, których cele uznawane są za podobne 
do celów instytucji działających w Polsce w oparciu o ustawę o systemie oświaty 
(posiadające odpowiednio status szkół, bądź organów prowadzących szkoły w rozumieniu 
ustawy o systemie oświaty). 
Jednocześnie usługi świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez podmioty zagraniczne nie 
będą usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
innymi, niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, ani 
usługami nauczania języków obcych. 
Aby dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie 
kształcenia i wychowania, mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług 
muszą być dokonywane przez ten sam podmiot, tj. przez jednostkę objętą systemem oświaty 
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługę podstawową. 
Zatem, usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi ściśle z nimi związane są 
zwolnione od podatku od towarów i usług, tylko wówczas, gdy są świadczone przez jednostki 
objęte systemem oświaty. Pomimo, iż usługi świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez 
podmioty zagraniczne – nauczycieli prowadzących działalność gospodarczą mogą być 
niezbędne do świadczenia usługi przez nabywcę – jednostkę objętą systemem oświaty, to z 
uwagi na fakt, iż te podmioty nie są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, przedmiotowe usługi nie będą objęte zwolnieniem wskazanym 
w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a. Przedmiotowe usługi nie są również usługami, o których mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, gdyż nie można ich uznać za usługi nauczania prywatnego. 
Zatem import tych usług nie będzie podlegał zwolnieniu w świetle art. 43 ust. 1 pkt 26-29 
ustawy. 
Import usług, jako czynność podlegająca opodatkowaniu na terytorium kraju, winien być 
udokumentowany przez Wnioskodawcę fakturą wewnętrzną stanowiącą podstawę do 
wykazania podatku należnego wg właściwej stawki. 
Natomiast usługi w zakresie kształcenia i wychowania nabywane przez Wnioskodawcę jako 
import usług od podmiotów zagranicznych sprawujących analogiczne do krajowych jednostek 
systemu oświaty zadania w zakresie oświaty na terytorium własnego kraju, w sytuacji gdy 
podmioty takie na terytorium kraju, w którym posiadają siedzibę są uznawane za instytucje, 
których cele uznawane są za podobne do celów instytucji działających w Polsce w oparciu o 
ustawę o systemie oświaty, będą podlegały zwolnieniu w świetle art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy. Import usług w tym przypadku Wnioskodawca winien udokumentować fakturą 
wewnętrzną wykazując przedmiotowe usługi jako usługi zwolnione. 
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Reasumując, nabywane od podmiotów zagranicznych jako import usług, usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania przez Spółkę z o.o. prowadzącą jednostki objęte systemem 
oświaty: 
    * od nauczycieli prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługę osobiście, 
bądź przy udziale zatrudnianych przez siebie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje - 
nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-
29 ustawy; przedmiotowe nabycie Wnioskodawca obowiązany jest udokumentować fakturą 
wewnętrzną i wykazać podatek należny z tytułu tej transakcji wg właściwej stawki; 
    * od podmiotów sprawujących analogiczne do krajowych jednostek systemu oświaty 
zadania w zakresie oświaty na terytorium własnego kraju, gdy podmioty takie na terytorium 
kraju, w którym posiadają siedzibę są uznawane za instytucje, których cele uznawane są za 
podobne do celów instytucji działających w Polsce w oparciu o ustawę o systemie oświaty 
(posiadające odpowiednio status szkół, bądź organów prowadzących szkoły w rozumieniu 
ustawy o systemie oświaty) – podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy; przedmiotowe nabycie Wnioskodawca winien 
udokumentować fakturą wewnętrzną, wykazując te usługi jako usługi zwolnione. 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
Jednocześnie tut. Organ informuje, że do dnia 31 marca 2011 r. art. 17 ust. 2, art. 29 ust. 
17, art. 106 ust. 1 i ust. 7 oraz art. 43 ust. 17 ustawy miały brzmienie: 
    * przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy 
towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego 
dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się 
art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie 
elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej 
lub chłodniczej, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca 
towarów (art. 17 ust. 2 ustawy), 
    * podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest 
obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy 
opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub 
wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego 
towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę (art. 29 ust. 17 
ustawy), 
    * podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w 
szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez 
podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane 
dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 
ust. 16 (art. 106 ust. 1 ustawy), 
    * w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich 
nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres 
rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane 
w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych 
kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (art. 106 ust. 7 ustawy), 
    * zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 
mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli: 
         1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 
1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
         2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
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Powyższe przepisy otrzymały nowe brzmienie od dnia 1 kwietnia 2011 r., na podstawie 
ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332). 
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133. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.05 (sygn. IPPP1-443-526/11-4/IGo) 

 
Istota interpretacji 
Z uwagi, iż szkolenia finansowane są w całości ze środków publicznych, usługa w stosunku 
tylko i wyłącznie do tych szkoleń, będzie korzystać od 01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku 
VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2011r. (data wpływu 28.03.2011r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 11.04.2011r. (data wpływu 13.04.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. 
Organu z dnia 04.04.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT 
usługi prowadzonych kursów zawodowych - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 28.03.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi prowadzonych kursów zawodowych. Wniosek 
uzupełniony został pismem z dnia 11.04.2011r. (data wpływu 13.04.2011r.), będącym 
odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 04.04.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i 
zdarzenie przyszłe: 
 
O. Sp. z o.o. prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. O. 
zajmuje się między innymi organizacją i przeprowadzaniem kursów zawodowych jako 
Zleceniobiorca dla firm i instytucji (zwanych dalej Zleceniodawcą), które otrzymują 
dofinansowanie na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dofinansowanie, które otrzymują Zleceniodawcy na realizację Projektów stanowi 100% 
całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu w tym: 
   1. płatność ze środków europejskich w proporcji 85%, 
   2. dotacja celowa z budżetu krajowego w proporcji 15%. 
Zleceniodawca realizuje projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony 
jest szczegółowy budżet Projektu, zgodnie z którym Zleceniodawca dokonuje zakupu usług i 
materiałów. Zleceniodawca między innymi musi dokonywać zakupu usług i materiałów 
zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej, w szczególności: 
    * rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999, 
    * rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. 
Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12), 
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    * rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4), 
oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
    * ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 
    * ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), 
    * ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 
r. Nr 84, poz. 712), 
    * ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, 
z późn. zm.), 
    * ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 
223, poz. 1655, z późn. zm.), 
    * rozporządzenie Ministra rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1786), 
    * rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie płatności w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania 
informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726). 
O. Sp. z o.o. jako Zleceniobiorca zawiera umowy na realizację kursów zawodowych ze 
Zleceniodawcami otrzymującymi dofinansowanie na realizację Projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i zgodnie z umową O. jako Zleceniobiorca wystawia 
faktury VAT za wykonane usługi kursu realizowane w ramach Projektu Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zgodnie z tą umową Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie za wykonaną 
usługę z otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. 
Pytanie przyporządkowane do przedstawionego zdarzenia faktycznego dotyczy okresu 
podatkowego - lata 2011-2013. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi przeprowadzonych kursów zawodowych przez O. Sp. z o.o. dla Zleceniodawcy w 
zakresie Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze 
zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r 
o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem wnioskodawcy: 
 
O. Sp. z o.o. wykonując usługę kursów zawodowych dla Zleceniodawcy dotyczących realizacji 
Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymując zapłatę od Zleceniobiorcy za 
wykonaną usługę z dofinansowania na realizację Projektu korzysta ze zwolnienia z podatku 
VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług. 
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Ustawa o VAT określa w art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c, że „usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze 
środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane” są to usługi zwolnione z podatku VAT. Usługa kursu zawodowego wykonywana 
przez O. Sp. z o.o. korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c 
ustawy o VAT ponieważ usługa ta wykonywana jest dla Zleceniodawcy, który: 
   1. realizuje Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
   2. płaci za wykonaną usługę kursu zawodowego dla O. Sp. z o.o. ze środków finansowych 
Projektu w ramach Programu Operacyjne go Kapitał Ludzki współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 
poz.1240 z późn. zm.), środkami publicznymi są „środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)” (art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych). Natomiast art. 5 ust. 3 pkt 1 definiuje dokładniej co zalicza 
się do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych „środki 
pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Rybackiego z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b”. 
Ustawa o finansach publicznych (art. 2 ust. 5) określa również definicję środków 
europejskich „ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to 
środki. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4, a więc „środki pochodzące z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego z wyłączeniem 
środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b” 
Powyższe stanowisko potwierdza inna interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP3/443-61/11-2/JF). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego 
uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę 
towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania 
towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które 
nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, 
wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 
art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w 
przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych 
czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
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Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi 
z zakresu organizacji szkoleń dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego świadczone 
przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. c) ustawy, konieczne jest stwierdzenie : 
   1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
   2. czy są finansowane w całości ze środków publicznych. 
Ponadto zgonie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz.U. z 2011r. nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, 
inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki 
naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
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przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność 
edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. O. zajmuje się między innymi organizacją i 
przeprowadzaniem kursów zawodowych jako Zleceniobiorca dla firm i instytucji (zwanych 
dalej Zleceniodawcą), które otrzymują dofinansowanie na realizację Projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie, które otrzymują Zleceniodawcy na 
realizację Projektów stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu w tym: 
   1. płatność ze środków europejskich w proporcji 85%, 
   2. dotacja celowa z budżetu krajowego w proporcji 15%. 
Zleceniodawca realizuje projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony 
jest szczegółowy budżet Projektu, zgodnie z którym Zleceniodawca dokonuje zakupu usług i 
materiałów. Zleceniodawca między innymi musi dokonywać zakupu usług i materiałów 
zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej. 
Reasumując, Wnioskodawca świadczy usługi polegające na organizacji i przeprowadzaniu 
kursów. Organizowane szkolenia, jak wskazuje Wnioskodawca we wniosku, są kursami 
zawodowymi. 
Mając na uwadze przedstawione okoliczności, spełniona jest pierwsza z przesłanek 
warunkująca zwolnienie dla realizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń. Ponadto, z uwagi, iż 
szkolenia finansowane są w całości ze środków publicznych, usługa w stosunku tylko i 
wyłącznie do tych szkoleń, będzie korzystać od 01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT 
przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. 
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134. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.05  (sygn. ILPP2/443-244/11-5/MN) 

 
Istota interpretacji 
Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 
stycznia 2011 r. (data wpływu 31 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 
2011 r. (data wpływu 11 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest: 
    * prawidłowe – w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę 
szkolną dla własnych uczniów oraz dla młodzieży przebywającej na obozach i 
zgrupowaniach, spoza szkoły, 
    * nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę 
szkolną dla pracowników szkoły. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 31 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną. Wniosek 
uzupełniono pismem z dnia 8 kwietnia 2011 r. (data wpływu 11 kwietnia 2011 r.) o 
doprecyzowanie opisu zaistniałego stanu faktycznego, pytania przyporządkowane do opisu 
sprawy oraz pełnomocnictwo dla osoby podpisanej na wniosku do występowania w imieniu 
Wnioskodawcy o wydanie interpretacji indywidualnej. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
W Szkole znajduje się internat i stołówka. Stołówka szkolna nie jest odrębnym podmiotem 
gospodarczym. Posiłki wydawane są za odpłatnością uczniom i pracownikom. Odpłatność za 
wyżywienie jest dochodem budżetowym, który jest odprowadzany do organu prowadzącego 
Szkołę – Starostwo Powiatowe. Ze stołówki korzystają uczniowie mieszkający w internacie, 
pracownicy szkoły i obca młodzież przebywająca na obozach sportowych i zgrupowaniach 
organizowanych przez Kluby Sportowe. W internacie mieszkają uczniowie Szkoły, okresowo 
młodzież przyjeżdżająca na obozy sportowe i zgrupowania, osoby dorosłe, które korzystają z 
noclegów. 
 
W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż jest jednostką budżetową samorządu 
terytorialnego. Jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
Jest zapisany w rejestrze ewidencji szkół. Organem prowadzącym jest Starosta Powiatu. 
 
Internat przy szkole jest prowadzony zgodnie ze Statutem Szkoły. Podstawą prawną Statutu 
jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 
256 ze zm., rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznych szkół – Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 ze zm.). 
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Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę: 
   1. posiłki wydawane dla własnych uczniów i pracowników szkoły: 
          * według PKWiU z 2004 r. – Usługi w zakresie edukacji PKWiU 80 – zwolnione, 
          * według PKWiU z 2008 r. – Usługi w zakresie edukacji PKWiU 85 – zwolnione,  
   2. posiłki wydawane młodzieży przebywającej na obozach i zgrupowaniach spoza szkoły: 
          * według PKWiU z 2004 r. – Usługi stołówkowe PKWiU 55.51.10 – 7%, 
          * według PKWiU z 2008 r. – Usługi stołówkowe PKWiU 55.51.10 – 7%. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania. 
 
Czy poprawne jest stosowanie następujących stawek podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 
r.: 
    * posiłki wydawane dla własnych uczniów i pracowników szkoły – zwolnione, 
    * posiłki wydawane dla młodzieży przebywającej na obozach i zgrupowaniach spoza 
szkoły – 8%... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy: 
 
    * posiłki wydawane dla własnych uczniów i pracowników szkoły – art. 43 ust. 1 pkt 24a – 
zwolnione, 
    * posiłki wydawane dla młodzieży przebywającej na obozach i zgrupowaniach spoza 
szkoły – ex 10.85.1 – 8%. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: 
    * prawidłowe – w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę 
szkolną dla własnych uczniów oraz dla młodzieży przebywającej na obozach i 
zgrupowaniach, spoza szkoły, 
    * nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę 
szkolną dla pracowników szkoły. 
 
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. 
podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także 
wszelkie postacie energii. 
Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność 
gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
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naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na 
zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje 
również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i 
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 
Z opisu sprawy wynika, że w Szkole znajduje się internat i stołówka. Stołówka szkolna nie 
jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Posiłki wydawane są za odpłatnością uczniom i 
pracownikom. Odpłatność za wyżywienie jest dochodem budżetowym, który jest 
odprowadzany do organu prowadzącego Szkołę – Starostwo Powiatowe. Ze stołówki 
korzystają uczniowie mieszkający w internacie, pracownicy szkoły i obca młodzież 
przebywająca na obozach sportowych i zgrupowaniach organizowanych przez Kluby 
Sportowe. Zainteresowany jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Jest objęty 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Jest zapisany w rejestrze 
ewidencji szkół. Organem prowadzącym jest Starosta Powiatu. 
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, 
ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź 
zwolnienie od podatku. 
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie 
w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie, oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 
347), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia 
dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż 
usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są 
wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym 
państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana 
definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać 
„w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jak i 
niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”. 
W tym kontekście wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
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Przechodząc do regulacji krajowych – jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 
2006/112/WE – wskazać należy, że na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. 
art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają 
zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia (art. 43 ust. 17 ustawy). 
W myśl art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 
zorganizować stołówkę. 
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy. 
Stosownie do art. 67a ust. 3 tej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 
Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z 
posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 
Przepis dodany ustawą z dnia 7 września 2007 r., przewiduje wyraźnie możliwość – ale nie 
obowiązek – prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest 
świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, 
polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi 
działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na 
poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a 
ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów 
zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona 
przerzucać na korzystających z usług stołówki. 
Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są usługi w 
zakresie kształcenia i wychowania. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii 
uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego 
świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. 
Umożliwienie uczniom wyżywienia w szkole jest realizacją zadań szkoły, do jakich została 
powołana, tj. wychowawczej i opiekuńczej, która wchodzi w zakres usługi. 
Świadczenie opieki polega także na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży 
korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 
w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach 
organizacyjnych systemu oświaty. 
Zatem, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Opiekuńcza 
funkcja nie obejmuje natomiast nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż 
posiłków w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich 
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obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły i im ma ona zapewnić prawidłowy rozwój. Personel 
Szkoły ma natomiast zapewnić prawidłową realizację tych zadań, a zatem wydawanie 
posiłków pracownikom szkoły nie może korzystać ze zwolnienia od podatku. 
Wobec powyższego, w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę 
szkolną dla własnych uczniów, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. 
Z opisu sprawy wynika, iż wydawanie posiłków zarówno dla własnych uczniów, jak i na rzecz 
pracowników szkoły sklasyfikowane zostało przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU z 
2008 r. – PKWiU 85 „Usługi w zakresie edukacji”. Z kolei, czynności wydawania posiłków 
młodzieży przebywającej na obozach i zgrupowaniach, spoza szkoły – Zainteresowany 
zaklasyfikował według PKWiU z 2008 r. jako PKWiU 55.51.10 „Usługi stołówkowe”. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246 poz. 1649 ze zm.), w § 7 ust. 
1 pkt 1 wskazano, iż stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do 
wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wskazano na usługi związane z wyżywieniem 
(PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 
   1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 
   2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 
których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 
   3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami), 
   4. napojów bezalkoholowych gazowanych, 
   5. wód mineralnych, 
   6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w 
art. 41 ust. 1 ustawy. 
Wobec powyższego, sprzedaż posiłków pracownikom Szkoły oraz młodzieży spoza Szkoły, 
przebywającej na obozach i zgrupowaniach, jest opodatkowana 8% stawką podatku – 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia, pod warunkiem, że sprzedaż ta sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU ex 
56, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 
października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, 
poz. 1293 ze zm.). 
W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące sprzedaży posiłków pracownikom 
Szkoły uznano za nieprawidłowe. Z kolei, za prawidłowe należało uznać stanowisko 
Zainteresowanego w zakresie sprzedaży posiłków młodzieży spoza szkoły, przebywającej na 
obozach i zgrupowaniach. 
Tut. Organ informuje, że od dnia 6 kwietnia 2011 r. odpowiednikiem powołanego § 7 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 146, poz. 1649 ze 
zm.), jest § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
73, poz. 392). 
 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
 
W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług 
zakwaterowania w internacie szkoły – w dniu 5 maja 2011 r. wydane zostało odrębne 
rozstrzygnięcie Nr ILPP2/443-244/11-6/MN. 
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135. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.05 (sygn. ILPP2/443-251/11-4/BA) 

 
Istota interpretacji 
Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania świadczonych usług 
uczestnictwa w komisji egzaminacyjnej. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we 
wniosku z dnia 24 stycznia 2011 r. (data wpływu 31 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem 
z dnia 9 kwietnia 2011 (data wpływu 14 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości 
opodatkowania świadczonych usług uczestnictwa w komisji egzaminacyjnej – jest 
prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 31 stycznia 2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania świadczonych usług uczestnictwa w 
komisji egzaminacyjnej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 kwietnia 2011 (data wpływu 
14 kwietnia 2011 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – zgodnie z PKD m.in.: 85.59.B – pozostałe 
pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. W jej ramach Zainteresowany 
przeprowadza egzaminy spawaczy – absolwentów kursów dla dorosłych oraz egzaminy 
kwalifikacyjne przedłużające uprawnienia spawaczy. Na fakturze Wnioskodawca będzie 
opisywał wykonaną czynność: „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy” nr 85.59.12.2 – (tzn. 
Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane). 
 
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że usługi przeprowadzania egzaminów 
spełniają definicję kształcenia zawodowego: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 
kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. 
U. Nr 40, poz. 470 § 27 i § 28 rozdział 4). Wnioskodawca nie prowadzi, ani nie organizuje 
kursów spawalniczych. Organizacją i realizacją programów szkoleniowych na kursach 
spawalniczych zajmują się specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowe. Na zakończenie kursu po 
realizowaniu nauczania, jest on zapraszany do Komisji Egzaminacyjnej (posiada licencję 
Instytutu Spawalnictwa Nr L-430/2011). Świadczone przez Zainteresowanego usługi 
egzaminowania spawaczy są finansowanie ze środków szkoleniowych organizujących kursy. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Jaka stawka VAT obowiązuje za egzamin absolwentów kursów spawaczy przeprowadzanych 
w pozaszkolnych formach edukacji... 
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Zdaniem Wnioskodawcy, właściwą stawką jest 23%. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące 
przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, 
jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie powołują symbole statystyczne. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
W myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 
r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 
ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 
1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług 
zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie 
edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. 
Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, 
regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. Nr 347. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
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   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 : 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane, a także usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 17 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 
stycznia do dnia 31 marca 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 
28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług 
ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit.a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Wskazany przepis art. 43 ust. 17 od dnia 1 kwietnia 2011 r. na mocy art. 1 pkt 13 lit. d 
ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) otrzymał brzmienie: „zwolnienia, o których mowa 
w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy 
towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   3. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit.a lub 
   4. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia”. 
Z kolei art. 43 ust. 17a ustawy, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 r. stanowi, że 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do 
dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 
dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały 
akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych 
akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy 
przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych 
zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
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przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie 
danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą – zgodnie z PKD m.in.: 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie 
indziej niesklasyfikowane. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie prowadzi, ani nie 
organizuje kursów spawalniczych, które spełniają definicję kształcenia zawodowego są 
przeprowadzane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470). Organizacją i realizacją programów szkoleniowych na kursach spawalniczych zajmują 
się specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowe. Na zakończenie kursu po realizowaniu nauczania, 
jest on zapraszany do Komisji Egzaminacyjnej (posiada licencję Instytutu Spawalnictwa Nr L-
430/2011). Świadczone przez Zainteresowanego usługi egzaminowania spawaczy są 
finansowanie ze środków szkoleniowych organizujących kursy. 
Zgodnie z art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 
r. Nr 21, poz. 94), Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w 
porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące tych gałęzi lub prac. 
I tak, § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470) 
określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych obejmujących 
spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali i tworzyw 
termoplastycznych. 
W myśl § 27 ww. rozporządzenia, prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” 
lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich 
Normach, z uwzględnieniem przepisu § 28. 
Ponadto, zgodnie 28. ww. rozporządzenia, osoby wykonujące: 
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   1. ręczne cięcie termiczne, 
   2. zgrzewanie, 
   3. ręczne lutowanie, 
   4. zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych 
   - powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie 
określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż kursy spawalnicze spełniają definicję usług kształcenia 
zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj. na 
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Natomiast Wnioskodawca – jak 
sam wskazał – nie świadczy tych usług szkoleniowych tylko na zakończenie kursu po 
realizowaniu nauczania, jest on zapraszany do Komisji Egzaminacyjnej (posiada licencję 
Instytutu Spawalnictwa Nr L-430/2011). 
Wobec powyższego należy wskazać, iż świadczona przez Wnioskodawcę usługa 
uczestniczenia podczas przeprowadzania egzaminów absolwentów kursów spawaczy w 
pozaszkolnych formach edukacji będzie opodatkowana według stawki podstawowej, od dnia 
1 stycznia 2011 r. w wysokości 23%. 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
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136. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.05 (sygn. IPPP1-443-113/11-4/AS) 

 
Istota interpretacji  
Zastosowanie zwolnienia w zakresie kształcenia zawodowego. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 13.01.2011 r. (data wpływu 24.01.2011 r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 04.04.2011 r. (data wpływu 11.04.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 
25.03.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług w 
zakresie kształcenia zawodowego - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 24.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie kształcenia 
zawodowego. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 04.04.2011 r. (data wpływu 11.04.2011 r.) w 
odpowiedzi na wezwanie z dnia 25.03.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

Izba jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy (dalej: ustawa), 
posiadającym numer NIP oraz nr REGON. Izba posiada osobowość prawną. Organami Izby 
są między innymi Zjazd oraz Rada . 

Zgodnie z ustawą Izba może prowadzić działalność wydawniczą oświatową i szkoleniową. 
Zgodnie z ustawą oraz § 6 ust. 2 Statutu Izby , Izba może prowadzić działalność 
wydawniczą, oświatową i szkoleniową która – na mocy postanowień § 44 Statutu Izby – 
włączona została do kompetencji Regionalnych Oddziałów Izby. Działalność Izby finansuje 
się z majątku Izby, który powstaje w szczególności ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z działalności określonej w § 6 ust. 2 Statutu Izby , opłat 
wpisowych, wpłat z tytułu pokrywania kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie 
prawomocnych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz 
innych opłat pobieranych przez Radę w ramach uprawnień nadanych w tym zakresie przez 
Zjazd. Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2a w zw. z § 50 ust. 2 Statutu Izby, dochody 
uzyskane z prowadzonej na mocy § 6 ust. 2 Statutu Izby – działalności, przeznaczane są 
wyłącznie na cele statutowe Izby. 
Działalność szkoleniowa jest prowadzona przede wszystkim na rzecz członków samorządu. 

Działalność szkoleniowa organów oraz jednostek organizacyjnych Izby ma charakter 
kształcenia zawodowego skierowanego na podnoszenia specjalistycznych kwalifikacji 
zawodowych członków samorządu. Działalność ta prowadzona jest na podstawie ustawy oraz 
w formach i na zasadach przewidzianych w przepisach wydanych na jej podstawie, w 
szczególności w uchwałach Zjazdu oraz Rady, w tym w Zasadach Etyki (załącznik do uchwały 
Zjazdu z dnia 22 stycznia 2006 r., ze zm.) . 
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W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi w zakresie kształcenia zawodowego świadczone przez organy oraz jednostki 
organizacyjne Izby na rzecz członków samorządu podlegają zwolnieniu z opodatkowania 
podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT... 

 
Izba stoi na stanowisku, iż usługi w zakresie kształcenia zawodowego świadczone przez 

jej organy oraz jednostki organizacyjne na rzecz członków samorządu podlegają zwolnieniu z 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT zwolnione z opodatkowania są usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
tej ustawy, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Dla oceny, czy usługi w zakresie kształcenia wykonywane przez organy oraz jednostki 
organizacyjne Izba na: rzecz członków samorządu będą zwolnione z opodatkowania 
podatkiem VAT na podstawie powołanego wyżej przepisu konieczne jest ustalenie: 

� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Przepisy ustawy o VAT nie zawierają legalnej definicji pojęcia „kształcenie zawodowe”. W 

konsekwencji, przy ocenie czy usługi świadczone przez wnioskodawcę należą do usług 
kształcenia zawodowego należy odwołać się do literalnej wykładni tego pojęcia. Kształcenie 
zawodowe należy rozumieć jako czynności mające na celu nabywanie oraz podnoszenie 
umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych dla wykonywania danego zawodu, a 
także zdobywanie oraz poszerzanie wiedzy wymaganej w celu wykonywania danego zawodu. 

Niewątpliwie szkolenia mające na celu przekazywanie oraz poszerzanie wiedzy, jak 
również kwalifikacji w zakresie prawa oraz działalności świadczone przez organy oraz 
jednostki organizacyjne Izby na rzecz członków samorządu należy uznać za usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego. 

Pewnej wskazówki przy wykładni pojęcia „kształcenie zawodowe” dostarczają również 
wyjaśnienia Ministra Finansów (zamieszczone w serwisie internetowym Ministerstwa 
Finansów) odnoszące się do zasad zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług 
świadczonych przez szkoły nauki jazdy. Z powyższych wyjaśnień wynika, między innymi, iż 
„usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, z uwagi na fakt, 
iż jest to obecnie jeden z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na 
różne stanowiska, należy uznać za kształcenie zawodowe”. Wyjaśnienia Ministra Finansów 
odwołują się zatem do wymogów zawodowych jakie powinny spełniać osoby wykonujące 
dany zawód. 

Należy zaznaczyć, iż ustawa nakłada szereg obowiązków związanych z wykonywaniem 
zawodu. W szczególności, zgodnie z ustawą osoba wykonująca ten zawód obowiązana jest 
stale podnosić swoje kwalifikacje. Szczegółowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
zostały określone w Zasadach Etyki, w szczególności w rozdziale zatytułowanym „Zasady 
stałego podnoszenia kwalifikacji…”. Zgodnie z… „są zobowiązani do stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w niniejszym rozdziale, w zakresie 
odpowiadającym tematyce egzaminu”. Z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzony został 
również system punktowy zobowiązujący członków samorządu do wypełniania obowiązku 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach 
kształcenia zawodowego. W szczególności, obowiązek ten może być wypełniany poprzez 
uczestniczenie w formach kształcenia organizowanych przez organy oraz jednostki 
organizacyjne Izby. Podnoszenie kwalifikacji jest zatem wymogiem zawodowym. W 
rezultacie, usługi szkoleniowe świadczone w celu podnoszenia tych kwalifikacji stanowią 
niewątpliwie usługi kształcenia zawodowego. 
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Należy także podkreślić, iż usługi kształcenia zawodowego „wykonywane przez organy 
oraz jednostki organizacyjne Izba wykonywane są w formach i na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. 

Podstawa wykonywania działalności szkoleniowej przez Izbę zawarta została w akcie 
rangi ustawowej, a mianowicie…, zgodnie z którym Izba może prowadzić działalność 
wydawniczą, oświatową i szkoleniową. Szczegółowe formy oraz zasady wykonywania tej 
działalności przewidziane zostały w przepisach wydanych przez organy Izby, zgodnie z 
delegacją zawartą w ustawie, to jest w uchwałach Zjazdu oraz Rady, w tym w szczególności 
w Zasadach Etyki. Uchwały Zjazdu, Rady oraz Zasady Etyki nie stanowią źródeł prawa 
powszechnie obowiązujących, są natomiast regulacjami wewnątrz korporacyjnymi 
samorządu, w związku z czym niewątpliwie mieszczą się w ogólnym pojęciu „,odrębne 
przepisy” zastosowanym przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. 

Na mocy ustawy… określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji należy do zadań 
Zjazdu. W celu realizacji powyższej delegacji ustawowej 16 stycznia 2010 r. III Zjazd podjął 
uchwałę w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji. W przedmiotowej uchwale Zjazd 
przewidział między innymi podstawowe formy wykonywania usług kształcenia przez Rada 
oraz regionalne oddziały Izby. W szczególności w uchwale stwierdza się, iż jednostki te 
„prowadzą, koordynują i nadzorują stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez 
inicjowanie i wspieranie lub organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i innych form 
dokształcania zawodowego”. Ponadto, uchwała określa podstawowe zasady wykonywania 
tego rodzaju usług na rzecz członków samorządu, między innymi zasadę odpłatności oraz 
zasadę równości członków samorządu. 

We wspomnianej powyżej uchwale Zjazd przekazał Radzie określenie szczegółowych 
standardów wykonywania obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W celu 
wykonania powyższego obowiązku Rada podjęła 8 grudnia 2010 r. uchwałę w sprawie 
zmiany załącznika do uchwały Zjazdu z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki. 
Wskazana uchwała Rada określiła między innymi szczegółowe formy i zasady wykonywania 
przez organy oraz jednostki organizacyjne Izby usług kształcenia na rzecz członków 
samorządu. W szczególności art… stwierdza, iż ‚„Regionalne Oddziały Izby, w celu 
zapewnienia możliwości wypełnienia obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji, 
zobowiązane są do organizowania w roku kalendarzowym, na określanych przez siebie 
warunkach finansowych, form podnoszenia kwalifikacji o tematyce określonej w art....”. Z 
kolei art... do form kształcenia zawodowego zalicza, między innymi: szkolenia specjalistyczne 
o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością, konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, 
szkolenia e-learningowe. Ponadto, w art… przewidziano podstawowe zasady wykonywania 
działalności szkoleniowej, to jest możliwość zawierania porozumień o współpracy w zakresie 
organizowania form podnoszenia kwalifikacji oraz zasadę równości członków samorządu. 
Ponadto, wprowadzony został system punktowy oceny podnoszenia kwalifikacji. W ramach 
wprowadzonego systemu oceny organy oraz jednostki organizacyjne Izba zobowiązane są do 
rejestrowania właściwej liczby punktów uzyskanych przez uczestniczących w formach 
kształcenia organizowanych przez te jednostki. 

Warto także zaznaczyć, iż podstawowym celem wprowadzenia obowiązujących od 1 
stycznia 2011 r. zmian w ustawie o VAT w zakresie zwolnień niektórych czynności z 
opodatkowania było dostosowanie polskiego prawa do prawa wspólnotowego. Art. 43 ust. 1 
pkt 29 ma zatem na celu dostosowanie polskich regulacji do zwolnienia z podatku VAT 
niektórych usług edukacyjnych przewidzianego w art. 132(1)(i) dyrektywy 2006/112/WE 
Rady UE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U.UE.L.06.347.1) . Zgodnie z powyższym przepisem: „państwa członkowskie zwalniają 
następujące transakcje: (...) kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub 
wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i 
dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie 
podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele 
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uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.” Należy także zaznaczyć, iż art. 
132 Dyrektywy VAT został umieszczony w rozdziale 2 zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące 
określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”. Powyższe uwagi prowadzą do 
wniosku, iż zwolnieniu podlegają usługi kształcenia zawodowego świadczone przez podmioty 
prawa publicznego, a także inne instytucje wykonujące te usługi w interesie publicznym. 

Nie ulega wątpliwości, iż zawód… jest zawodem zaufania publicznego. Natomiast Izba 
jest samorządem powołanym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483, ze zm.), jako samorząd zawodowy, reprezentujący 
osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawujący pieczę nad należytym 
wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 
Wykonywane przez organy oraz jednostki organizacyjne Izba czynności kształcenia na rzecz 
członków samorządu, których celem jest stałe podnoszenie poziomu usług, jest więc 
elementem sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu i realizowane 
jest w interesie publicznym. 
Powyższe uwagi dodatkowe potwierdzają słuszność stanowiska Wnioskodawcy. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…).  

Co do zasady, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Przy czym zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od 
podatku. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 

grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od 
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w 
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co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 

W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, iż dla oceny, czy określone usługi 
będą zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 konieczne jest ustalenie w pierwszej 
kolejności, czy omawiane usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, a następnie czy spełniają dodatkowe warunki wynikające z ww. przepisu, tj. 
czy prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub czy 
mają uzyskaną akredytację na dany rodzaj szkolenia lub czy są finansowane w wysokości co 
najmniej 70% ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG obejmują nauczanie pozostające w 
bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie 
kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jako 
samorząd zawodowy działa na podstawie ustawy, zwaną dalej ustawą. Ustawa powyższa 
nakłada na osoby wykonujące zawód obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 

Na podstawie ustawy, Izba może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową i 
szkoleniową. Izba prowadzi ww. działalność poprzez organy i jednostki organizacyjne, tj. 
Zjazd oraz Radę. Działalność ta ma charakter kształcenia zawodowego, skierowanego na 
podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych członków samorządu. 

W ocenie tut. organu, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż szkolenia mające na celu 
przekazywanie oraz poszerzanie wiedzy, jak również kwalifikacji świadczone przez organy 
oraz jednostki organizacyjne Wnioskodawcy na rzecz członków samorządu wypełniają 
definicję kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. 

Szczegółowe formy oraz zasady wykonywania tej działalności przewidziane zostały w 
przepisach wydanych przez organy Izba, zgodnie z delegacją ustawową to jest w uchwałach 
Zjazdu oraz Rady, w tym w szczególności w Zasadach Etyki, co też Wnioskodawca 
wyczerpująco przedstawił w zajętym stanowisku. 

W myśl art… „Regionalne Oddziały Izby, w celu zapewnienia możliwości wypełnienia 
obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązane są do organizowania w roku 
kalendarzowym, na określanych przez siebie warunkach finansowych, form podnoszenia 
kwalifikacji. Z kolei art… do form kształcenia zawodowego doradców podatkowych zalicza, 
między innymi: szkolenia specjalistyczne o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością, 
konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe. Ponadto, w art… 
przewidziano podstawowe zasady wykonywania działalności szkoleniowej, to jest możliwość 
zawierania porozumień o współpracy w zakresie organizowania form podnoszenia kwalifikacji 
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oraz zasadę równości członków samorządu. Ponadto, wprowadzony został system punktowy 
oceny podnoszenia kwalifikacji przez. W ramach wprowadzonego systemu oceny organy oraz 
jednostki organizacyjne Izba zobowiązane są do rejestrowania właściwej liczby punktów 
uzyskanych przez uczestniczących w formach kształcenia organizowanych przez te jednostki.  

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż usługi w 
zakresie kształcenia zawodowego świadczone przez organy oraz jednostki organizacyjne Izba 
na rzecz członków samorządu, wypełniają dyspozycje art… ustawy i podlegają zwolnieniu z 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 
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137. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.05 (sygn. IPPP1-443-225/11-4/JL) 

 
Istota interpretacji  
Zwolnienie z podatku wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy również nie 
znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż przedmiotowe szkolenia nie są 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskującej, 
przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2011r. (data wpływu 09.02.2011r.) – uzupełnionym 
w dniu 18.03.2011r. na wezwanie Organu z dnia 14.03.2011r. - o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 09.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług. 
Wniosek uzupełniony został pismem (data wpływu 18.03.2011r.) będącym odpowiedzią na 
wezwanie Organu z dnia 14.03.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 

Wnioskująca zamierza prowadzić szkolenia dla osób ubiegających się o zawód trenera 
treningu zastępowania agresji – dające kompetencje trenerskie do prowadzenia zajęć 
treningu zastępowania agresji indywidualnie lub z grupą odbiorców końcowych. 

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała ponadto, że jako organizator szkoleń 
TZA, prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia dla każdego prowadzonego szkolenia 
TZA – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2006r. – w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r. nr 31, poz. 216 z późn. zm.). 

Dokumentację stanowią: 1. program nauczania, 2. dziennik zajęć edukacyjnych 
zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych 
– protokół z egzaminu, jeśli taki został przeprowadzony, rejestr wydanych zaświadczeń. 
Szkolenie trenerów treningu zastępowania agresji jest realizowane na podstawie programu 
nauczania TZA, które zawiera: 

1. Nazwę formy kształcenia – trener treningów zastępowania agresji,  
2. Czas trwania i sposób jego organizacji – od 30 do 85 h dydaktycznych realizowane 

modułowo 
3. Wymagania wstępne dla uczestników 
4. Cele kształcenia 
5. Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar 
6. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych 
7. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych 
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8. Sposób sprawdzania efektów kształcenia. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Jaką stawkę należy zastosować do świadczonych tego typu usług – prowadzenia zajęć TZA, 
które dają uprawnienia do pracy metodą treningu zastępowania agresji... 

 
Zdaniem Wnioskującej, należy zastosować zwolnienie z podatku VAT (art. 43 ust. 1, 

dotyczący zwolnień z podatku szkoleń zawodowych) – jako że szkolenie trenera TZA jest 
szkoleniem w zakresie kształcenia zawodowego – daje kompetencje i uprawnienia trenerskie 
potwierdzone stosownym zaświadczeniem (bądź certyfikatem). Według Wnioskującej są to 
usługi kształcenia zawodowego, które są prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach – czyli rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i 
Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 
2006r. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia dla treningów 
TZA jest prowadzona stosowna dokumentacja dla potwierdzonej formy kształcenia. 
Dokumentację stanowią: 1. program nauczania, 2. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: 
listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych – protokół z 
egzaminu, jeśli taki został przeprowadzony, rejestr wydanych zaświadczeń. 

Zgodnie z powyższym, zdaniem Zainteresowanej szkolenia TZA spełniają wymogi 
zaklasyfikowane jako usługi kształcenia zawodowego, które prowadzone są w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
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prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie.  

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 01.01.2011r., w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa 
w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści 
wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział 
opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. 
Stosownie do treści obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania  

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. Z art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że szkoła i placówka może być 
szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 
Zgodnie natomiast z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w 
pkt 26: 

a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 
Jak wynika z powyższego ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje szereg 

zwolnień dla usług związanych z nauczaniem i kształceniem zawodowym, m.in. dla usług 
świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty (art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a), usług 
prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a), usług świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b), finansowanych w całości ze 
środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29c).  

Ponadto, z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, 
poz. 392) wynika, iż zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W związku z powyższym dla oceny, czy usługi wykonywane przez Wnioskującą 
korzystają ze zwolnienia od podatku VAT konieczna jest ich analiza pozwalająca również 
określić, który z powyższych przepisów dotyczących zwolnień ma zastosowanie w 
przedmiotowej sprawie.  

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskująca nie wskazała, czy jest objęta systemem 
oświaty, czy uzyskała akredytację oraz czy szkolenia są finansowane w całości lub co 
najmniej w 70% ze środków publicznych – o co pytał Organ w wezwaniu skierowanym do 
Wnioskującej. Należy zatem uznać, że Wnioskująca nie jest objęta systemem oświaty, nie 
uzyskała akredytacji oraz że szkolenia nie są finansowane w całości lub co najmniej w 70% 
ze środków publicznych. 
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W konsekwencji zaistnienia powyższych okoliczności należy stwierdzić, że zwolnienie od 
podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b i c oraz z § 
13 ust. 1 pkt 20 cyt. rozporządzenia nie będzie miało zastosowania do usług świadczonych 
przez Wnioskującą.  

Zainteresowana wskazała natomiast w ww. uzupełnieniu, że szkolenia prowadzone będą 
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 
03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r., nr 31, poz. 
216 z późn. zm.).  
Należy jednak podkreślić, iż w myśl § 2 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, uzyskiwanie i 
uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: 

1. kurs; 
2. kurs zawodowy; 
3. seminarium; 
4. praktyka zawodowa. 

Natomiast § 9 pkt 2 rozporządzenia stanowi, iż kursy zawodowe mogą prowadzić osoby 
prawne i fizyczne, prowadzące działalność oświatową nieobejmująca prowadzenia szkoły, 
placówki lub ich zespołu, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych, dla której uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy, jeżeli 
zakres kursu zawodowego jest zgodny z zakresem kształcenia, dla którego została przyznana 
akredytacja. 

Z powyższego wynika zatem, iż wskazane przez Zainteresowaną rozporządzenie reguluje 
zasady prowadzenia kursów, seminariów i praktyk zawodowych, a w przypadku kursów – 
mogą je prowadzić m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową, dla której 
uzyskały akredytację i jeżeli zakres kursu zawodowego jest zgodny z zakresem kształcenia, 
dla którego została przyznana akredytacja. Jak stwierdzono powyżej, z okoliczności 
przedstawionych w przedmiotowej sprawie nie wynika, aby Wnioskująca uzyskała taką 
akredytację. Należy zatem wbrew opinii Zainteresowanej stwierdzić, iż wskazane 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 03.02.2006r. nie określa form i 
zasad prowadzenia opisanych we wniosku szkoleń powadzonych przez Wnioskującą.  

Istotne jest również to, że przedmiotowe rozporządzenie wydane zostało na podstawie 
przepisów o systemie oświaty - art. 68c ust. 1 cyt. ustawy o systemie oświaty, zgodnie z 
którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, a także może określić warunki i tryb 
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów 
zawodowych, skład, warunki powoływania i odwoływania przez kuratora oświaty 
państwowych komisji egzaminacyjnych, wzory wydawanych świadectw i dyplomów, 
wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunki 
wynagradzania członków komisji. 

Przedmiotowe rozporządzenie adresowane jest do jednostek systemu oświaty i zawiera 
jedynie ogólne zasady prowadzenia kursów, kursów zawodowych, seminariów i praktyk 
zawodowych przez te jednostki. Z przedstawionych w analizowanej sprawie okoliczności nie 
wynika natomiast, aby Wnioskująca była jednostką objętą systemem oświaty. 
Rozporządzenie to nie reguluje również wprost kwestii szkoleń osób ubiegających się o 
zawód trenera treningu zastępowania agresji zatem należy stwierdzić, że wskazane przez 
Wnioskującą rozporządzenie nie stanowi przepisów odrębnych, o których mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 29a ustawy o VAT, które określałyby formy i zasady prowadzenia szkoleń dla osób 
ubiegających się o zawód trenera treningu zastępowania agresji. W konsekwencji zwolnienie 
z podatku wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy również nie znajduje 
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zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Reasumując, stanowisko Wnioskującej należało uznać za nieprawidłowe. W oparciu o 
powołane wyżej przepisy oraz okoliczności wynikające z wniosku oraz jego uzupełnienia 
należy stwierdzić, że szkolenia, o których mowa we wniosku, prowadzone przez Wnioskującą 
podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach, według stawki 23%.  
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138. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.05 (sygn. ILPP1/443-140/11-4/MK) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych – szkolenia BHP – przekwalifikowania 
zawodowego świadczonych przez placówkę objętą systemem oświaty także w zakresie 
kształcenia i wychowania. Brak akredytacji. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół przedstawione we 
wniosku z dnia 19 stycznia 2011 r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem 
z dnia 12 kwietnia 2011 r. (data wpływu 14 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług. Dnia 14 kwietnia 2011 r. 
wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Ośrodek Szkolenia Kursowego przy Zespole Szkół prowadzi działalność usługową w zakresie 
szkoleń BHP oraz kierowca wózka jezdniowego, spawanie, obsługa i konserwacja żurawi, 
suwnic, pomoc kucharza, obsługa komputera i kasy fiskalnej, kierowca kat. B i A. 
Kursy są realizowane na zlecenie okolicznych zakładów pracy, Urzędu Pracy i ośrodków 
pomocy społecznej. Za wykonane usługi Wnioskodawca wystawiał do tej pory faktury ze 
stawką VAT zwolniony. 
Dnia 14 kwietnia 2011 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek o doprecyzowanie opisu 
zdarzenia przyszłego wskazując, iż szkolenia wykonywane przez Zespół Szkół to usługi 
przekwalifikowania zawodowego. 
Zespół Szkół szkoła ponadgimnazjalna nie jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
przyznanie akredytacji kuratora oświaty dla kształcenia ustawicznego prowadzonego w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 
Świadczone usługi finansowane są w 60% ze środków publicznych, pozostałe 40% to środki 
prywatne (dane z roku 2010). Jak wyjaśnił Wnioskodawca wykonywane usługi nie są 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty – w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – także w zakresie kształcenia i wychowania. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy po nowelizacji przepisów do wykonywanych ww. usług szkoleniowych należy doliczyć 
podatek VAT... 
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Zdaniem Wnioskodawcy, (sformułowanym ostatecznie w piśmie z dnia 12 kwietnia 2011 r.), 
szkolenia prowadzone przez Szkołę są zwolnione od podatku VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
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, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy. 
Z kolei przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, wprowadzonym art. 
19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z 
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 ze zm.) oraz zmienionym art. 9 pkt 1 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były 
ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
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   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od 
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 
2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości, obejmują nauczanie 
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające 
na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w 
zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Jak wynika z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje szkoły: 
   1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, 
sportowe i mistrzostwa sportowego, 
   2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 
dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa 
sportowego, 
   3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i 
leśne, 
   4. artystyczne. 
System ten – w myśl pkt 3a ww. przepisu – obejmuje również placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
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Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką 
publiczną albo niepubliczną. W myśl natomiast ust. 2 powołanego przepisu, szkoła i 
placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną. 
Zgodnie z art. 58 ust. 1 cytowanej ustawy, szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na 
podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę. 
Jak wynika natomiast z art. 62 ust. 1 ww. ustawy, organ prowadzący szkoły różnych typów 
lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad 
pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich 
poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. 
W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca prowadzi szkolenia kursowe w zakresie szkoleń 
BHP oraz kierowca wózka jezdniowego, spawanie, obsługa i konserwacja żurawi, suwnic, 
pomoc kucharza, obsługa komputera i kasy fiskalnej, kierowca kat. B i A. Kursy są 
realizowane na zlecenie okolicznych zakładów pracy, Urzędu Pracy i ośrodków pomocy 
społecznej. Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty świadczącą usługi w 
zakresie kształcenia i wychowania. Zainteresowany wskazał, iż jako szkoła ponadgimnazjalna 
nie jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o przyznanie akredytacji kuratora oświaty. 
Świadczone usługi są finansowane w 60% ze środków publicznych, oraz nie są prowadzone 
w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać 
należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi są zwolnione od podatku VAT. Powyższe 
wynika z faktu, iż opisane usługi wykonywane są przez jednostkę objętą systemem oświaty, 
a ponadto dotyczą kształcenia i wychowania. Skutkiem powyższego spełnione zostały 
przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o 
podatku VAT. 
W tym miejscu wyjaśnić należy, iż powołany w treści interpretacji § 13 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zastąpił § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.). Niemniej, powołany 
przepis rozporządzenia nie uległ zmianie. 
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139. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.06 (sygn. IPPP1-443-211/11-5/IGo) 

 
Istota interpretacji 
Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 świadcząc 
usługę polegającą na nauce plastyki w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Natomiast 
usługa polegająca na nauce plastyki przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli, 
nie mieści się w katalogu usług zwolnionych z podatku VAT, w związku z czym podlega 
opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, 
przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2011r. (data wpływu 07.02.2011r.), uzupełnionym 
pismem z dnia 07.04.2011r. (data wpływu 11.04.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. 
Organu z dnia 29.03.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 
świadczonych usług: 
    * jest prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych 
świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty; 
    * jest prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT usług polegających na 
nauce plastyki świadczonych przez Wnioskodawcę jako nauczyciela; 
    * jest nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT usług polegających 
na nauce plastyki świadczonych przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 07.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie opodatkowania świadczonych usług. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 
07.04.2011r. (data wpływu 11.04.2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 
29.03.2011r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 
Wnioskodawczyni od roku 01.09.1989 roku w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa 
wykonuje usługi polegające na nauce rytmiki-umuzykalnienia, gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej, elementów tańca oraz języków obcych i plastyki. Usługi wykonywane są w 
przedszkolach publicznych w godzinach ich funkcjonowania w ramach wspomagania procesu 
edukacyjnego. Dzięki osiąganym sukcesom (liczne nagrody zdobywane przez wychowanków 
w organizowanych międzyprzedszkolnych konkursach) usługi Wnioskodawczyni cieszą się 
dużym powodzeniem. Do końca ubiegłego roku usługi powyższe korzystały ze zwolnienia od 
podatku VAT. Wraz z nowelizacją przepisów o podatku VAT powstała określona niepewność, 
czy dalsze zwolnienie jest uprawnione. 
 
W piśmie uzupełniającym Wnioskodawczyni podaje, że: 
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    * Wymienione we wniosku usługi świadczy jako nauczyciel osobiście i poprzez 
zatrudnionych innych nauczycieli (zleceniobiorców). Wszyscy zatrudnieni wykonawcy usług 
są nauczycielami w zrozumieniu Karty Nauczyciela. 
    * Przedsiębiorstwo, w ramach którego świadczone są usługi jest jednostką wpisaną do 
ewidencji szkół i placówek prowadzoną przez miasto na podstawie art. 82 ust 3 i 3a ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pod poz. 7 Pz, jako placówka kształcenia 
ustawicznego prowadząca zajęcia umuzykalniające, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, taniec, 
balet, nauczanie dzieci języków obcych. 
    * Usługi swoje Wnioskodawczyni świadczy na podstawie umów zawartych łącznie z 37 
przedszkolami, przy czym z 24 przedszkolami publicznymi reprezentowanymi przez dyrektora 
przedszkola, z 12 przedszkolami publicznymi gdzie stroną jest Rada Rodziców, oraz z jednym 
przedszkolem prywatnym reprezentowanym przez właściciela. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Pytanie zostało ostatecznie sprecyzowane w piśmie z dnia 14.04.2011r. 
 
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawczynię są zwolnione od podatku VAT... 
 
Wnioskodawczyni uważa, że przewidziane w rzeczonej ustawie zwolnienie powinno być w 
całości zastosowane w prowadzonej przez nią działalności. Świadczą o tym zapisy 
umieszczone w punktach 26 a, 27 i 28 art. 43 ust 1. 
 
Ponadto stanowisko Wnioskodawczyni zostało doprecyzowane w piśmie z dnia 14.04.2011r. 
Mianowicie, Wnioskodawczyni uważa, że usługi przez nią świadczone korzystają ze zwolnione 
z podatku VAT przede wszystkim jako usługi świadczone przez jednostkę objętą Systemem 
Oświaty. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w 
części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych 
przez jednostkę objętą systemem oświaty, za prawidłowe w części dotyczącej 
zwolnienia z podatku VAT usług polegających na nauce plastyki świadczonych 
przez Wnioskodawcę jako nauczyciela oraz za nieprawidłowe w części dotyczącej 
zwolnienia z podatku VAT usług polegających na nauce plastyki świadczonych 
przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę 
towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania 
towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które 
nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 
Co do zasady stawka podatku, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 
ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Należy wskazać, iż art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578) zostały 
wprowadzone zmiany. I tak zgodnie z dodanym art. 146a pkt 1 w okresie od 1 stycznia 
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2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1, wynosi 
23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach 
wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności 
stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 ustawy punkt 26, regulujący zwolnienia od podatku 
usług edukacyjnych. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie 
zwalniają m.in. kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. Natomiast na podstawie lit. j) powołanego art. 
132 ust. 1 Dyrektywy zwolnione zostało nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące 
kształcenie powszechne lub wyższe. 
I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone 
przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
Art. 3 pkt 17 ustawy stanowi, iż ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o kształceniu 
ustawicznym, należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo 
niepubliczną. 
Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i 
placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. 
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Następnie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi 
prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. 
Analizując powołaną wyżej regulację zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania 
zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym 
dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim 
poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który 
musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż 
zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku VAT jest nauczanie prywatne przez 
nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje 
czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. 
nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia 
bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być 
bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Bez znaczenia w tej 
sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa 
liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są 
zatrudnieni (w przedmiotowej sytuacji na podstawie umów cywilnoprawnych z 
Wnioskodawcą) nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z Wnioskodawcą. 
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w ramach 
własnego przedsiębiorstwa wykonuje usługi polegające na nauce rytmiki-umuzykalnienia, 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, elementów tańca oraz języków obcych i plastyki. 
Przedsiębiorstwo, w ramach którego świadczone są usługi jest jednostką wpisaną do 
ewidencji szkół i placówek prowadzoną przez miasto na podstawie art. 82 ust 3 i 3a ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pod poz. 7 Pz, jako placówka kształcenia 
ustawicznego prowadząca zajęcia umuzykalniające, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, taniec, 
balet, nauczanie dzieci języków obcych. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie wynika, że zwolnienie z podatku od 
towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez 
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające 
skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby 
możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit 
a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie 
kształcenia i wychowania. 
Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w 
zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą 
być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. 
Usługi wykonywane są w przedszkolach publicznych i niepublicznych w ramach wspomagania 
procesu edukacyjnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni świadczy 
usługę w zakresie wychowania. 
Wnioskodawca wskazuje, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności prowadzi zajęcia 
polegające na nauce rytmiki-umuzykalnienia, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 
elementów tańca oraz języków obcych. 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż mając na uwadze art. 82 ust. 1 oraz w związku z art. 5 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawczyni, posiadając wpis do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty 
zawartych w art. 2 ww. ustawy i jako placówka kształcenia ustawicznego świadczy usługę w 
zakresie kształcenia i wychowania. 
W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 
ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
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oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Powyższy przepis odnosi się tylko i wyłącznie 
do usług, które Zainteresowany wykonuje w ramach posiadanego wpisu, tj. zajęcia 
umuzykalniające, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, taniec, balet, nauczanie dzieci języków 
obcych. 
W odniesieniu natomiast do usługi polegającej na nauce plastyki, które Wnioskodawca 
wykonuje w ramach swojego przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, iż będzie ona podlegała 
zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. 
Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, iż 
wprowadzone przepisem art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwolnienie ma zastosowanie 
wyłącznie do usług nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczonych przez osoby fizyczne, które są nauczycielami. 
Ponieważ w przedmiotowym przypadku, usługa nauczania jest świadczona przez 
Wnioskodawcę jako nauczyciela – będzie podlegała zwolnieniu. Jednakże zwolnienie 
powyższe nie będzie miało zastosowania do innych zatrudnionych nauczycieli 
(zleceniobiorców), gdyż nie świadczą oni tych usług na własny rachunek, związani są umową 
z Wnioskodawcą, a nie bezpośrednio z uczniami, tym samym nie podlegają one zwolnieniu 
od podatku VAT na podstawie ww. przepisu. 
Reasumując, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 
świadcząc usługę polegającą na nauce plastyki w przedszkolach publicznych i niepublicznych. 
Zatem usługa prowadzenia szkoleń przez Wnioskodawczynię jest zwolniona z podatku VAT, 
w związku z czym stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii należało uznać za prawidłowe. 
Natomiast usługa polegająca na nauce plastyki przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę 
nauczycieli, nie mieści się w katalogu usług zwolnionych z podatku VAT, w związku z czym 
podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT. Dlatego też w tym zakresie 
stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
795

140. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.06 (sygn. ILPP2/443-297/11-5/AK) 

 
Istota interpretacji 
1. Czy w związku z wymogiem profesjonalnego udzielania pomocy nałożonym przez ww. 
przepisy prawne na osoby z wykształceniem medycznym oraz osoby związane z 
ratownictwem medycznym, bądź zobowiązane przez pracodawcę do niesienia pomocy na 
terenie zakładu pracy, organizator szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa 
medycznego może być zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT? 
2. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, może korzystać ze 
zwolnienia z podatku VAT w przypadku, kiedy na kurs zgłaszają się indywidualnie osoby, na 
które nie ma nałożonego obowiązku ukończenia kursu pierwszej pomocy, ale osoby te chcą 
ukończyć szkolenie (np. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), ponieważ pozwala im ono 
na uzyskanie dodatkowych punktów lub jest wymagane przy przyjęciu do niektórych szkół 
wyższych (np. Szkoła Główna Pożarnictwa) oraz służb związanych z systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne? 
3. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy może być zwolniony z podatku VAT 
w przypadku osób niezobligowanych do posiadania uprawnień z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy i ratowania życia, zgłaszających się na kurs indywidualnie? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione 
we wniosku z dnia 4 lutego 2011 r. (data wpływu 7 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem 
sygnowanym datą 3 kwietnia 2011 r. (data wpływu 9 marca 2011 r.) oraz pismem z dnia 8 
kwietnia 2011 r. (data wpływu 11 kwietnia 2011 r.), a także pismem z dnia 27 kwietnia 2011 
r. (data wpływu 29 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania zwolnienia od 
podatku VAT do usług z zakresu kursów i szkoleń udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa 
medycznego jest: 
    * prawidłowe – w odniesieniu do ww. usług kierowanych do lekarzy, ratowników 
medycznych, pielęgniarek, strażaków, ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 
    * nieprawidłowe – w odniesieniu do ww. usług kierowanych do osób i podmiotów 
niezwiązanych bezpośrednio z ratownictwem medycznym - także osób bez wykształcenia 
medycznego i ratowniczego. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 7 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie stosowania zwolnienia od podatku VAT do usług z zakresu kursów i szkoleń 
udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono 
pismem z dnia 3 kwietnia 2011 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego i 
własnego stanowiska w sprawie oraz określenie przedmiotu wniosku oraz pismem z dnia 8 
kwietnia 2011 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego, ostatecznie 
sformułowanie pytania i własne stanowisko w sprawie, a także pismem z dnia 27 kwietnia 
2011 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego. 
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W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Spółka prowadzi szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy dla 
lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, strażaków, ratowników Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz osób i podmiotów niezwiązanych bezpośrednio z 
ratownictwem medycznym - także osób bez wykształcenia medycznego i ratowniczego 
(Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane - PKD 8042B; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane - PKD 8559B). Wnioskodawca nie posiada akredytacji MEN oraz nie jest 
wpisany w rejestr wojewody podmiotów szkolących, poza rejestrem Wojewody podmiotów 
spełniających wymagania w zakresie kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Spółka jest 
płatnikiem podatku VAT. Usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Szkolenia 
odbywają się w godzinach pracy (jako oddelegowane z pracy), jak i w czasie wolnym od 
pracy w trybie zgłoszeń indywidualnych. Szkolenia mają charakter kursów, prelekcji, 
seminariów. 
 
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT Zainteresowany zwraca się z 
prośbą o ustalenie podatku VAT w przypadku szkoleń opisanych poniżej: 
    * szkolenie (kurs, seminarium) dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek z 
zakresu ratownictwa, resuscytacji, pomocy w urazach i in., pomocy medycznej w stanach 
zagrożenia życia, w przypadku kiedy uczestnicy zgłaszają się indywidualnie, opłacając 
indywidualnie tego rodzaju szkolenie. W związku ze zmieniającymi się standardami udzielania 
pomocy, opracowywanymi przez polskie i międzynarodowe organizacje i towarzystwa 
naukowe, personel medyczny jest zobowiązany do stałego uzupełniania swojej wiedzy w tym 
zakresie, 
    * szkolenie (kurs, seminarium) dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek w ww. 
zakresie, w przypadku kiedy są to osoby oddelegowane przez pracodawcę (np. szpital) i on 
ponosi odpłatność za szkolenie, 
    * szkolenie (kurs, seminarium) dla lekarzy w przypadku, kiedy cześć lub całość kosztów 
szkolenia pokrywa Okręgowa Izba Lekarska, 
    * kurs doskonalący dla ratowników medycznych, obowiązujący ratowników medycznych 
zatrudnionych w ratownictwie medycznym, na prowadzenie którego Zainteresowany posiada 
zgodę wydaną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 
    * kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zakończony egzaminem państwowym z udziałem 
konsultanta wojewódzkiego) - kurs nadaje tytuł ratownika i jest kursem wymaganym do 
pracy w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym (straż pożarna zawodowa i ochotnicza) 
oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 
Szkolenia są prowadzone przez lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarki, zatrudnionych 
w ratownictwie medycznym, certyfikowanych m.in. przez Polską i Europejską Radę 
Resuscytacji. 
 
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż nie jest on jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
   1. Szkolenia z zakresu ratownictwa, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej 
pomocy dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek - prowadzone są w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach: 
          * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów 
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów; 
          * Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.); 
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          * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia 
zawodowego ratowników medycznych, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410); 
          * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r.). 
   2. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego i Tatrzańskiego Pogotowia 
Ratunkowego prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach: 
          * Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 1311); 
          * Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
Nr 191, poz. 1410); 
          * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w 
zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408); 
          * Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy (Dz. U. Nr 229, poz. 1537). 
   3. Kurs pierwszej pomocy dla osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za udzielanie 
pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia - prowadzone są w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach: 
          * Ustawa nowelizująca Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw z 18 grudnia 2008 Nr 223, poz. 
1460) - każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za 
ochronę przeciwpożarową, ewakuację i udzielenie pierwszej pomocy oraz zapewnić 
niezbędne do tego środki - Kodeks Pracy, art. 209(1). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie określone w 
uzupełnieniu z dnia 8 kwietnia 2011 r.). 
 
   1. Czy w związku z wymogiem profesjonalnego udzielania pomocy nałożonym przez ww. 
przepisy prawne na osoby z wykształceniem medycznym oraz osoby związane z 
ratownictwem medycznym, bądź zobowiązane przez pracodawcę do niesienia pomocy na 
terenie zakładu pracy, organizator szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa 
medycznego może być zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT... 
   2. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, może korzystać ze 
zwolnienia z podatku VAT w przypadku, kiedy na kurs zgłaszają się indywidualnie osoby, na 
które nie ma nałożonego obowiązku ukończenia kursu pierwszej pomocy, ale osoby te chcą 
ukończyć szkolenie (np. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), ponieważ pozwala im ono 
na uzyskanie dodatkowych punktów lub jest wymagane przy przyjęciu do niektórych szkół 
wyższych (np. Szkoła Główna Pożarnictwa) oraz służb związanych z systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne... 
   3. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy może być zwolniony z podatku 
VAT w przypadku osób niezobligowanych do posiadania uprawnień z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i ratowania życia, zgłaszających się na kurs indywidualnie... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej dla 
personelu medycznego, strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są kursami doskonalącymi, podnoszącymi kwalifikacje 
zawodowe i powinny być zwolnione z podatku VAT. 
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Zgodnie z polskim prawem obowiązek niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia 
wynika z przepisów Kodeksu Karnego - art. 162 § 1: 
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez 
narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Każda osoba zatem, która znalazła się na miejscu zdarzenia jest zobowiązana do udzielenia 
pierwszej pomocy w oparciu o swoją wiedzę, w zakresie dostępnych możliwości oraz przy 
użyciu środków, jakimi dysponuje. 
Dodatkowo, na część służb mundurowych (Policja, Straż Miejska) nałożony jest obowiązek 
udzielania pierwszej pomocy szczególnymi przepisami (Ustawa o Policji Dz. U z 2007 r. Nr 
43, poz. 277, Nr 57, poz. 390; Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 
Nr 123, poz. 779 - Art. 14g pkt 8). Mimo, że przepisy te nie mówią o obowiązku odbycia 
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa. 
Zainteresowany uważa zatem, że także szkolenia dla osób bez wykształcenia medycznego 
oraz niezwiązanych zawodowo z ratownictwem medycznym, powinny być zwolnione od 
podatku VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe 
w zakresie stosowania zwolnienia podatku VAT do usług z zakresu kursów i 
szkoleń udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w odniesieniu do 
ww. usług kierowanych do lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, 
strażaków, ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz za 
nieprawidłowe w zakresie stosowania zwolnienia od podatku VAT do usług z 
zakresu kursów i szkoleń udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego 
w odniesieniu do ww. usług kierowanych do osób i podmiotów niezwiązanych 
bezpośrednio z ratownictwem medycznym - także osób bez wykształcenia 
medycznego i ratowniczego. 
 
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zwalnia się od podatku podatników, u 
których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 
podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 
W art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 215, poz. 1666) postanowiono, iż kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług, dla 2010 r. przyjmuje się w wysokości 100 000 zł. 
Z kolei, od dnia 1 stycznia 2011 r. zgodnie z art. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług, przepis art. 113 ust. 1 ustawy otrzymuje brzmienie – 
zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie 
przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości 
sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 
Stosownie do zapisu art. 2 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, w 
2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa 
niż 100 000 zł i nie przekroczyła 150 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa 
w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o 
tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r., (…). 
W myśl art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do wartości sprzedaży, o której 
mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług 
zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. 
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Na mocy art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub 
zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca 
roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie 
skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. 
Zatem, jeżeli u Wnioskodawcy wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2010 nie 
przekroczyła kwoty 100 000 zł to może on – od dnia 1 stycznia 2011 r. – nadal korzystać ze 
zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca zachowa zwolnienie 
podmiotowe do końca 2011 r. jeżeli obrót ze sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w 
2011 r. kwoty 150.000 zł. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna 
dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym przez art. 19 pkt 5 ustawy z 
dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110, wynosi 23%. 
Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, 
ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź 
zwolnienie od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były 
ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, str. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie 
zwalniają m.in. kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
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towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
W myśl art. 134 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, dostawa towarów ani świadczenie usług nie 
korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. b), g), h), i), l), m) i n), w 
następujących przypadkach: 
   1. gdy nie są one niezbędne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu; 
   2. gdy ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla danego podmiotu 
poprzez dokonywanie transakcji będących w bezpośredniej konkurencji z działalnością 
przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT. 
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zatem, jeżeli Wnioskodawca spełnia powyższe warunki: 
   1. jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. przedmiotowe usługi kształcenia wymienionych są w zaświadczeniu właściwego organu 
o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
– może skorzystać w zakresie przedmiotowych usług ze zwolnienia określonego w art. 43 
ust. 1 pkt 26 ustawy. 
Z opisu sprawy wynika, iż jak wskazał Zainteresowany nie jest on jednostką objętą 
systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
W zakresie, w jakim świadczone przez Zainteresowanego usługi będące przedmiotem 
wniosku nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 
ustawy ze względu na nie wypełnienie powyższych wymogów, należy określić, czy mogą 
korzystać ze zwolnienia wynikającego z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L. Nr 288 str 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie 
państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej dyrektywy rady z dnia 17 mają 1977 r. w sprawie harmonizacji 
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przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze 
zmianami). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG ( analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. I obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. U. l nr 
347, str. 1 ze zmianami, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą 
lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź 
przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 
Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie 
dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie 
danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie 
danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 
Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. 
do dnia 31 marca 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 
31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle 
związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Ponadto przepisem art. 43 ust. 17a ustawy, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., 
ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług 
związanych z usługami wymienionymi m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 26, wskazując, że 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do 
dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 
dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca nie posiada akredytacji MEN oraz nie 
jest wpisany w rejestr wojewody podmiotów szkolących, poza rejestrem Wojewody 
podmiotów spełniających wymagania w zakresie kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 
Spółka jest płatnikiem podatku VAT. Usługi nie są finansowane ze środków publicznych. 
Zainteresowany przeprowadza różne szkolenia dotyczące pierwszej pomocy: 
    * szkolenie (kurs, seminarium) dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek z 
zakresu ratownictwa, resuscytacji, pomocy w urazach i in., pomocy medycznej w stanach 
zagrożenia życia, w przypadku kiedy uczestnicy zgłaszają się indywidualnie, opłacając 
indywidualnie tego rodzaju szkolenie. W związku ze zmieniającymi się standardami udzielania 
pomocy, opracowywanymi przez polskie i międzynarodowe organizacje i towarzystwa 
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naukowe, personel medyczny jest zobowiązany do stałego uzupełniania swojej wiedzy w tym 
zakresie, 
    * szkolenie (kurs, seminarium) dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek w ww. 
zakresie, w przypadku kiedy są to osoby oddelegowane przez pracodawcę (np. szpital) i on 
ponosi odpłatność za szkolenie, 
    * szkolenie (kurs, seminarium) dla lekarzy w przypadku, kiedy cześć lub całość kosztów 
szkolenia pokrywa Okręgowa Izba Lekarska, 
    * kurs doskonalący dla ratowników medycznych, obowiązujący ratowników medycznych 
zatrudnionych w ratownictwie medycznym, na prowadzenie którego Zainteresowany posiada 
zgodę wydaną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 
    * kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zakończony egzaminem państwowym z udziałem 
konsultanta wojewódzkiego) - kurs nadaje tytuł ratownika i jest kursem wymaganym do 
pracy w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym (straż pożarna zawodowa i ochotnicza) 
oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 
Szkolenia są prowadzone przez lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarki, zatrudnionych 
w ratownictwie medycznym, certyfikowanych m.in. przez Polską i Europejską Radę 
Resuscytacji. 
Przepisy ustawy nie przewidują szczególnych rozwiązań dla usług pierwszej pomocy i 
ratownictwa medycznego, należy więc zastosować zasady ogólne. Można potraktować tego 
typu szkolenia jako kształcenie zawodowe, ale tylko dla osób wykonujących zawody 
medyczne (dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia wiążą się ściśle z wykonywanym 
zawodem). Zwolnienie to będzie miało zastosowanie przy spełnieniu warunku wynikającego z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
Wszelkie kwestie związane z ratownictwem medycznym, tj. pojęcie i zakres kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, wymogi które muszą spełniać ratownicy i dyspozytorzy medyczni oraz 
kwestie obowiązku doskonalenia zawodowego reguluje ustawia z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), natomiast 
szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń wskazanych we wniosku 
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. 
U. Nr 112, poz. 775). 
Na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, rozporządzenie określa: 
   1. formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zwanego dalej 
„doskonaleniem zawodowym”; 
   2. sposób i zakres doskonalenia zawodowego. 
Według § 2 ww. rozporządzenia, doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących 
pozaszkolnych formach kształcenia: 
   1. kursu doskonalącego; 
   2. seminarium; 
   3. samokształcenia. 
Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. 
j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.), organizatorzy kształcenia przed rozpoczęciem 
kształcenia są obowiązani uzyskać zatwierdzenie programu kształcenia dla danego rodzaju i 
trybu kształcenia. 
W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), 
rozporządzenie określa: 
   1. szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i 
położne; 
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   2. warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 10r ust. 
1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „ustawą”; 
   3. wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa 
w art. 10r ust. 4 ustawy. 
W myśl § 2 pkt 1 Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów 
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 ze zm.), 
doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia 
lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia 
specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacją”, nabywanie umiejętności zawodowych z 
zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 
zwane dalej „umiejętnością”, oraz doskonalenie w innych formach kształcenia. 
Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez udział w kursie medycznym 
nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub w kursie 
medycznym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci 
internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej 
(§ 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). 
Natomiast § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy (Dz. U. 229, poz. 1537), rozporządzenie określa sposób i organizację 
przeprowadzenia szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualizację 
wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez: 
   1. pracowników służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej; 
   2. funkcjonariuszy, policjantów i strażaków; 
   3. żołnierzy. 
Szkolenie prowadzone jest przez podmiot szkolący zgodnie z wymogami określonymi w 
rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 pkt 9. Szkolenie kończy się egzaminem 
przeprowadzonym zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 2 pkt 9 (§ 3 cyt. 
rozporządzenia). 
Należy wskazać, iż obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.). 
Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W myśl art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a cyt. ustawy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć 
pracowników do udzielania pierwszej pomocy. 
Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny 
być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 3 ww. ustawy). 
Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 
1860 ze zm.), które określa: 
   1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   2. zakres szkolenia, 
   3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
   4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
   5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 
rodzajów szkolenia. 
W myśl § 1a pkt 2 lit. e cyt. rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną prowadzącą 
działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się osobę 
prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w 
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przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do treści § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom: 
   1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i 
działaniami zapobiegawczymi; 
   2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym 
do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także 
związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
   3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, 
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa 
wypadkowi. 
Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, szkolenie może być 
organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie przez jednostki 
organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 tego 
rozporządzenia). 
Przedmiotowe szkolenia kierowane do określonej grupy odbiorców, tj. do osób z 
wykształceniem medycznym oraz osób związanych z ratownictwem medycznym (lekarzy, 
ratowników medycznych, pielęgniarek, strażaków, policjantów, ratowników WOPR), bądź 
zobowiązanych przez pracodawcę do niesienia pomocy na terenie zakładu pracy, mają na 
celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych, a w niektórych 
przypadkach ich odbycie jest jednym z warunków uprawniających do wykonywania zawodu 
np. ratownika medycznego. 
Oprócz szkoleń dla ww. przedstawicieli zawodów gdzie udział w kursach i szkoleniach z 
pierwszej pomocy jest obligatoryjny Zainteresowany prowadzi kursy dla osób 
niezobiligowanych do posiadania uprawnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy i 
ratowania życia, zgłaszających się na kurs indywidualnie. 
W związku z powyższym, Wnioskodawca nie spełnia wobec wszystkich świadczonych usług 
warunków określonych dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 
ustawy, stwierdzić należy, iż prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na 
organizowaniu kursów kwalifikacyjnych dla osób z wykształceniem medycznym oraz osób 
związanych z ratownictwem medycznym (tj.: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, 
strażaków, policjantów, ratowników WOPR), bądź zobowiązanych przez pracodawcę do 
niesienia pomocy na terenie zakładu pracy – spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, 
o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod 
uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych szkoleń regulowane są przez odrębne przepisy, 
działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę w powyższym zakresie będzie 
korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. 
Z kolei, działalność polegająca na organizowaniu kursów i szkoleń z zakresu pierwszej 
pomocy i ratownictwa w przypadku, kiedy na kurs zgłaszają się indywidualnie osoby, na 
które nie ma nałożonego obowiązku ukończenia kursu pierwszej pomocy i osób 
niezobiligowanych do posiadania uprawnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy i 
ratowania życia – jako skierowana do osób niewykonujących zawodów medycznych (dla 
osób, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem) – 
należy opodatkować według stawki podstawowej, od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 
23%. 
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141. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.10 (sygn. ILPP2/443-348/11-2/BA) 

 
Istota interpretacji 
Jaką stawką podatku VAT opodatkować szkolenia z zakresu BHP? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 
08 lutego 2011 r. (data wpływu 14 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
przedmiotowego – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 14 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu szkoleń BHP. 
Przedmiotem działalności są szkolenia wstępne i okresowe o tematyce bhp oraz szkolenia z 
zasad udzielania pierwszej pomocy. 
 
Wszystkie te szkolenia są ściśle związane z wykonywaną pracą poszczególnych grup 
zawodowych. Szkolenia te dotyczą pracodawców i pracowników różnych grup zawodowych. 
Są one adresowane do tych podmiotów i stanowią usługi kształcenia zawodowego, jako że 
ich znajomość jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy, gdyż zgodnie z art. 237 § 
1 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Jaką stawką podatku VAT opodatkować szkolenia z zakresu BHP... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) ustawy o VAT mówi, że zwalnia się od 
tego podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz 
świadczenia usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W tym przepisie 
mieszczą się prowadzone przez Zainteresowanego usługi w zakresie szkoleń BHP. Jak wynika 
z przepisu aby dane szkolenie korzystało ze zwolnienia muszą być spełnione dwie istotne 
przesłanki: muszą to być usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, oraz muszą być prowadzone w formach i na zasadach. przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 
Podatnik podkreśla, że szkolenia z zakresu BHP obie te przesłanki spełniają, gdyż dotyczą 
one pracodawców, pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i 
wykładowców tematyki BHP. Gdy są one adresowane do tych podmiotów, stanowią usługi 
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kształcenia zawodowego, jako że ich znajomość jest warunkiem niezbędnym do 
wykonywania pracy. 
Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zasady i sposób przeprowadzania tych szkoleń został określone w przepisach rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że szkolenia te mieszczą się w 
kategorii szkoleń zawodowych oraz są przeprowadzane w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach i są one zwolnione od podatku od towarów i usług 
na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit. a). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Stosownie natomiast do treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 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 niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, 
z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 
1. 
Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110 wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 01 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Podstawowe znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, 
odstąpiono również od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Zasadniczym powodem odstąpienia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. 
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Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Jednocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się 
od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 
wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych  
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że dla oceny tego czy 
usługi z zakresu BHP świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów 
i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, konieczne jest stwierdzenie : 
   1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
   2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 01 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 01 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 
347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do 
celów zawodowych. 
Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, pracowników 
służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Szkolenia z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, pracowników służb bhp, 
instruktorów i wykładowców tematyki bhp są usługami kształcenia zawodowego. 
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Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również wówczas, gdy dotyczą 
pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają one bowiem na celu zapewnienie 
uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycie 
umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych do podjęcia i 
wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy. 
Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem niezbędnym 
do wykonywania pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odbycie, 
odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazać mu informacje i 
instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Obowiązek 
przeszkolenia podwładnych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został 
na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 
141 ze zm.). 
Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu Pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180, poz. 1860), które określa; 
   1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   2. zakres szkolenia, 
   3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
   4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
   5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 
rodzajów szkolenia. 
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną 
prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się 
osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w 
przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom: 
   1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i 
działaniami zapobiegawczymi, 
   2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym 
do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także 
związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
   3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, 
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy, która ulega wypadkowi. 
Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia szkolenie może być 
organizowane przez pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a 
pkt 2 rozporządzenia, czyli m. in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność 
oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, 
które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia). 
Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej jednoosobowo 
działalności gospodarczej zajmuje się szkoleniami w zakresie BHP. Przedmiotowe szkolenia 
dotyczą pracodawców, pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i 
wykładowców tematyki BHP. Stanowią one usługi kształcenia zawodowego, jako że ich 
znajomość jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy. Zgodnie z art. 237 § 1 
Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
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on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać zatem należy, że usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest poznanie czynników środowiska pracy, które 
mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, poznanie przepisów i 
zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 
nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz 
postępowania w sytuacjach awaryjnych. 
Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że 
spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. 
szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 01 stycznia 2011 r. świadczone przez 
Wnioskodawcę usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy korzystają ze 
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług. 
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142. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.11 (sygn. ILPP2/443-222/11-4/BA) 

 
Istota interpretacji 
Czy świadczone przez Spółkę usługi będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej z dnia 18 stycznia 2011 
r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2011 r. (data 
wpływu 4 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych 
usług szkoleniowych z BHP wraz z pierwszą pomocą oraz kursów, na które Zainteresowany 
posiada akredytację – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych. Wniosek 
uzupełniono pismem z dnia 29 kwietnia 2011 r. (data wpływu 4 maja 2011 r.) o 
doprecyzowanie opisu stanu faktycznego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej od 2003 r. na 
zasadach ogólnych. Świadczy on usługi, które do dnia 31 grudnia 2010 r. były 
sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 80 (załącznik 4 poz. 7) do ustawy obowiązującej do 
dnia 31 grudnia 2010 r. W ramach prowadzonej działalność świadczy on następujące usługi: 
    * szkolenia BHP, 
    * szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, 
    * kursy przekwalifikowania zawodowego zakończone państwowym egzaminem. 
 
Usługi przekwalifikowania zawodowego są w 30% finansowane przez P.U.P. W roku 2010 
obroty z tytułu prowadzonej działalności wynosiły 950.132,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 
poz. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, 
poz. 535 ze zm.) – były to usługi zwolnione od podatku. 
 
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że: 
   1. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty. 
   2. Świadczone przez niego usługi nie można zakwalifikować do usług, o których mowa w 
art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. 
   3. Posiada zaświadczenie z dnia 1 grudnia 2003 r. o wpisie do ewidencji niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych. 
   4. Prowadzi on usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o 
których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
811

   5. Wszystkie wykonywane usługi są świadczone ww. wpisem do ewidencji. 
      Jednocześnie przeprowadzane przez Wnioskodawcę egzaminy kwalifikacyjne są 
wykonywane na podstawie niżej wymienionych przepisów: 
          * art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 ze zm.), 
          * § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.), 
          * art. 25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), 
          * Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 
1189, 
          * w sprawie szczególnych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 208, poz. 
1769), 
          * Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn.), 
          * Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych art. 12 ust. 2 ustawy z 
dnia 28 października 2002 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). 
   6. Posiada akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na niżej wymienione 
kursy: 
          * kursy operatora przecinarek do nawierzchni dróg kl. III, 
          * kursy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, montaż, 
          * kursy operatora koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy, 
          * kursy operatora koparki jednonaczyniowej kl. III, 
          * kursy kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli 
gazowej. 
   7. Świadczone usługi są w około 30% finansowane ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy świadczone przez Spółkę usługi będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Spółkę usługi – zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami są zwolnione od podatku VAT, gdyż powołany w pytaniu przepis, 
tj. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) ustawy o podatku od towarów i usług mówi o usługach 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, które są prowadzone na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Robiąc szkolenia Wnioskodawca działa wg 
następujących przepisów: 
    * szkolenia osób w zakresie BHP oraz pierwszej pomocy są uregulowane w ustawie z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1655) oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, 
    * szkolenia w zakresie przekwalifikowania zawodowego są w 80% zlecane przez urząd 
pracy i ich przebiegi i egzaminy są ściśle uregulowane w niżej wymienionych przepisach: 
          o ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 
          o ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
          o rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie 
standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314), 
          o rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku 
pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315), 
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          o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowej w 
formie pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.). 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa 
w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce 
publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług 
przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole 
statystyczne. 
Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Stosownie natomiast do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 
ustawy, wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) 
zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione od podatku usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy 
pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od 
stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było 
zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). 
W świetle art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
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W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto w myśl § 13 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
246, poz. 1649 ze zm.), obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku 
usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami 
związane. Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast, w myśl § 13 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
73, poz. 392), obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi w 
zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez 
uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz 
świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
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trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Powołane wyżej przepisy ustawy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych 
w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją 
lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie 
dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie 
danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie 
spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie 
danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości 
ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze 
środków publicznych. 
Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki 
cywilnej od 2003 r. na zasadach ogólnych. Świadczy on usługi, które do dnia 31 grudnia 
2010 r. były sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 80 (załącznik 4 poz. 7) do ustawy 
obowiązującej do dnia 31 grudnia 2010 r. W ramach prowadzonej działalność świadczy on 
następujące usługi szkolenia BHP wraz ze szkoleniami w zakresie pierwszej pomocy. 
Należy wskazać, iż obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.). W roku 2010 obroty z tytułu prowadzonej 
działalności wynosiły 950.132,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 1504 – były to usługi 
zwolnione od podatku. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie można 
zakwalifikować do usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
W świetle tych regulacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mające na celu 
zapoznanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycie 
umiejętności wykonywania w sposób bezpieczny pracy w danym zakładzie pracy i na 
określonym stanowisku są usługami kształcenia zawodowego. 
Zapewnienie odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia i przekazanie 
informacji oraz instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej 
pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, co wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.). 
Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do art. 2091 ustawy Kodeks Pracy, pracodawca jest obowiązany: 
   1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
   2. wyznaczyć pracowników do: 
         1. udzielania pierwszej pomocy, 
         2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
   3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz 
ochrony przeciwpożarowej. 
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Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 
1860 ze zm.), które określa: 
   1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   2. zakres szkolenia, 
   3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
   4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
   5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 
rodzajów szkolenia. 
W myśl § 1a pkt 2 lit. e cyt. rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną prowadzącą 
działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się osobę 
prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w 
przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do treści § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom : 
   1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i 
działaniami zapobiegawczymi; 
   2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym 
do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także 
związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
   3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, 
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa 
wypadkowi. 
Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, szkolenie może być 
organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie przez jednostki 
organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub 
fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o 
swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność 
szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 tego 
rozporządzenia). 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż świadczone przez Zainteresowanego szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy, spełniają definicję usług 
kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Przedmiotowe 
szkolenia mają na celu uzyskanie lub uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
niezbędnych do celów zawodowych. 
Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
powołanych powyżej odrębnych przepisach. Oznacza to, że została spełniona przesłanka 
umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Wnioskodawca prowadzi również kursy przekwalifikowania zawodowego zakończone 
państwowym egzaminem. Usługi przekwalifikowania zawodowego są w 30% finansowane 
przez P.U.P. Zainteresowany prowadzi usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Wszystkie wykonywane usługi są świadczone ww. wpisem do ewidencji. Świadczone usługi 
są w około 30% finansowane ze środków publicznych. 
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Wnioskodawca posiada akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na niżej 
wymienione kursy: 
    * kursy operatora przecinarek do nawierzchni dróg kl. III, 
    * kursy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, montaż, 
    * kursy operatora koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy, 
    * kursy operatora koparki jednonaczyniowej kl. III, 
    * kursy kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli 
gazowej. 
Odnosząc się do kwestii zwolnienia dla ww. usług, dla których Wnioskodawca posiada 
akredytację, to mogłyby one korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a, o ile formy i 
zasady prowadzenia tych szkoleń zostały określone w odrębnych przepisach. Natomiast jeśli 
usługi te nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy o podatku od towarów i usług, mogą korzystać ze zwolnieniu od podatku VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b, gdyż kursy te objęte są akredytacją w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia w zakresie BHP i 
pierwszej pomocy spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 
43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, a ponadto zostały ściśle uregulowane w powołanych wyżej 
odrębnych przepisach. Tym samym będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. 
Natomiast, organizowane przez Wnioskodawcę kursy przekwalifikowania zawodowego 
zakończone państwowym egzaminem umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które są objęte akredytacją znajdzie zastosowanie 
zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy. 
Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie szkolenia z BHP oraz 
pierwszej pomocy korzystają ze zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
a ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast kursy przekwalifikowania zawodowego 
zakończone państwowym egzaminem objęte akredytacją korzystają ze zwolnienia na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy. 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
Informuje się, że od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 
dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). 
Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej 
przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w 
uzupełnieniu do wniosku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 
14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone. 
W zakresie odpowiedzi na pytanie, dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie 
zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych w części dotyczącej 
przekwalifikowania zawodowego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 11 maja 
2011 r. nr ILPP2/443-222/11-5/BA. 
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143. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.11 (sygn. ILPP1/443-196/11-4/MS) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleń w zakresie obsługi urządzeń dźwigowych. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 
dnia 1 lutego 2011 r. (data wpływu 4 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 
kwietnia 2011 r. (data wpływu 27 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
od podatku VAT usług szkoleniowych – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 4 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych. Przedmiotowy wniosek 
uzupełniono dnia 27 kwietnia 2011 r. o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca przeprowadza szkolenia na obsługę urządzeń dźwigowych PKD 85.59.B. Do 
tej pory szkolenia te były zwolnione od podatku. Od dnia 1 stycznia 2011 r. w związku ze 
zmianą ustawy o podatku od towarów i usług niektóre szkolenia są zwolnione, niektóre 
opodatkowane. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT zwalnia się od podatku 
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Przepisy odnośnie szkoleń wykonywanych przez 
Zainteresowanego wydaje Urząd Dozoru Technicznego (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000 r. Nr 
122, poz. 1321, rozdział III) i to on akceptuje program szkoleń Wnioskodawcy, sprawdza 
kwalifikacje przeszkolonych osób oraz wydaje świadectwa kwalifikacyjne. 
 
W uzupełnieniu z dnia 26 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż nie jest 
podmiotem objętym systemem oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty. Organizowane przez Zainteresowanego szkolenia mają charakter 
kształcenia zawodowego, jako pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD 85.59.B). Zainteresowany nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych. Osoby, które odbywają szkolenia w ww. zakresie i uzyskują 
świadectwa kwalifikacyjne, posiadają różne zawody i wykształcenie od podstawowego do 
wyższego. Efektem prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń jest przekwalifikowanie 
zawodowe szkolonych osób. Ponadto, świadczone przez Zainteresowanego usługi nie są 
finansowane ze środków publicznych, a Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
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Czy od stycznia 2011 r. Wnioskodawca nadal może wystawiać faktury VAT ze stawką 
zwolnioną za świadczone usługi szkoleniowe... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane kursy, kwalifikujące szkolone osoby do wykonywania 
nowych zawodów, wyczerpują definicję zawartą w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym są zwolnione od podatku. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, 
towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w 
klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Art. 5a został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). 
Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Na mocy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionego treścią 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), od dnia 1 stycznia 2011 r. dodano do 
ustawy przepis art. 146a ustawy, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 
   1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%; 
   2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 
   3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 
   4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 
Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w 
rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych 
stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do 
ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako 
zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej 
tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 
ust. 1 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
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zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Powyższe jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy cyt. art. 5a, zgodnie z którym 
od dnia 1 stycznia 2011 r., jeżeli przepisy ustawy nie powołują symbolu statystycznego dla 
danego towaru, bądź usługi, nie identyfikuje się ich za pomocą klasyfikacji statystycznych. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie 
kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Powyższy przepis od dnia 6 kwietnia 2011 r. – w myśl § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) – otrzymał brzmienie: „usługi 
w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone 
przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz 
świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”. 
Natomiast, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r., zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. 
Przepis ten, w identycznym brzmieniu, od dnia 6 kwietnia 2011 r. uregulowany jest w § 13 
ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi 
szkoleń z zakresu obsługi urządzeń dźwigowych świadczone przez Wnioskodawcę są 
zwolnione od podatku od towarów i usług konieczne jest stwierdzenie : 
   1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz 
   2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
lub 
   3. czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty lub 
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   4. czy są finansowane w całości lub w części ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca 
przeprowadza szkolenia na obsługę urządzeń dźwigowych. Przepisy odnośnie szkoleń 
wykonywanych przez Zainteresowanego wydaje Urząd Dozoru Technicznego (Dz. U. z dnia 
31 grudnia 2000 r. Nr 122, poz. 1321, rozdział III) i to on akceptuje program szkoleń 
Wnioskodawcy, sprawdza kwalifikacje przeszkolonych osób oraz wydaje świadectwa 
kwalifikacyjne. Wnioskodawca nie jest podmiotem objętym systemem oświaty. 
Organizowane szkolenia mają charakter kształcenia zawodowego, jako pozaszkolne formy 
edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, a ich efektem jest przekwalifikowanie zawodowe 
szkolonych osób. Zainteresowany nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych. Osoby, które odbywają szkolenia w ww. zakresie i uzyskują 
świadectwa kwalifikacyjne, posiadają różne zawody i wykształcenie od podstawowego do 
wyższego. Świadczone przez Zainteresowanego usługi nie są finansowane ze środków 
publicznych, a Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty. 
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 ze zm.), osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń 
technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub 
modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne 
potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. W 
myśl art. 22 ust. 3 ww. ustawy o dozorze technicznym, przepis ust. 2 stosuje się do osób 
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. 
W świetle art. 37 pkt 4, pkt 14 i pkt 15 ustawy o dozorze technicznym, do zakresu działania 
Urzędu Dozoru Technicznego należy: 
    * szkolenie pracowników dozoru technicznego, 
    * uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia 
techniczne, 
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    * sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, 
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania 
nieniszczące. 
Dozorowi technicznemu, na podstawie § 1 pkt 6, pkt 7 i pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021), podlegają następujące rodzaje urządzeń 
technicznych: 
    * maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu: 
          o wciągarki i wciągniki, 
          o suwnice, 
          o żurawie, 
          o układnice, 
          o dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem 
dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów 
technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym, 
          o wyciągi towarowe, 
          o wyciągi statków, 
          o podesty ruchome, 
          o urządzenia dla osób niepełnosprawnych, 
          o schody i chodniki ruchome, 
          o przenośniki okrężne kabinowe i platformowe, 
          o wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, 
    * dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe, 
    * dźwignice linotorowe. 
Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.) to: 
   1. suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym 
wszystkich mechanizmów, 
   2. układnice do składowania ładunków w magazynach, 
   3. układarki do układania torów, 
   4. dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem 
zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób 
niepełnosprawnych, 
   5. wyciągi towarowe i wyciągi statków, 
   6. podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych, 
   7. dźwignice linotorowe, 
   8. urządzenia do manipulacji kontenerami, 
   9. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie, 
  10. pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, 
  11. zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz 
zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania, 
  12. urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, 
  13. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. 
Powołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, przewiduje zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest więc uznanie danej usługi za 
usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych 
warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i 
na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
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Analizując przedstawione okoliczności sprawy wskazać należy, iż usługi prowadzenia szkoleń 
w zakresie obsługi urządzeń dźwigowych, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, 
o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Osoby zajmujące się obsługą ww. urządzeń 
obowiązane są posiadać kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone świadectwem wydanym 
przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną. Szkolenia te mają więc na celu uzyskanie wiedzy 
niezbędnej do celów zawodowych oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do 
wykonywania zawodu. 
W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy, ww. 
szkolenia muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach. 
Z ustawy o dozorze technicznym wynika, iż osoby obsługujące i konserwujące urządzenia 
techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 
praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru 
technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Z kolei osoby prowadzące 
szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne muszą uzgadniać 
programy szkolenia z Urzędem Dozoru Technicznego. Tryb sprawdzania kwalifikacji 
wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji 
wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Egzamin sprawdzający 
kwalifikacje składa się z dwóch części: 
   1. z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, 
   2. z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi 
i konserwacji urządzeń technicznych. 
Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia 
od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach. 
Reasumując, od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenia w 
zakresie obsługi urządzeń dźwigowych, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. 
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144. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.11 (sygn. ILPP4/443-119/11-5/EWW) 

 
Istota interpretacji 
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia pszczelarzy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko z o.o., przedstawione we 
wniosku z dnia 3 lutego 2011 r. (data wpływu 8 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 
15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
od podatku usług szkolenia pszczelarzy – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 3 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia pszczelarzy. Wniosek uzupełniono 
pismem z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) o doprecyzowanie 
opisu zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca prowadzi szkolenia pszczelarzy w Niepublicznej Placówce Kształcenia 
Ustawicznego, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Powiatu. 
Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Kurator Oświaty. Zgodnie ze 
znowelizowanymi przepisami zwolnione od podatku VAT są m.in. usługi świadczone przez 
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie 
kształcenia i wychowania (art. 43 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług). 
 
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż jest jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
 
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Pszczelarzy, którego organem 
prowadzącym jest Wnioskodawca, działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu dokonanego na podstawie art. 82 ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.) - zaświadczenie Nr 2/2007 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia 
12 marca 2007 r. 
Zgodnie z § 12 i 13 Statutu Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, placówka 
prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz kursy, które tematycznie są zgodne z 
programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Placówka 
prowadzi działalność w formie kursów przygotowujących do uzyskania tytułów 
kwalifikacyjnych na tytuły wykwalifikowany pszczelarz i mistrz pszczelarz oraz szkoleń 
teoretycznych i praktycznych. Tytuł zawodowy w zawodzie pszczelarza oraz tytuł zawodowy 
mistrza w zawodzie pszczelarza jest uzyskiwany po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, który 
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przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna przy Placówce Kształcenia, powstała na 
podstawie § 22 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych na wniosek dyrektora 
placówki Zarządzeniem nr 9(…) Kuratora Oświaty z dnia 23 kwietnia 2007 r. 
Zgodnie z § 3 ww. Zarządzenia, Państwowa Komisja Egzaminacyjna została zobowiązana do 
opracowania na egzamin kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy w zawodzie pszczelarza oraz 
tytuł zawodowy mistrza w zawodzie pszczelarza - zadań egzaminacyjnych na etap 
teoretyczny i praktyczny i szczegółowych kryteriów oceniania etapu teoretycznego i 
praktycznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Kuratora Oświaty. 
Wydawane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną świadectwa i dyplomy są opatrywane 
pieczęcią urzędową Kuratorium Oświaty i rejestrowane przez wydział sprawujący nadzór 
pedagogiczny nad szkolnictwem ponadgimnazjalnym. 
Zatem usługi szkolenia pszczelarzy świadczone przez Wnioskodawcę są usługami w zakresie 
kształcenia zawodowego świadczonym w oparciu o wyżej wymienione przepisy. Usługi te 
zgodnie z § 19 Statutu Placówki są finansowane z odpłatności wnoszonych przez uczestników 
kursów i szkoleń, i nie są finansowane ze środków publicznych. Zainteresowany nie posiada 
akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie usług kształcenia 
pszczelarzy. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy świadczenie usług kształcenia w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego 
wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie przepisów ustawy o 
systemie oświaty, dla której organem prowadzącym jest Sp. z o.o. korzysta ze zwolnienia z 
VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, określone wyżej usługi kształcenia świadczone przez jednostkę 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty korzystają ze 
zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 pkt 26a ustawy o podatku od towarów usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast przez świadczenie usług, w myśl art. 
8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział 
także stawki obniżone oraz zwolnienia od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
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uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania 
dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie 
do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 
ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
W myśl postanowień art. 82 ust. 1 cyt. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać 
szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. 
Analizując powołane wyżej regulacje prawne należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, 
określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, ma charakter 
podmiotowo-przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest by dany podmiot był 
jednostką objętą systemem oświaty, w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy z dnia 7 
września 1991 r., i realizował usługi kształcenia. Dodatkowo zwolnienie określone w tym 
przepisie ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu 
właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Równocześnie na podstawie ust. 1 pkt 29 niniejszego artykułu, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1 ze zm.). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
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wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.). 
Przepis art. 14 rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu. 
Powołany już przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, przewiduje zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie 
usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowego 
zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
powołanych przepisów, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
bądź finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. 
Zainteresowany poinformował, iż jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty i prowadzi szkolenia pszczelarzy w Niepublicznej Placówce 
Kształcenia Ustawicznego, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez 
Starostę Powiatu. Z analizy opisu sprawy wynika, iż przedmiotowe szkolenia to szkolenia 
teoretyczne i praktyczne oraz kursy, które tematycznie są zgodne z programem nauczania 
zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kursy przygotowują do uzyskania 
tytułów kwalifikacyjnych na tytuły wykwalifikowany pszczelarz i mistrz pszczelarz. Usługi 
szkolenia pszczelarzy świadczone przez Wnioskodawcę są usługami w zakresie kształcenia 
zawodowego. 
Wskazać należy, że zwolnieniu od podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, 
podlegają usługi świadczone przez podmiot posiadający status jednostki objętej systemem 
oświaty w zakresie usług szkoleniowych, jeśli mieszczą się one w zakresie przedmiotowym 
tej regulacji, tj. dotyczą kształcenia i prowadzone są w ramach wpisu do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych dokonanego przez właściwy organ. Bowiem powyższe zwolnienie 
ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. 
Dokonując zatem analizy powołanych powyżej przepisów oraz opisu zdarzenia przyszłego 
stwierdzić należy, że jeśli Zainteresowany będący jednostką objętą systemem oświaty, 
świadczy usługi szkolenia pszczelarzy, które są wymienione w zaświadczeniu o wpisie do 
ewidencji prowadzonej przez właściwy organ, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od 
podatku VAT dla świadczonych przez siebie szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy. 
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145. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.11 (sygn. ILPP4/443-119/11-4/EWW) 

 
Istota interpretacji 
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku specjalistycznych usług 
szkolenia zawodowego dla osób prowadzących sztuczne unasiennianie. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z o.o., przedstawione 
we wniosku z dnia 3 lutego 2011 r. (data wpływu 8 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia od podatku specjalistycznych usług szkolenia zawodowego dla osób 
prowadzących sztuczne unasiennianie – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 8 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku specjalistycznych usług szkolenia zawodowego dla 
osób prowadzących sztuczne unasiennianie. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 kwietnia 
2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca prowadzi specjalistyczne szkolenia zawodowe dla osób prowadzących 
sztuczne unasiennianie oraz wydaje zaświadczenia w tym zakresie na podstawie 
upoważnienia wynikającego z Decyzji Nr 5(…) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (P(…)). 
Decyzja została wydana na podstawie art. 8a i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
Z art. 8a i art. 28 ust. 3 powyższej ustawy wynika, że „Minister właściwy do spraw rolnictwa 
w drodze decyzji upoważnia podmioty do prowadzenia specjalistycznych szkoleń 
zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej, sztucznego unasienniania 
oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie” na podstawie programu zatwierdzonego 
przez tego ministra. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich reguluje tę sprawę w art. 35 ust. 4 i 5, z którego 
wynika, że również na podstawie tego przepisu szkolenie może być prowadzone przez 
podmiot, który uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw rolnictwa. 
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zwolnione od podatku VAT są m.in. usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
    * prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
    * świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
    * finansowane w całości ze środków publicznych 
oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 
29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). 
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W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, że jest jednostką objętą systemie 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy świadczenie usług kształcenia przez Zainteresowanego na podstawie upoważnienia 
wynikającego z decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydanego na podstawie przepisów 
ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, korzysta ze zwolnienia z 
VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, określone wyżej usługi kształcenia są usługami kształcenia 
zawodowego prowadzonymi w formie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, a więc spełnione są przesłanki wynikające z art. 
43 ust. 1 pkt 29a ustawy o podatku o towarów i usług i wobec tego są zwolnione z VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast przez świadczenie usług, w myśl art. 
8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział 
także stawki obniżone oraz zwolnienia od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania 
dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie 
do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 
ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
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działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi 
świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
W myśl postanowień art. 82 ust. 1 cyt. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać 
szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. 
Analizując powołane wyżej regulacje prawne należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, 
określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, ma charakter 
podmiotowo-przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest by dany podmiot był 
jednostką objętą systemem oświaty, w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy z dnia 7 
września 1991 r., i realizował usługi kształcenia. Dodatkowo zwolnienie określone w tym 
przepisie ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu 
właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Równocześnie na podstawie ust. 1 pkt 29 niniejszego artykułu, zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1 ze zm.). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.). 
Przepis art. 14 rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
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trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu. 
Powołany już przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, przewiduje zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie 
usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowego 
zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z 
powołanych przepisów, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia 
bądź finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. 
Wnioskodawca poinformował, iż jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty i prowadzi specjalistyczne szkolenia zawodowe dla osób 
prowadzących sztuczne unasiennianie na podstawie upoważnienia wnikającego z Decyzji 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która została wydana na podstawie art. 8a i art. 28 ust. 3 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż świadczenie 
usług będących przedmiotem pytania będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. 
Jednak wskazać należy, iż powołany przepis ma zastosowanie dla usługodawców, którzy z 
tytułu wykonywanych usług nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 
26 ustawy. 
Jak poinformował Zainteresowany, jest on jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty. 
Zatem jeśli będące przedmiotem wniosku usługi szkolenia zawodowego dla osób 
prowadzących sztuczne unasiennianie prowadzone będą w ramach wpisu do ewidencji 
dokonanej przez właściwy organ, korzystać będą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 
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146. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.12 (sygn. ILPP1/443-128/11-7/KŁ) 

 
 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie 
seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we 
wniosku z dnia 18 stycznia 2011 r. (data wpływu 25 stycznia 2011 r.), uzupełnionym 
pismami z dnia 9 marca 2011 r. (data wpływu 14 marca 2011 r.) oraz z dnia 26 kwietnia 
2011 r. (data wpływu 29 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od 
podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii 
adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 25 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z 
zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy. Przedmiotowy wniosek 
uzupełniono pismami z dnia 9 marca 2011 r. oraz 26 kwietnia 2011 r. o doprecyzowanie 
opisanego zdarzenia przyszłego. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca świadczy w ramach swojej działalności usługi przeprowadzania szkoleń 
zawodowych w formie seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów 
oraz lekarzy. Podatnik nie jest publiczną ani niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, 
placówką kształcenia praktycznego, ani ośrodkiem dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, nie posiada również akredytacji, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie 
oświaty. 
Szkolenia prowadzone są w formie i na zasadach przewidzianych w przepisach 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (dalej: Rozporządzenie). Szkolenia realizowane są zgodnie z 
programem nauczania przyjętym przez Wnioskodawcę oraz mają na celu podniesienie 
kwalifikacji zawodowych słuchaczy przez uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na temat 
fizjoterapii. Program nauczania przyjęty przez Zainteresowanego zawiera wszystkie elementy 
wymienione w § 5 Rozporządzenia. Każde szkolenie trwa zgodnie z programem nauczania co 
najmniej 5 godzin. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest wydaniem zaświadczenia. 
W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 marca 2011 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż usługi 
opisane we wniosku skierowane są do przedstawicieli zawodu fizjoterapeuty oraz polegają na 
przeprowadzaniu szkoleń z zakresu technik oraz sposobów dokonywania zabiegów 
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fizjoterapeutycznych. Istotą przedmiotowych usług jest podniesienie, uzupełnienie oraz 
utrwalenie wiedzy zawodowej z zakresu fizjoterapii. W związku z powyższym należy uznać, 
że opisane we wniosku usługi są usługami kształcenia zawodowego. 
Spółka wyjaśniła również, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze 
środków publicznych. Przedmiotowe usługi są prowadzone w formie seminarium i na 
zasadach przewidzianych dla seminarium, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 
Wnioskodawca jednak nie jest publiczną i niepubliczną: placówką kształcenia ustawicznego, 
placówką kształcenia praktycznego lub ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Wnioskodawca nie uzyskał 
również akredytacji, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty. 
W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 kwietnia 2011 r. Zainteresowany wyjaśnił, iż Spółka nie 
jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w związku z czym Wnioskodawca 
nie jest objęty systemem oświaty jako publiczna lub/i niepubliczna: szkoła, placówka 
kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
Przedmiotem organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń są techniki oraz sposoby 
dokonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Istotą przedmiotowych usług jest podniesienie, 
uzupełnienie oraz utrwalenie wiedzy zawodowej z zakresu fizjoterapii. W związku z 
powyższym szkolenia organizowane przez Zainteresowanego noszą wszelkie znamiona usług 
w zakresie kształcenia. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i 
usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zdaniem Wnioskodawcy odrębne przepisy, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a 
ustawy o podatku od towarów i usług, to m. in. przepisy Rozporządzenia. Jak wskazano na 
wstępie niniejszego wniosku Spółka świadczy usługi szkoleniowe w formach i na zasadach 
przewidzianych właśnie przepisami Rozporządzenia. W związku z powyższym w opinii 
Zainteresowanego świadczone przez niego usługi są zwolnione od podatku od towarów i 
usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
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W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, 
towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w 
klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Art. 5a został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). 
Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Na mocy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionego treścią 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), od dnia 1 stycznia 2011 r. dodano do 
ustawy przepis art. 146a ustawy, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 
   1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%; 
   2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 
   3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 
   4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 
Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w 
rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych 
stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do 
ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako 
zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej 
tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 
ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Powyższe jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy cyt. art. 5a, zgodnie z którym 
od dnia 1 stycznia 2011 r., jeżeli przepisy ustawy nie powołują symbolu statystycznego dla 
danego towaru bądź usługi, nie identyfikuje się ich za pomocą klasyfikacji statystycznych. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci i młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
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Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 ze zm.) wynika, że system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać 
placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek 
publicznych. 
Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w 
zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą 
być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. 
Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do 
usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych. 
W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, 
zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego, czy 
usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, tj. szkolenia zawodowe z zakresu fizjoterapii 
adresowane do fizjoterapeutów oraz lekarzy, są zwolnione od podatku od towarów i usług, 
konieczne jest stwierdzenie: 
   1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostkę objętą 
systemem oświaty lub 
   2. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz 
         1. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach lub 
         2. czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty lub 
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         3. czy szkolenia finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy w ramach swojej 
działalności usługi przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie seminarium z zakresu 
fizjoterapii adresowane do fizjoterapeutów oraz lekarzy. Podatnik nie jest publiczną ani 
niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ani 
ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego, nie posiada również akredytacji, o 
której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty. Szkolenia prowadzone są w formie i na 
zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 
lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Szkolenia realizowane są 
zgodnie z programem nauczania przyjętym przez Wnioskodawcę oraz mają na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy przez uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na 
temat fizjoterapii. Program nauczania przyjęty przez Zainteresowanego zawiera wszystkie 
elementy wymienione w § 5 ww. rozporządzenia. Każde szkolenie trwa zgodnie z programem 
nauczania co najmniej 5 godzin. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest wydaniem 
zaświadczenia. Istotą przedmiotowych usług jest podniesienie, uzupełnienie oraz utrwalenie 
wiedzy zawodowej z zakresu fizjoterapii. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są 
finansowane ze środków publicznych. Spółka nie jest wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, w związku z czym Wnioskodawca nie jest objęty systemem oświaty jako 
publiczna lub/i niepubliczna: szkoła, placówka kształcenia ustawicznego, placówka 
kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzący 
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi świadczone przez Spółkę nie będą korzystać ze 
zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a. Wnioskodawca nie jest 
bowiem jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a 
zatem nie spełnia wymogu niezbędnego do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w 
powyższym przepisie. 
Szkolenia zawodowe z zakresu fizjoterapii adresowane do fizjoterapeutów oraz lekarzy, 
świadczone przez Spółkę, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego i 
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przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Istotą 
przedmiotowych usług jest bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – podniesienie, 
uzupełnienie oraz utrwalenie wiedzy zawodowej z zakresu fizjoterapii. 
Niemniej jednak usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego korzystają 
ze zwolnienia od podatku wówczas, gdy są: 
    * prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
    * świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub 
    * finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
W opisie sprawy Wnioskodawca utrzymuje, iż prowadzi usługi szkoleniowe w formie 
seminarium, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). W myśl § 2 ust. 
4 cyt. rozporządzenia seminarium jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie 
krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub 
uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania 
przyjętym przez organizatora kształcenia. 
Zgodnie z § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia przez organizatora kształcenia należy rozumieć 
publiczną i niepubliczną: placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia 
praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące 
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także osobę prawną i fizyczną 
prowadzącą działalność oświatową, wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie 
oświaty. 
Ponadto, w myśl art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, działalność oświatowa 
nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, 
może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). 
Stosownie do art. 68b ust. 1 ww. ustawy, placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 
1 pkt 2 – tj. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego – prowadzące kształcenie ustawiczne w formach 
pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych 
wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może 
obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia. 
Realizowane przez Zainteresowanego szkolenia są zgodne z programem nauczania przyjętym 
przez Spółkę, która nie jest publiczną ani niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, 
placówką kształcenia praktycznego, ani ośrodkiem dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, nie posiada również akredytacji, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie 
oświaty. W konsekwencji Wnioskodawca nie może być organizatorem kształcenia 
przyjmującym program nauczania, którego realizacja umożliwia prowadzenie seminarium, 
zgodnie z ww. rozporządzeniem. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe 
szkolenia nie będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych we wskazanych 
przez Zainteresowanego przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Ponadto – jak wskazał 
Wnioskodawca – Spółka nie posiada akredytacji, o której mowa w ustawie o systemie 
oświaty, a przedmiotowe usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Wobec 
powyższego Zainteresowany nie spełnia żadnej z wymaganych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a – 
c przesłanki, determinującej prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i 
usług. 
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Ponadto świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są wymienione ani w ustawie o podatku 
od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jako 
opodatkowane stawką obniżoną, tym samym będą podlegać opodatkowaniu podstawową 
stawką podatku (aktualnie 23%). 
Reasumując, świadczone w roku 2011 przez Wnioskodawcę usługi przeprowadzania szkoleń 
zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowane do fizjoterapeutów oraz lekarzy nie będą 
korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 i 
pkt 29 ustawy. 
W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania 
szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy. 
Natomiast, kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w ww. 
zakresie została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji z dnia 12 maja 2011 r. nr ILPP1/443-
128/11-6/KŁ. 
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147. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.12 (sygn. IPPP1-443-283/11-2/JL) 

 
Istota interpretacji  
Usługa świadczona przez Wnioskodawcę, tj. organizacja konferencji naukowych, a więc i 
opłaty pobierane od uczestników - korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 
13 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, 
przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2011r. (data wpływu 16.02.2011r.) o udzielenie 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie zwolnienia z podatku organizowanych konferencji - jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 16.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku organizowanych konferencji. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 

Wnioskodawca jest szkołą wyższą działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami). 
Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W uczelni organizowane są konferencje, 
których celem jest wymiana doświadczeń naukowych, co pośrednio służy kształceniu i 
promowaniu kadr naukowych. Organizacja konferencji należy do podstawowych zadań 
uczelni, które zostały określone w art. 13 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
z 2005r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).  

Do 31.12.2010r. opłaty z tytułu uczestnictwa w konferencjach były zwolnione z podatku 
VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 (pozycja nr 7 załącznika nr 4) ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r.nr 54 z późniejszymi zmianami). Od 
01.01.2011r. ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz.U. z 2010r. nr 226 poz. 1476) uchylono załącznik nr 4 z art. 43 ustawy o podatku 
od towarów i usług co spowodowało, że do opłat z tytułu uczestnictwa w konferencjach nie 
można zastosować tego zwolnienia.  

Minister Finansów, w § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z 22 grudnia 2010r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010r. nr 
246 poz. 1649) zwolnił od podatku pozostałe usługi kształcenia świadczone przez uczelnie 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

Uczelnia stoi na stanowisku, iż konferencje są usługą ściśle związaną z kształceniem 
studentów, gdyż służą kształceniu i promowaniu kadry naukowej, która przekazuje wiedzę 
studentom. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
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Czy opłaty pobierane od uczestników konferencji organizowanych przez Wnioskodawcę są 
zwolnione z podatku VAT na mocy § 13 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług... 

 
Zdaniem Wnioskodawcy usługi organizowania konferencji świadczone przez 

Wnioskodawcę należą do podstawowych zadań uczelni określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym i służą kształceniu i promowaniu kadry 
naukowej, która czynnie uczestniczy w kształceniu studentów, dlatego powinny być 
zwolnione z podatku VAT na mocy § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z 22 grudnia 2010r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 
2010r. nr 246, poz. 1649). 

 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 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 niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 (…). 

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1. 

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, 
o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku.  
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez:  

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania,  

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 

korzystać mogą uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki 
badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.  

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 
r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają 
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zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli: 

1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 
pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub  

2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia. 

Powyższy przepis stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 
132 ust. 1 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze zm.), zgodnie z którym 
zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega kształcenie dzieci i młodzieży, 
kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze 
świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone 
przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej 
dziedzinie, których cele uznawane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 

Ponadto przepisem art. 43 ust. 17a ustawy, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r., 
ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług 
związanych z usługami wymienionymi m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 26, wskazując, że 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do 
dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 
dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 
43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od 
ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej 
odpłatnie przez podatnika.  

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.) obowiązującym do dnia 5 kwietnia 2011r., zwalnia 
się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 
ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane.  

Przepis ten od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje w brzmieniu: zwalnia się od podatku 
usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, 
świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 
badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.  

W myśl natomiast § 13 ust. 8 cyt. rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 
pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych 
z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, 
pod warunkiem że: 

1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
19, 20, 24 i 25, lub 

2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia. 

W analizowanej sprawie zwrócić uwagę należy na to, przez kogo dana usługa jest 
świadczona ale także na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz w § 
13 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia. Ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi 
kształcenia. Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą 
być przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów ściśle z tymi 
usługami związana. 
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Natomiast przepis § 13 ww. rozporządzenia poszerza zakres zwolnienia z VAT o 
świadczenie usług kształcenia inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, a więc 
inne niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. 

Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa stwierdzić należy, iż jeśli w ramach konferencji naukowych usługa 
kształcenia ma zasadniczy udział, ich organizacja przez Wnioskodawcę spełnia wymóg 
kształcenia innego niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy (a więc inne niż w zakresie 
kształcenia na poziomie wyższym) i korzysta od dnia 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia. 

Warunek ten jest spełniony, o ile w trakcie organizowanych konferencji jest 
rozpropagowywana oraz pozyskiwana wiedza na określony temat, uczestnicy uzyskują 
wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i rozwijanie swojego 
dorobku naukowego, zdobywają nową wiedzę teoretyczną i praktyczną lub też uzupełniają 
już posiadaną. W takiej sytuacji są to czynności mieszczące się zarówno w katalogu 
kształcenia kadr naukowych, jak też kształcenia w celu uzupełniania i zdobywania wiedzy, o 
których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a więc spełniające wymóg 
kształcenia innego niż na poziomie wyższym. 

Z opisu przedstawionego w złożonym wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest uczelnią 
publiczną, która działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Organizacja przedmiotowych konferencji należy do podstawowych zadań uczelni, które 
zostały określone w art. 13 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. nr 
164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami). W uczelni organizowane są konferencje, których 
celem jest wymiana doświadczeń naukowych, co pośrednio służy kształceniu i promowaniu 
kadr naukowych. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż konferencje są usługą ściśle 
związaną z kształceniem studentów, gdyż służą kształceniu i promowaniu kadry naukowej, 
która przekazuje wiedzę studentom.  
Powołany przez Wnioskodawcę art. 13 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, 
iż podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są: 

1. kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej; 
2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za 

umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 
3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych; 
4. kształcenie i promowanie kadr naukowych; 
5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym 

poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 
6. kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy; 
7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 
8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 
Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa podatkowego należy uznać, iż usługa świadczona przez Wnioskodawcę, tj. 
organizacja konferencji naukowych, a więc i opłaty pobierane od uczestników - korzystają ze 
zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia. 
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148. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.12 (sygn. IPPP1-443-238/11-4/AS) 

 
Istota interpretacji  
Szkolenia lotnicze w zakresie uzyskania licencji pilota turystycznego, podlegają 
opodatkowaniu stawką podatku 23%, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a 
pkt 1 ustawy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w 
Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, 
przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2011 r. (data wpływu 10.02.2011 r.), uzupełnionego 
pismem z dnia 26.04.2011 r. (data wpływu 28.04.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 
13.04.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi szkolenia 
dotyczącego uzyskania licencji pilota samolotu turystycznego - jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 10.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w 
zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi szkolenia dotyczącego uzyskania licencji pilota 
samolotu turystycznego. 
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia z dnia 26.04.2011 r. (data wpływu 28.04.2011 r.) 
w odpowiedzi na wezwanie z dnia 13.04.2011 r. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
 

Sp. z o.o. prowadzi Ośrodek Szkolenia Lotniczego „A. ”. Spółka oferuje szkolenia lotnicze 
wymienione w Certyfikacie wydanym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 
02.07.2010. 

Zgodnie z Certyfikatem Wnioskodawca prowadzi szkolenia lotnicze w zakresie 
podstawowym, czyli do uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A) (odpowiednik prawa 
jazdy kat B), która na podstawie odrębnych przepisów krajowych i międzynarodowych jest 
niezbędna do zdobycia licencji pilota zawodowego CPL(A) (odpowiednik prawa jazdy kat. C). 
Analogicznie do szkoleń kierowców, posiadanie prawa jazdy kategorii B jest niezbędnym 
wymogiem, aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C, D i E tym samym posiadanie licencji 
pilota samolotowego turystycznego PPL(A) jest niezbędne, aby ubiegać się o licencję pilota 
samolotowego zawodowego CPL(A). 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy usługi szkolenia lotniczego będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 
lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług... 

 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 
do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania zakresu 
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zwolnień zostały przeniesione do treści ustawy. Przy określaniu zakresu zwolnień, które 
dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy 
klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa 
unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach 
przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 

Od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy 
kategorii B, C, D i E, będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) 
znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z taką interpretacją 
szkoleń szkół prawa jazdy zachodzi widoczne podobieństwo do wszystkich szkoleń lotniczych, 
których istnienie też regulują inne, dodatkowe, także europejskie przepisy i w naszym 
przekonaniu są to „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz 
świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane”, czyli w pełni 
wyczerpujące w/w znamiona zwolnienia. Tym samym wydaje się zasadne uznanie ich za 
zwolnione od podatku VAT w 2011 roku. Zdaniem Wnioskodawcy logicznym posunięciem 
będzie podobne traktowanie edukacyjnych ośrodków szkolenia zawodowego - 
certyfikowanych przez Państwo - w jednakowy sposób. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 
8 ust. 1 ustawy, 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 
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Co do zasady, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Przy czym zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od 
podatku. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Stosownie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
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c. finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od 
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w 
co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z 
tymi usługami związane. 

W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, iż dla oceny, czy określone usługi 
będą zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 konieczne jest ustalenie w pierwszej 
kolejności, czy omawiane usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, a następnie czy spełniają dodatkowe warunki wynikające z ww. przepisu, tj. 
czy prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub czy 
mają uzyskaną akredytację na dany rodzaj szkolenia lub czy są finansowane w wysokości co 
najmniej 70% ze środków publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.). 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez 
usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG obejmują nauczanie pozostające w 
bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie 
kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. 

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 
szkolenia lotnicze świadczone przez Spółkę są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 
� czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;  
� czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka oferuje szkolenia lotnicze wymienione w 
Certyfikacie wydanym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie z Certyfikatem 
prowadzi szkolenia lotnicze w zakresie podstawowym, czyli do uzyskania licencji pilota 
turystycznego PPL(A). Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe szkolenie można uznać za 
szkolenie zawodowe, z uwagi na fakt, iż jest niezbędne do zdobycia licencji pilota 
zawodowego CPL(A). 

W celu określenia, czy szkolenia lotnicze w zakresie uzyskania licencji pilota 
turystycznego można uznać za szkolenie zawodowe, niezbędne jest odwołanie się do 
przepisów dotyczących prawa lotniczego. 

Z treści art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 100, poz. 696 ze zm.) wynika, że do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są 
uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu 
lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 
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lit. e oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach, 
prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2. 

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, członkiem personelu lotniczego jest osoba, która 
posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru 
personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie 
określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności 
lotniczych. Przepisy niniejszej ustawy w odniesieniu do licencji stosuje się odpowiednio do 
świadectw kwalifikacji, z zastrzeżeniem art. 95. 
Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego 
(art. 94 ust. 4 ustawy). 

Z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie 
licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603 ze zm.) wynika, że szkolenie 
lotnicze kandydatów do uzyskania licencji i uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji 
oraz świadectw kwalifikacji prowadzone jest w ośrodkach szkolenia lotniczego, z 
zastrzeżeniem ust. 5.  

W myśl ust. 4 powołanego paragrafu, szkolenie lotnicze prowadzi się w ośrodku 
szkolenia lotniczego będącym samodzielną organizacją lotniczą albo stanowiącym część 
składową innego podmiotu. W tym drugim przypadku osoba kierująca ośrodkiem szkolenia 
lotniczego musi być bezpośrednio podporządkowana służbowo osobie kierującej tym 
podmiotem, chyba że kierownictwo tego podmiotu i jego ośrodka szkolenia sprawuje ta 
sama osoba. 

Szkolenie lotnicze niezarobkowe prowadzi się w organizacjach lotniczych, niebędących 
ośrodkami szkolenia lotniczego, prowadzących w tym zakresie statutową działalność 
niezarobkową, wyłącznie dla swych członków (§ 9 ust. 5 rozporządzenia). 

Stosownie do dyspozycji § 10 rozporządzenia, ośrodki szkolenia lotniczego i organizacje 
wymienione w § 9 ust. 5 mogą prowadzić szkolenie lotnicze tylko w zakresie objętym 
posiadanym certyfikatem i tylko w okresie jego ważności oraz przy spełnieniu warunków 
wymienionych w § 11. 

Analiza załącznika nr 1 do rozporządzenia, w tym zwłaszcza jego rozdziału drugiego – 
„Szczegółowe wymagania dla poszczególnych licencji pilotów oraz skoczka spadochronowego 
zawodowego, dotyczące szkolenia lotniczego, kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, 
umiejętności i praktyki oraz uprawnienia z nich wynikające i uprawnienia lotnicze do nich 
wpisywane” – prowadzi do wniosku, iż posiadacz licencji pilota samolotowego turystycznego 
jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności dowódcy i drugiego pilota 
każdego samolotu nieużywanego odpłatnie. 

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi szkolenia w zakresie uzyskania licencji 
pilota samolotowego turystycznego nie można uznać za szkolenia zawodowe, bowiem 
posiadacze tych licencji nie są uprawnieni do wykonywania lotów za wynagrodzeniem, co 
wyklucza zarobkowe wykorzystanie posiadanej licencji. 

W związku z powyższym, wskazane usługi, jako niespełniające definicji usług kształcenia 
zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, nie mogą korzystać ze 
zwolnienia od opodatkowania. Również inne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych nie przewidują zastosowania 
zwolnienia od opodatkowania lub stawki preferencyjnej dla ww. usług. 

Zatem szkolenia lotnicze w zakresie uzyskania licencji pilota turystycznego, podlegają 
opodatkowaniu stawką podatku 23%, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a 
pkt 1 ustawy. 
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. 
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149. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.12 (sygn. ILPP1/443-128/11-6/KŁ) 

 
Istota interpretacji 
Zwolnienie od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie 
seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej przedstawione we 
wniosku z dnia 18 stycznia 2011 r. (data wpływu 25 stycznia 2011 r.), uzupełnionym 
pismami z dnia 9 marca 2011 r. (data wpływu 14 marca 2011 r.) oraz z dnia 26 kwietnia 
2011 r. (data wpływu 29 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od 
podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii 
adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy – jest nieprawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 25 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z 
zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy. Przedmiotowy wniosek 
uzupełniono pismami z dnia 9 marca 2011 r. oraz 26 kwietnia 2011 r. o doprecyzowanie 
opisanego stanu faktycznego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca świadczy w ramach swojej działalności usługi przeprowadzania szkoleń 
zawodowych w formie seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów 
oraz lekarzy. Podatnik nie jest publiczną ani niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, 
placówką kształcenia praktycznego, ani ośrodkiem dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, nie posiada również akredytacji, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie 
oświaty. 
Szkolenia prowadzone są w formie i na zasadach przewidzianych w przepisach 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (dalej: Rozporządzenie). Szkolenia realizowane są zgodnie z 
programem nauczania przyjętym przez Wnioskodawcę oraz mają na celu podniesienie 
kwalifikacji zawodowych słuchaczy przez uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na temat 
fizjoterapii. Program nauczania przyjęty przez Zainteresowanego zawiera wszystkie elementy 
wymienione w § 5 Rozporządzenia. Każde szkolenie trwa zgodnie z programem nauczania co 
najmniej 5 godzin. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest wydaniem zaświadczenia. 
W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 marca 2011 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż usługi 
opisane we wniosku skierowane są do przedstawicieli zawodu fizjoterapeuty oraz polegają na 
przeprowadzaniu szkoleń z zakresu technik oraz sposobów dokonywania zabiegów 
fizjoterapeutycznych. Istotą przedmiotowych usług jest podniesienie, uzupełnienie oraz 
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utrwalenie wiedzy zawodowej z zakresu fizjoterapii. W związku z powyższym należy uznać, 
że opisane we wniosku usługi są usługami kształcenia zawodowego. 
Spółka wyjaśniła również, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze 
środków publicznych. Przedmiotowe usługi są prowadzone w formie seminarium i na 
zasadach przewidzianych dla seminarium, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 
Wnioskodawca jednak nie jest publiczną i niepubliczną: placówką kształcenia ustawicznego, 
placówką kształcenia praktycznego lub ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Wnioskodawca nie uzyskał 
również akredytacji, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty. 
W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 kwietnia 2011 r. Zainteresowany wyjaśnił, iż Spółka nie 
jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w związku z czym Wnioskodawca 
nie jest objęty systemem oświaty jako publiczna lub/i niepubliczna: szkoła, placówka 
kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
Przedmiotem organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń są techniki oraz sposoby 
dokonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Istotą przedmiotowych usług jest podniesienie, 
uzupełnienie oraz utrwalenie wiedzy zawodowej z zakresu fizjoterapii. W związku z 
powyższym szkolenia organizowane przez Zainteresowanego noszą wszelkie znamiona usług 
w zakresie kształcenia. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i 
usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Zdaniem Wnioskodawcy odrębne przepisy, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a 
ustawy o podatku od towarów i usług, to m. in. przepisy Rozporządzenia. Jak wskazano na 
wstępie niniejszego wniosku, Spółka świadczy usługi szkoleniowe w formach i na zasadach 
przewidzianych właśnie przepisami Rozporządzenia. W związku z powyższym w opinii 
Zainteresowanego świadczone przez niego usługi są zwolnione od podatku od towarów i 
usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
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Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, 
towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w 
klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Art. 5a został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). 
Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 
2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Na mocy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionego treścią 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), od dnia 1 stycznia 2011 r. dodano do 
ustawy przepis art. 146a ustawy, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 
   1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 
23%; 
   2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 
   3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 
   4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 
Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w 
rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych 
stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do 
ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako 
zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej 
tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 
ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Powyższe jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy cyt. art. 5a, zgodnie z którym 
od dnia 1 stycznia 2011 r., jeżeli przepisy ustawy nie powołują symbolu statystycznego dla 
danego towaru bądź usługi, nie identyfikuje się ich za pomocą klasyfikacji statystycznych. 
Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu 
zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, 
w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci i młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
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   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 ze zm.) wynika, że system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać 
placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek 
publicznych. 
Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w 
zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą 
być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. 
Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do 
usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych. 
W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie 
usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Powyższy przepis od dnia 6 kwietnia 2011 r. – na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) – otrzymał 
brzmienie: „zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 
43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii 
Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane”. 
Natomiast, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2010 r. zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków 
publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Przepis ten, w identycznym brzmieniu, od dnia 6 kwietnia 2011 r. uregulowany jest w § 13 
ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego, czy 
usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, tj. szkolenia zawodowe z zakresu fizjoterapii 
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adresowane do fizjoterapeutów oraz lekarzy, są zwolnione od podatku od towarów i usług, 
konieczne jest stwierdzenie: 
   1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostkę objętą 
systemem oświaty lub 
   2. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz 
         1. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach lub 
         2. czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty lub 
         3. czy szkolenia finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma 
znaczenia do tego celu. 
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy w ramach swojej 
działalności usługi przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie seminarium z zakresu 
fizjoterapii adresowane do fizjoterapeutów oraz lekarzy. Podatnik nie jest publiczną ani 
niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ani 
ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego, nie posiada również akredytacji, o 
której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty. Szkolenia prowadzone są w formie i na 
zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 
lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Szkolenia realizowane są 
zgodnie z programem nauczania przyjętym przez Wnioskodawcę oraz mają na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy przez uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na 
temat fizjoterapii. Program nauczania przyjęty przez Zainteresowanego zawiera wszystkie 
elementy wymienione w § 5 ww. rozporządzenia. Każde szkolenie trwa zgodnie z programem 
nauczania co najmniej 5 godzin. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest wydaniem 
zaświadczenia. Istotą przedmiotowych usług jest podniesienie, uzupełnienie oraz utrwalenie 
wiedzy zawodowej z zakresu fizjoterapii. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są 
finansowane ze środków publicznych. Spółka nie jest wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, w związku z czym Wnioskodawca nie jest objęty systemem oświaty jako 
publiczna lub/i niepubliczna: szkoła, placówka kształcenia ustawicznego, placówka 
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kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzący 
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa 
podatkowego wskazać należy, iż usługi świadczone przez Spółkę nie mogą korzystać ze 
zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a. Wnioskodawca nie jest 
bowiem jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a 
zatem nie spełnia wymogu niezbędnego do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w 
powyższym przepisie. 
Szkolenia zawodowe z zakresu fizjoterapii adresowane do fizjoterapeutów oraz lekarzy, 
świadczone przez Spółkę, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Istotą 
przedmiotowych usług jest bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – podniesienie, 
uzupełnienie oraz utrwalenie wiedzy zawodowej z zakresu fizjoterapii. 
Niemniej jednak usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego korzystają 
ze zwolnienia od podatku wówczas, gdy są: 
    * prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
    * świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub 
    * finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
W opisie sprawy Wnioskodawca utrzymuje, iż prowadzi usługi szkoleniowe w formie 
seminarium, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). W myśl § 2 ust. 
4 cyt. rozporządzenia seminarium jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie 
krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub 
uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania 
przyjętym przez organizatora kształcenia. 
Zgodnie z § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia przez organizatora kształcenia należy rozumieć 
publiczną i niepubliczną: placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia 
praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące 
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także osobę prawną i fizyczną 
prowadzącą działalność oświatową, wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie 
oświaty. 
Ponadto, w myśl art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, działalność oświatowa 
nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, 
może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). 
Stosownie do art. 68b ust. 1 ww. ustawy, placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 
1 pkt 2 – tj. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego – prowadzące kształcenie ustawiczne w formach 
pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych 
wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może 
obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia. 
Realizowane przez Zainteresowanego szkolenia są zgodne z programem nauczania przyjętym 
przez Spółkę, która nie jest publiczną ani niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, 
placówką kształcenia praktycznego, ani ośrodkiem dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, nie posiada również akredytacji, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie 
oświaty. W konsekwencji Wnioskodawca nie może być organizatorem kształcenia 
przyjmującym program nauczania, którego realizacja umożliwia prowadzenie seminarium, 
zgodnie z ww. rozporządzeniem. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe 
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szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych we wskazanych przez 
Zainteresowanego przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 
r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – 
Spółka nie posiada akredytacji, o której mowa w ustawie o systemie oświaty, a 
przedmiotowe usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Wobec powyższego 
Zainteresowany nie spełnia żadnej z wymaganych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a – c przesłanki, 
determinującej prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. 
Ponadto świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są wymienione ani w ustawie o podatku 
od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jako 
opodatkowane stawką obniżoną, tym samym podlegają opodatkowaniu podstawową stawką 
podatku (aktualnie 23%). 
Reasumując, świadczone w roku 2011 przez Wnioskodawcę usługi przeprowadzania szkoleń 
zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowane do fizjoterapeutów oraz lekarzy nie korzystają 
ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 
ustawy. 
W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w 
podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania 
szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy. 
Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w ww. 
zakresie została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji z dnia 12 maja 2011 r. nr ILPP1/443-
128/11-7/KŁ. 
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150. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.13 (sygn. ILPP2/443-335/11-5/EN) 

 
Istota interpretacji 
Czy usługa organizacji przez Wnioskodawcę dla rzeczoznawców majątkowych szkolenia w 
ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych jest zwolniona 
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 
lutego 2011 r. (data doręczenia 10 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 maja 2011 
r. (data doręczenia 6 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku 
świadczonych usług szkoleniowych w zakresie wyceny nieruchomości – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 10 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych w zakresie 
wyceny nieruchomości. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca jest zarejestrowany od 2000 r. jako czynny podatnik podatku VAT. W ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości oraz edukacji pozaszkolnej, obejmującej organizację i przeprowadzenie 
szkoleń o tematyce związanej z szacowaniem nieruchomości. 
W dniu 30 grudnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę ze Stowarzyszeniem 
Rzeczoznawców Majątkowych Województwa, w której Stowarzyszenie powierzyło mu 
zorganizowanie szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych (…). Szkolenie zostanie 
przeprowadzone na przełomie sierpnia i września 2011 r., a jego program zostanie 
uzgodniony z Ministrem Infrastruktury. Stowarzyszenie dokona rejestracji szkolenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wyda zaświadczenia dla jego uczestników. 
Stosownie do art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości 
(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) rzeczoznawcy majątkowi mają obowiązek stałego 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a jedną z jego form stanowią, w myśl art. 196 ust. 2 
ww. ustawy, szkolenia. 
Szkolenie dla rzeczoznawców majątkowych organizowane przez Wnioskodawcę będzie 
spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w 
sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 
945), a udział w nim będzie podlegał zaliczeniu na poczet obowiązkowych godzin 
edukacyjnych doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych. 
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Wpłat z tytułu udziału w szkoleniu uczestnicy dokonują bezpośrednio na rzecz 
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przekaże Wnioskodawcy należność za wykonaną usługę 
organizacji szkolenia w trzech ratach – w miesiącu styczniu 2011 r., w marcu 2011 r. oraz w 
czerwcu 2011 r. na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zainteresowanego. 
 
W uzupełnieniu do wniosku wskazano: 
   1. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. 
   2. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych. 
   3. Usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie można zaliczyć do usług w zakresie 
kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. 
   4. Wnioskodawca świadczy usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 41 ust. 
1 pkt 29 lit. a ww. ustawy o podatku od towarów i usług w ramach szkoleń dla 
rzeczoznawców majątkowych prowadzonych w formach i na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 
rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 10 lipca 2010 r., w sprawie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. 
   5. Wnioskodawca nie uzyskał na świadczenie usług, o których mowa w pkt 4, akredytacji w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przedmiotowe usługi nie są finansowane ze 
środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy usługa organizacji przez podatnika dla rzeczoznawców majątkowych szkolenia w ramach 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych jest zwolniona od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługa organizacji przez podatnika szkolenia dla rzeczoznawców 
majątkowych jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z powołanym 
przepisem zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje m.in. usługi kształcenia 
zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Szkolenie organizowane przez Zainteresowanego stanowi usługę kształcenia zawodowego 
bowiem przeprowadzane jest ono w ramach obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych rzeczoznawców majątkowych, a jego tematyka odpowiada wymogom 
programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2010 r. w 
sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów. 
mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 127, poz. 
859). Ustawodawca nakłada na rzeczoznawców majątkowych w art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych, który w myśl § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2010 r. 
w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości realizowany jest 
poprzez uczestnictwo w 24 godzinach edukacyjnych rocznie w seminariach, szkoleniach lub 
kursach specjalistycznych. Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców 
majątkowych, zgodnie z ustalonymi w ww. przepisach wymogami programowymi, jest 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
855

niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności zawodowej w tym 
zakresie (art. 196 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), a niewykonanie tego 
obowiązku obwarowane zostało sankcją odpowiedzialności zawodowej (art. 178 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami). 
Szkolenie organizowane przez podatnika przeprowadzane jest w formie i na zasadach 
określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami 
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. 
W tym stanie rzeczy zostają spełnione przestanki zwolnienia od podatku VAT wymienione w 
ww. art. 43 ust. 1 pkt 29. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług, o którym mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 
1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 ( …). 
Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, 
z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 
1. 
Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, 
odstąpiono również od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Zasadniczym powodem odstąpienia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r., Nr 
347, poz. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
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lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Podkreślić w tym miejscu należy, iż nie jest konieczne by usługa kształcenia była 
jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy 
zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi 
w zakresie wychowania. Zwolnienie określone w powyżej wskazanym przepisie ma 
zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego 
organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Natomiast w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy postanowiono, iż zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L. Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze 
zmianami). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu. 
Powołane wyżej przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Należy w tym 
miejscu zwrócić uwagę, że na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
857

2011 r., zwolnione od podatku zostały również usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż dla zastosowania przedmiotowych zwolnień 
istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, 
a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. 
prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego 
szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co 
najmniej 70% ze środków publicznych. 
Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowany od 2000 r. jako czynny 
podatnik podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz edukacji pozaszkolnej, obejmującej organizację 
i przeprowadzenie szkoleń o tematyce związanej z szacowaniem nieruchomości. W dniu 30 
grudnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców 
Majątkowych Województwa, w której Stowarzyszenie powierzyło mu zorganizowanie 
szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych (…). Szkolenie zostanie przeprowadzone na 
przełomie sierpnia i września 2011 r., a jego program zostanie uzgodniony z Ministrem 
Infrastruktury. Stowarzyszenie dokona rejestracji szkolenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wyda zaświadczenia dla jego uczestników. 
Zainteresowany wskazał, iż stosownie do art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) rzeczoznawcy 
majątkowi mają obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a jedną z jego 
form stanowią, w myśl art. 196 ust. 2 ww. ustawy, szkolenia. Szkolenie dla rzeczoznawców 
majątkowych organizowane przez Wnioskodawcę będzie spełniać wymogi określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945), a udział w nim 
będzie podlegał zaliczeniu na poczet obowiązkowych godzin edukacyjnych doskonalenia 
zawodowego rzeczoznawców majątkowych. 
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany podkreślił, iż: 
    * nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, 
    * nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
    * świadczonych przez niego usług nie można zaliczyć do usług w zakresie kształcenia i 
wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, 
    * nie uzyskał na świadczenie ww. usług akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty. Przedmiotowe usługi nie są finansowane ze środków publicznych. 
Zgodnie z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 
W § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. Nr 140, poz. 945) określono: 
   1. sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, 
   2. sposób dokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych 
przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz 
zarządców nieruchomości, 
   3. kryteria oceny spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez 
rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców 
nieruchomości, 
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   4. formy i zasady zgłaszania przez organizatorów doskonalenia programów seminariów, 
szkoleń lub kursów specjalistycznych, mających na celu doskonalenie kwalifikacji 
zawodowych oraz potwierdzania przez nich ich aktualności, 
   5. formy i zasady prowadzenia i publikacji rejestru zgłoszonych programów seminariów, 
szkoleń lub kursów specjalistycznych, mających na celu doskonalenie kwalifikacji 
zawodowych, 
   6. wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych. 
Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy wskazać należy, iż 
świadczone przez Zainteresowanego usługi w zakresie kształcenia zawodowego 
rzeczoznawców majątkowych będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, ponieważ świadczone usługi mają na celu kształcenie 
rzeczoznawców i świadczone (prowadzone) będą w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach, tj. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców 
majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. 
U. Nr 140, poz. 945). 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części 
dotyczącej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych 
usług szkoleniowych w zakresie wyceny nieruchomości. Natomiast w kwestii dotyczącej 
przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług 
szkoleniowych w zakresie wyceny nieruchomości, została wydana odrębna interpretacja 
indywidualna nr ILPP2/443-335/11-4/EN z dnia 13 maja 2011 r. 
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151. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.13 (sygn. ILPP2/443-335/11-4/EN) 

 
Istota interpretacji 
Czy usługa organizacji przez Wnioskodawcę dla rzeczoznawców majątkowych szkolenia w 
ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych jest zwolniona 
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 
lutego 2011 r. (data doręczenia 10 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 maja 2011 
r. (data doręczenia 6 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku 
świadczonych usług szkoleniowych w zakresie wyceny nieruchomości – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 10 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych w zakresie 
wyceny nieruchomości. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 
Wnioskodawca jest zarejestrowany od 2000 r. jako czynny podatnik podatku VAT. W ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości oraz edukacji pozaszkolnej, obejmującej organizację i przeprowadzenie 
szkoleń o tematyce związanej z szacowaniem nieruchomości. 
W dniu 30 grudnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę ze Stowarzyszeniem 
Rzeczoznawców Majątkowych Województwa, w której Stowarzyszenie powierzyło mu 
zorganizowanie szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych (…). Szkolenie zostanie 
przeprowadzone na przełomie sierpnia i września 2011 r., a jego program zostanie 
uzgodniony z Ministrem Infrastruktury. Stowarzyszenie dokona rejestracji szkolenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wyda zaświadczenia dla jego uczestników. 
Stosownie do art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości 
(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) rzeczoznawcy majątkowi mają obowiązek stałego 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a jedną z jego form stanowią, w myśl art. 196 ust. 2 
ww. ustawy, szkolenia. 
Szkolenie dla rzeczoznawców majątkowych organizowane przez Wnioskodawcę będzie 
spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w 
sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 
945), a udział w nim będzie podlegał zaliczeniu na poczet obowiązkowych godzin 
edukacyjnych doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych. 
Wpłat z tytułu udziału w szkoleniu uczestnicy dokonują bezpośrednio na rzecz 
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przekaże Wnioskodawcy należność za wykonaną usługę 
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organizacji szkolenia w trzech ratach – w miesiącu styczniu 2011 r., w marcu 2011 r. oraz w 
czerwcu 2011 r. na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zainteresowanego. 
 
W uzupełnieniu do wniosku wskazano: 
   1. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty. 
   2. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych. 
   3. Usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie można zaliczyć do usług w zakresie 
kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. 
   4. Wnioskodawca świadczy usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 41 ust. 
1 pkt 29 lit. a ww. ustawy o podatku od towarów i usług w ramach szkoleń dla 
rzeczoznawców majątkowych prowadzonych w formach i na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 
rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 10 lipca 2010 r., w sprawie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. 
   5. Wnioskodawca nie uzyskał na świadczenie usług, o których mowa w pkt 4, akredytacji w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przedmiotowe usługi nie są finansowane ze 
środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy usługa organizacji przez podatnika dla rzeczoznawców majątkowych szkolenia w ramach 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych jest zwolniona od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługa organizacji przez podatnika szkolenia dla rzeczoznawców 
majątkowych jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z powołanym 
przepisem zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje m.in. usługi kształcenia 
zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Szkolenie organizowane przez Zainteresowanego stanowi usługę kształcenia zawodowego 
bowiem przeprowadzane jest ono w ramach obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych rzeczoznawców majątkowych, a jego tematyka odpowiada wymogom 
programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2010 r. w 
sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów. 
mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 127, poz. 
859). Ustawodawca nakłada na rzeczoznawców majątkowych w art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych, który w myśl § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2010 r. 
w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości realizowany jest 
poprzez uczestnictwo w 24 godzinach edukacyjnych rocznie w seminariach, szkoleniach lub 
kursach specjalistycznych. Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców 
majątkowych, zgodnie z ustalonymi w ww. przepisach wymogami programowymi, jest 
niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności zawodowej w tym 
zakresie (art. 196 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), a niewykonanie tego 
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obowiązku obwarowane zostało sankcją odpowiedzialności zawodowej (art. 178 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami). 
Szkolenie organizowane przez podatnika przeprowadzane jest w formie i na zasadach 
określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami 
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. 
W tym stanie rzeczy zostają spełnione przestanki zwolnienia od podatku VAT wymienione w 
ww. art. 43 ust. 1 pkt 29. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług, o którym mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 
1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7 ( …). 
Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, 
z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 
1. 
Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w 
okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, 
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. 
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą 
uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. 
Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, 
odstąpiono również od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. Zasadniczym powodem odstąpienia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r., Nr 
347, poz. 1 ze zm.). 
Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z 
taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 
lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
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   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, 
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Podkreślić w tym miejscu należy, iż nie jest konieczne by usługa kształcenia była 
jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy 
zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi 
w zakresie wychowania. Zwolnienie określone w powyżej wskazanym przepisie ma 
zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego 
organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Natomiast w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy postanowiono, iż zwalnia się od podatku usługi 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 
   1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
   2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o 
systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
   3. finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L. Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże 
wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego 
rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. 
Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez 
wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na 
postanowieniach Szóstej Dyrektywy rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system 
podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze 
zmianami). 
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie 
kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 
13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 
1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują 
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak 
nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas 
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia 
do tego celu. 
Powołane wyżej przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy przewidują zwolnienie dla usług 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na 
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które 
uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług 
objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Należy w tym 
miejscu zwrócić uwagę, że na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.) obowiązującego do dnia 5 
kwietnia 2011 r., zwolnione od podatku zostały również usługi kształcenia zawodowego lub 
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przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż dla zastosowania przedmiotowych zwolnień 
istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, 
a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. 
prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych 
przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego 
szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co 
najmniej 70% ze środków publicznych. 
Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowany od 2000 r. jako czynny 
podatnik podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz edukacji pozaszkolnej, obejmującej organizację 
i przeprowadzenie szkoleń o tematyce związanej z szacowaniem nieruchomości. W dniu 30 
grudnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców 
Majątkowych Województwa, w której Stowarzyszenie powierzyło mu zorganizowanie 
szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych (…). Szkolenie zostanie przeprowadzone na 
przełomie sierpnia i września 2011 r., a jego program zostanie uzgodniony z Ministrem 
Infrastruktury. Stowarzyszenie dokona rejestracji szkolenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wyda zaświadczenia dla jego uczestników. 
Zainteresowany wskazał, iż stosownie do art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) rzeczoznawcy 
majątkowi mają obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a jedną z jego 
form stanowią, w myśl art. 196 ust. 2 ww. ustawy, szkolenia. Szkolenie dla rzeczoznawców 
majątkowych organizowane przez Wnioskodawcę będzie spełniać wymogi określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945), a udział w nim 
będzie podlegał zaliczeniu na poczet obowiązkowych godzin edukacyjnych doskonalenia 
zawodowego rzeczoznawców majątkowych. 
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany podkreślił, iż: 
    * nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, 
    * nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
    * świadczonych przez niego usług nie można zaliczyć do usług w zakresie kształcenia i 
wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, 
    * nie uzyskał na świadczenie ww. usług akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty. Przedmiotowe usługi nie są finansowane ze środków publicznych. 
Zgodnie z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 
W § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. Nr 140, poz. 945) określono: 
   1. sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, 
   2. sposób dokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych 
przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz 
zarządców nieruchomości, 
   3. kryteria oceny spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez 
rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców 
nieruchomości, 
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   4. formy i zasady zgłaszania przez organizatorów doskonalenia programów seminariów, 
szkoleń lub kursów specjalistycznych, mających na celu doskonalenie kwalifikacji 
zawodowych oraz potwierdzania przez nich ich aktualności, 
   5. formy i zasady prowadzenia i publikacji rejestru zgłoszonych programów seminariów, 
szkoleń lub kursów specjalistycznych, mających na celu doskonalenie kwalifikacji 
zawodowych, 
   6. wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych. 
Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy wskazać należy, iż 
świadczone przez Zainteresowanego usługi w zakresie kształcenia zawodowego 
rzeczoznawców majątkowych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, ponieważ świadczone usługi mają na celu kształcenie 
rzeczoznawców i świadczone (prowadzone) są w formach i na zasadach przewidzianych w 
odrębnych przepisach, tj. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców 
majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. 
U. Nr 140, poz. 945). 
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 
Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części 
dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego, w zakresie zwolnienia od podatku 
świadczonych usług szkoleniowych w zakresie wyceny nieruchomości. Natomiast w kwestii 
dotyczącej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych 
usług szkoleniowych w zakresie wyceny nieruchomości, została wydana odrębna 
interpretacja indywidualna nr ILPP2/443-335/11-5/EN z dnia 13 maja 2011 r. 
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152. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.17 (sygn. ILPP4/443-116/11-4/ISN) 

 
Istota interpretacji 
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we 
wniosku z dnia 1 lutego 2011 r. (data wpływu 7 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 
14 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
od podatku świadczonych usług –jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 7 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług. Przedmiotowy wniosek został 
uzupełniony pismem z dnia 14 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) o 
informacje doprecyzowujące. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
W ramach Fundacji działa Centrum Dydaktyczno-Psychologiczne, zarejestrowane w ewidencji 
Kuratorium Oświaty i Wychowania placówek niepublicznych, w rejestrze (…) pod numerem 
(…). Centrum wykonuje usługi szkoleniowe, które do końca grudnia 2010 r. były zwolnione 
od podatku VAT na podstawie załącznika do ustawy o podatku VAT – PKWiU 80.42.10.00. 
W związku ze zmianą wprowadzoną w zakresie podatku VAT rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. usługi szkoleniowe wykonywane przez Centrum nie są 
wymienione w powyższym rozporządzeniu. Natomiast „usługi świadczone przez jednostki 
objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów systemu oświaty, w zakresie kształcenia i 
wychowania” są zwolnione od podatku VAT. Centrum Dydaktyczno-Psychologiczne świadczy 
usługi szkoleniowe na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek 
niepublicznych. W związku z tym, zdaniem Zainteresowanego jest placówką działającą w 
systemie oświaty. 
W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, że Fundacja jest wpisana do 
rejestru jednostek szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2(…) na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Fundacja jako jednostka 
szkoleniowa nie posiada akredytacji, ale jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów o systemie oświaty (numer 
ewidencyjny: E(…)). 
Zainteresowany wyjaśnił także, że usługi będące przedmiotem pytania polegają na 
prowadzeniu szkoleń, których tematyka obejmuje m.in.: elastyczne formy zatrudnienia, 
organizowanie i rozwój życia zawodowego, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji 
zawodowych, kontakty interpersonalne, tematyka spółdzielni społecznych, szkoleń 
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komputerowych oraz wszelkiego rodzaju szkolenia, których celem jest rozwój kompetencji 
społecznych uczestników, trening pracy. 
W opinii Fundacji, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) można je zakwalifikować do 
usług w zakresie kształcenia i wychowania, jak również do usług kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego, które są prowadzone w formach i na zasadach ustawy, 
o której mowa powyżej. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że świadczone usługi szkoleniowe 
często są wykorzystywane w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wówczas są finansowane w całości ze środków publicznych. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy Centrum Dydaktyczno-Psychologiczne wpisane do ewidencji Kuratorium Oświaty i 
Wychowania pod numerem (…), na podstawie ustawy o systemie oświaty może wykonywać 
usługi szkoleniowe zwolnione z VAT... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe świadczone przez Centrum Dydaktyczno -
Psychologiczne są zwolnione z VAT. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których 
mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce 
publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług 
przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole 
statystyczne. 
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 
109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, 
ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź 
zwolnienia od podatku. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji 
uchyliły załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w 
poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przeniosły uregulowania 
dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie 
do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. 
Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do 
ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich 
zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
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sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy 
określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji 
przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 
347, str. 1 ze zm.). 
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od 
podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 ze zm.) wynika, że system oświaty obejmuje placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 
W myśl art. 82 ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać placówki 
niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych. 
Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy jest implementacją prawa unijnego, gdyż w świetle 
art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE.L. Nr 347, str. 1 ze zm.), 
zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, 
kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą 
towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty 
prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za 
podobne przez dane państwo członkowskie. 
Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tytułu IX tego aktu, zatytułowanym 
„Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co 
oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku 
wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą 
na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak 
wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które 
mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa 
jaki i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu 
publicznego”. 
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika„(wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
Z przestawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Fundacja prowadzi placówkę 
szkoleniową, działającą w ramach systemu oświaty, która uzyskała wpis do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Usługi 
świadczone przez placówkę polegają na prowadzeniu szkoleń, których tematyka obejmuje 
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m.in.: elastyczne formy zatrudnienia, organizowanie i rozwój życia zawodowego, 
podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, kontakty interpersonalne, tematyka 
spółdzielni społecznych, szkoleń komputerowych oraz wszelkiego rodzaju szkolenia, których 
celem jest rozwój kompetencji społecznych uczestników, trening pracy. 
Zainteresowany poinformował, iż usługi te można zakwalifikować do usług w zakresie 
kształcenia, a Centrum Dydaktyczno-Psychologiczne świadczy je na podstawie zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych. 
Analizując powołane wyżej regulacje prawne należy zauważyć, że zwolnienie od podatku 
określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, 
zatem warunkiem jego zastosowania jest by dany podmiot był jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy z dnia 7 września 1991 r., i realizował 
usługi kształcenia. Dodatkowo zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie 
wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
Mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane regulacje, w tym przede 
wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy uznać należy, iż posiadanie przez placówkę 
prowadzoną przez Fundację statusu niepublicznej jednostki systemu oświaty, uprawni ją do 
zwolnienia od podatku wykonywanych przez nią usług szkoleniowych, bowiem mieścić się 
one będą w zakresie przedmiotowym tej regulacji, tj. dotyczyć będą kształcenia i 
prowadzone będą w ramach wpisu do ewidencji dokonanej przez właściwy organ. 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej 
przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu 
sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 
14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. 
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153. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.18 (sygn. ILPP4/443-158/11-4/JKa) 

 
Istota interpretacji  
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół, przedstawione we 
wniosku z dnia 15 lutego 2011 r. (data wpływu 21 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z 
dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 13 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 
zastosowania zwolnienia od podatku – jest prawidłowe. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 21 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku. Przedmiotowy wniosek uzupełniono 
pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 13 maja 2011 r.) o doprecyzowanie opisu 
sprawy oraz brakują pełnomocnictwo. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 

W programie nauczania Wnioskodawca ma szkolenie młodzieży na prawo jazdy kat. T, w 
wymiarze 20 godzin jazdy na 1 ucznia. Młodzież za to szkolenie nie ponosi żadnych kosztów, 
jest to szkolenie bezpłatne. W niektórych przypadkach 20 godzin nie wystarcza. Występuje 
wtedy szkolenie uzupełniające. Koszt szkolenia uzupełniającego ponosi uczeń. 

W uzupełnieniu sprawy Zainteresowany wskazał, iż jest on jednostką budżetową 
samorządu terytorialnego. Jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty. Jest on zapisany w rejestrze ewidencji szkół pod nr 23702. Organem prowadzącym 
jest Starosta Powiatu Krotoszyńskiego. 

W programie nauczania Wnioskodawca ma szkolenie swojej młodzieży na prawo jazdy 
kategorii T. Młodzież za to szkolenie nie ponosi żadnej odpłatności. Koszt szkolenia ponosi 
budżet szkoły. W niektórych przypadkach 20 godzin nie wystarcza i wtedy występuje 
szkolenie uzupełniające. Koszt szkolenia uzupełniającego ponosi uczeń – jest to 
zakwalifikowane do usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
54, poz. 535 ze zm.). 
Zainteresowany jest szkołą publiczną – ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz. U. Nr 273 z 2004 r., poz. 256 ze zm.).  
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy godziny uzupełniające na prawo jazdy są zwolnione od podatku od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy... 
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Zdaniem Wnioskodawcy, godziny uzupełniające na prawo jazdy są zwolnione od podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast przez świadczenie usług, w myśl 
art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 
towarów w rozumieniu art. 7 (…).  

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany jest jednostką budżetową samorządu 
terytorialnego objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty z dnia 7 
września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 256 ze zm.). Jest on wpisany do rejestru 
ewidencji szkół. W programie nauczania Wnioskodawca ma szkolenie swojej młodzieży na 
prawo jazdy kategorii T. Młodzież za to szkolenie nie ponosi żadnej odpłatności. Koszt 
szkolenia ponosi budżet szkoły. W niektórych przypadkach 20 godzin nie wystarcza i wtedy 
występuje szkolenie uzupełniające, którego koszt ponosi uczeń – jest to zakwalifikowane do 
usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 
ustawy. 

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem 
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku 
dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki 
stosowania obniżonych stawek i zwolnień.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku 
działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były 
ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji 
statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i 
krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania 
klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie 
pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 
U. L Nr 347, str. 1 ze zm.). 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie 
dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub 
przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką 
działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub 
inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane 
państwo członkowskie. 
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W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią 
autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć 
unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV).  

Przechodząc do regulacji krajowych - jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) 
Dyrektywy 2006/112/WE - wskazać należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia 
się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Z powyższej regulacji wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje 

usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, oraz dostawę towarów i świadczenie 
usług ściśle z tymi usługami związane.  

Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter 
podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w 
art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, dany podmiot winien być jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a usługi winny być świadczone w 
zakresie kształcenia i wychowania.  

Wnioskodawca wskazał, iż jest on jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, ponadto świadczenia przez niego wykonywane są usługami w 
zakresie kształcenia i wychowania. Zatem, przedmiotowe czynności są objęte zwolnieniem 
wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.  

Reasumując, godziny uzupełniające na prawo jazdy, będące usługami w zakresie 
kształcenia, korzystają ze zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanego w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednakże z 
uwagi na zastosowanie innego przepisu prawa niż przez niego wskazany. 

Bowiem wskazać należy, iż zwolnienie usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, ma 
zastosowanie dla usług innych, niż wymienione w pkt 26 powołanego artykułu. 
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154. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.18 (sygn. ILPP2/443-355/11-5/AK) 

 
Istota interpretacji 
1. Czy wyżywienie uczniów własnych zamieszkałych w internacie jest zwolnione z podatku 
VAT? Czy można to traktować całościowo zakwaterowanie + wyżywienie jako usługę 
edukacyjną?. A jak w stosunku do innych uczniów sąsiednich szkół? 
2. Czy usługi zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkoły są zwolnione z obowiązku 
ewidencjonowania na kasie fiskalnej? 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 
 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 
lutego 2011 r. (data wpływu 14 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 maja 2011 r. 
(data wpływu 6 maja 2011 r.) oraz pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 10 maja 
2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług jest: 
 
    * prawidłowe – w zakresie opodatkowania usług zakwaterowania w internacie szkoły 
oraz posiłków wydawanych przez stołówkę dla własnych uczniów, 
    * nieprawidłowe –w zakresie opodatkowania usług zakwaterowania w internacie szkoły 
oraz posiłków wydawanych przez stołówkę dla uczniów obcych szkół a także w zakresie 
uznania zakwaterowania i wyżywienia jako usługi całościowej. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 14 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i 
usług w zakresie opodatkowania usług zakwaterowania w internacie szkoły oraz posiłków 
wydawanych przez stołówkę dla własnych uczniów oraz uczniów obcych szkół, a także w 
zakresie uznania zakwaterowania i wyżywienia jako usługi całościowej. 
 
Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 maja 2011 r. (data wpływu 6 maja 2011 r.) oraz 
pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 10 maja 2011 r.) o doprecyzowanie opisu 
zdarzenia przyszłego, własne stanowisko w sprawie oraz dokument dla osoby podpisanej na 
wniosku uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy o wydanie interpretacji 
indywidualnej, a także o opłatę. 
 
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie 
przyszłe. 
 
Wnioskodawca jest szkołą średnią zawodową oraz podatnikiem VAT. Posiada własną 
obsługiwaną przez własnych pracowników stołówkę i internat. W internacie zakwaterowani 
są uczniowie Zainteresowanego i uczniowie sąsiednich szkół, z którymi ma on podpisane 
umowy, co powoduje zwolnienie z podatku VAT. Uczniowie ci zarazem mają obowiązek 
stołowania się w stołówce Wnioskodawcy. Za zakwaterowanie i wyżywienie Zainteresowany 
pobiera opłaty - po kosztach. 
 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
873

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż jest jednostką objętą systemem 
oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Jest szkołą publiczną i funkcjonuje 
zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 
1991 r. ze zm.). 
Internat i stołówka wchodzi w skład szkoły. Jest jej integralną częścią, podlega Dyrektorowi 
Szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w 
sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767). 
Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacyjny placówki opracowany przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego 
roku. Arkusz organizacyjny internatu zatwierdza organ prowadzący. Klasyfikacja statystyczna 
czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę wg PKWiU: 
    * usługi stołówkowe – 56.29.20.0, 
    * usługi zakwaterowania – 55.90.11.0, 
    * usługi zakwaterowania uczniów własnych i uczniów sąsiednich szkół z którymi 
Zainteresowany ma podpisane umowy - ustawa z 29 października 2010 r. art. 43 pkt 30. 
Opłaty za internat i wyżywienie wpłacane są na rachunek bankowy szkoły i w kasie szkoły – 
gotówka. 
 
W związku z powyższym zadano następujące pytania. 
 
Czy wyżywienie uczniów własnych zamieszkałych w internacie jest zwolnione od podatku 
VAT... Czy można to traktować całościowo (zakwaterowanie + wyżywienie) jako usługę 
edukacyjną... A jak w stosunku do innych uczniów sąsiednich szkół... 
 
Zdaniem Wnioskodawcy, wyżywienie uczniów własnych zamieszkałych w internacie jest 
zwolnione z podatku VAT. Można to traktować całościowo jako usługę edukacyjną. I tak 
samo w stosunku do uczniów innych szkół. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za 
    * prawidłowe w zakresie opodatkowania usług zakwaterowania w internacie szkoły oraz 
posiłków wydawanych przez stołówkę dla własnych uczniów oraz za 
    * nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania usług zakwaterowania w internacie szkoły 
oraz posiłków wydawanych przez stołówkę dla uczniów obcych szkół a także w zakresie 
uznania zakwaterowania i wyżywienia jako usługi całościowej. 
 
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. 
podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. 
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (…). 
Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także 
wszelkie postacie energii. 
Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na 
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 
Stosownie do art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi 
będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach 
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą 
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tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. 
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność 
gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na 
zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje 
również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i 
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest szkołą średnią zawodową oraz podatnikiem 
VAT. Posiada własną obsługiwaną przez własnych pracowników stołówkę i internat. W 
internacie zakwaterowani są uczniowie Zainteresowanego i uczniowie sąsiednich szkół, z 
którymi ma on podpisane umowy, co powoduje zwolnienie z podatku VAT. Uczniowie ci 
zarazem mają obowiązek stołowania się w stołówce Wnioskodawcy. Za zakwaterowanie i 
wyżywienie Zainteresowany pobiera opłaty - po kosztach. Zainteresowany jest jednostką 
objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Jest szkołą publiczną i 
funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 
poz. 329 z 1991 r. ze zm.). 
Internat i stołówka wchodzi w skład szkoły. Są jej integralną częścią, podlegają Dyrektorowi 
Szkoły. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacyjny placówki opracowany przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego 
roku. Arkusz organizacyjny internatu zatwierdza organ prowadzący. Klasyfikacja statystyczna 
czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę wg PKWiU: 
    * usługi stołówkowe – 56.29.20.0, 
    * usługi zakwaterowania – 55.90.11.0, 
    * usługi zakwaterowania uczniów własnych i uczniów sąsiednich szkół z którymi 
Zainteresowany ma podpisane umowy - ustawa z 29 października 2010 r. art. 43 pkt 30. 
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z 
zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 
Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 
13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 
Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, 
ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź 
zwolnienie od podatku. 
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie 
obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie 
w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie, oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. 
W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany 
w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne 
pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu 
rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „pojęcia używane do 
opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w 
sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie 
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przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco 
Onroerend Goed BV). 
Na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 30 lit a. ustawy, 
zwalnia się od podatku usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz 
uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty. 
W związku z faktem, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „uczeń”, i 
„internat”, dlatego też należy posiłkować się definicjami wynikającymi z odrębnych 
przepisów. 
Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), przez słowo „uczeń” należy rozumieć także słuchaczy i 
wychowanków. 
Internat natomiast, w myśl zasad metodycznej statystyki edukacji, to placówka opiekuńczo -
wychowawcza określonej szkoły przeznaczona dla młodzieży uczącej się poza miejscem 
stałego zamieszkania. 
Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są m.in. usługi 
zakwaterowania w internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół 
prowadzących te internaty. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii 
uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego 
świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. 
W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta świadczenie 
usług zakwaterowania w internacie Wnioskodawcy uczniów tej szkoły. 
Z opisu sprawy wynika, iż w internacie zakwaterowani są oprócz uczniów Zainteresowanego 
także uczniowie sąsiednich szkół, z którymi ma on podpisane umowy. Wnioskodawca 
sklasyfikował te usługi do grupowania PKWiU z 2008 r. jako „Usługi zakwaterowania” – 
PKWiU 55.90.11.0. 
Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja 
towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania 
podatkiem VAT, jeśli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – zgodnie z cyt. art. 5a ustawy. 
Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), 
towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych 
klasyfikacjach i nomenklaturach. 
W oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do 
ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 
Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, 
art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. 
W pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług 
podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%, wymienione zostały usługi 
w grupowaniu PKWiU 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”. 
Zatem, na podstawie powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że usługi 
zakwaterowania świadczone na rzecz osób niebędących uczniami Zespołu Szkół, tj. uczniów 
sąsiednich szkół, sklasyfikowane według PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 55 „Usługi związane 
z zakwaterowaniem” podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 
obniżonej do wysokości 8%. 
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 
2006.347.1 ze zm.), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne 
lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i 
dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie 
podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele 
uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. 
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Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia 
dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż 
usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są 
wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym 
państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana 
definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać 
„w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jak i 
niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”. 
Jak już w niniejszej interpretacji wskazano, zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie 
może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą 
stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma 
służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Przechodząc do regulacji krajowych – jako implementacji ww. art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 
2006/112/WE – wskazać należy, że na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. 
art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 
   1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 
   2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  
   – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 
mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, jeżeli: 
   1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 
18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 
   2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z 
takiego zwolnienia. 
Ponadto przepisem art. 43 ust. 17a ustawy, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., 
ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług 
związanych z usługami wymienionymi m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 26, wskazując, że 
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do 
dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 
dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 
W myśl art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 
zorganizować stołówkę. 
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ww. ustawy. 
Stosownie do art. 67a ust. 3 tej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 
Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z 
posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 
Przepis dodany ustawą z dnia 7 września 2007 r., przewiduje wyraźnie możliwość – ale nie 
obowiązek – prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest 
świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, 
polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi 
działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
877

poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a 
ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów 
zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona 
przerzucać na korzystających z usług stołówki. 
Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są usługi w 
zakresie kształcenia i wychowania. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii 
uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego 
świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. 
Umożliwienie uczniom wyżywienia w szkole jest realizacją zadań szkoły, do jakich została 
powołana, tj. wychowawczej i opiekuńczej, która wchodzi w zakres usługi. 
Świadczenie opieki polega także na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży 
korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 
w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach 
organizacyjnych systemu oświaty. 
Zatem, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Opiekuńcza 
funkcja nie obejmuje natomiast nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż 
posiłków w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich 
obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły i im ma ona zapewnić prawidłowy rozwój. 
Z opisu sprawy wynika, iż ze stołówki Wnioskodawcy korzystają ponadto uczniowie 
sąsiednich szkół. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), obowiązującym od 
dnia 6 kwietnia 2011 r., w § 7 ust. 1 pkt 1 wskazano, iż stawkę podatku wymienioną w art. 
41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wskazano na usługi związane z wyżywieniem 
(PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 
   1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 
   2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 
których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 
   3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami), 
   4. napojów bezalkoholowych gazowanych, 
   5. wód mineralnych, 
   6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w 
art. 41 ust. 1 ustawy. 
Wobec powyższego, sprzedaż posiłków uczniom sąsiednich szkół, jest opodatkowana 8% 
stawką podatku – zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z poz. 7 
załącznika nr 1 do rozporządzenia, pod warunkiem, że sprzedaż ta sklasyfikowana jest w 
grupowaniu PKWiU ex 56, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). 
W zakresie możliwości traktowania całościowo usług zakwaterowania i wyżywienia jako 
usługi edukacyjnej zwolnionej z VAT tut. Organ stwierdza, iż świadczenie złożone 
(kompleksowe) będzie mieć miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności 
(świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy będzie miała charakter świadczenia 
podstawowego i świadczenia pomocniczego (lub świadczeń pomocniczych), a zatem takich, 
które umożliwiają skorzystanie (względnie lepsze skorzystanie) ze świadczenia 
podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia 
podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można, bez popadania w sztuczność, rozdzielić, 



 
Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego 

Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 
878

tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas 
świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa niezależnie opodatkowane świadczenia. 
W konsekwencji, należy przyjąć, iż nie będzie mieć charakteru kompleksowego taki zestaw 
świadczeń, których połączenie miałoby charakter działania sztucznego. W tym kontekście, za 
świadczenia odrębne należy więc uznać świadczenia wykonywane przez jednego 
świadczącego na rzecz jednego nabywcy, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, 
mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich 
ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby 
świadczenia te były uznane za świadczenie złożone. 
 
Zatem fakt, iż w przedmiotowej sprawie świadczone są usługi zakwaterowania oraz 
wyżywienia pozostaje bez wpływu na właściwe zastosowanie stawki podatku od towarów i 
usług (lub zwolnienie od podatku) dla każdej z tych czynności traktowanych jako świadczenia 
odrębne z uwzględnieniem natury tego świadczenia oraz innych okoliczności sprawy 
mających miejsce w danym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym). 
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania 
na kasie rejestrującej zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. 
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155. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna 
z 2011.05.20 (sygn. ILPP4/443-161/11-2/ISN) 

 
Istota interpretacji  
Podatek od towaru i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając 
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 
lutego 2011 r. (data wpływu 21 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towaru i usług w zakresie opodatkowania usług 
szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – jest prawidłowe. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 21 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku VAT w zakresie 
opodatkowania usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
 

Wnioskodawca (zwana dalej „Agencją”) prowadzi szkolenia będące usługami kształcenia 
zawodowego, konkretnie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia są 
prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, 
zobowiązujących pracodawców i pracowników do ukończenia wymaganych szkoleń dla 
określonych rodzajów prac i stanowisk w zakładach pracy, pod rygorem bezwzględnego 
zakazu dopuszczenia pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Agencja wskazuje iż, prowadzi 
następujące rodzaje szkoleń: 

1. Szkolenie bhp wstępne ogólne, 
2. Szkolenie bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych i administracyjno – biurowych, 
3. Szkolenie bhp – pierwsza pomoc przedlekarska, 
4. Szkolenie bhp dla udzielających instruktażu stanowiskowego, 
5. Szkolenie bhp przy urządzeniach narażających na działanie pól 

elektromagnetycznych, 
6. Szkolenie bhp przy ręcznych pracach transportowych, 
7. Szkolenie bhp w zakresie stref zagrożeń wybuchem, 
8. Szkolenie bhp w zakresie stosowania substancji chemicznych, 
9. Szkolenie bhp w sprawie substancji o działaniu rakotwórczym i mutagennym, 
10. Szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, 
11. Szkolenie bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych, 
12. Szkolenie dla służb bhp, 
13. Szkolenie bhp w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, 
14. Szkolenie bhp w zakresie zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest. 
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Wnioskodawca ww. szkolenia przeprowadza zgodnie z: 
1. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 

późn. zm.) art. 94 pkt 4, art. 207 § 2, art. 2091, art. 211 pkt 1, 2373, 2374, 
2. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 

25, poz. 150 z późn. zm.) art. 140 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 4 pkt 2b, art. 141, art. 252 
ust. 1 pkt 1 i 2, art. 262, 

3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z 
późn. zm.) § 2 ust.1, § 3 ust.1-3, § 5 pkt 3, § 8 pkt 1, § 10, § 14 ust. 1 pkt 2 oraz 
ramowych i szczegółowych rodzajów szkoleń, 

4. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz. U. nr 26, poz. 313 z późn. zm.), 

5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz. 931), § 9 
ust. 1. 

 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
 
Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są od 01 stycznia 2011 r. zwolnione 
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku... 

Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia z zakresu bhp są usługami kształcenia zawodowego, 
gdyż zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
związku z powyższym zdaniem pracodawcy jak wskazuje ww. szkolenia powinny podlegać 
zwolnieniom z podatku od towarów i usług. 
 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium kraju.  

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (…), natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, 
świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 ( …). 

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 
22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 
129 ust. 1. 

Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, 
wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmienionym 
art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 
i art. 110 wynosi 23%.  
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Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca 
przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od 
podatku. 

Z dniem 01 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 226, poz. 1476). Przepisy 
nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od 
podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i 
przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w 
tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26 - 29, regulujących zwolnienia od 
podatku działalności edukacyjnej. 

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 
do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając 
ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa 
sądów. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: 

a. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 
zakresie kształcenia i wychowania, 

b. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – 
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym  

   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 
Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 
a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty- wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c. finansowane w całości ze środków publicznych 

   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy 

usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy świadczone przez Wnioskodawcę są 
zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, 
konieczne jest stwierdzenie: 

1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; 
2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych 

przepisach. 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, 

pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki 
bhp. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, 
pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp są usługami kształcenia 
zawodowego. Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również 
wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają one bowiem 
na celu zapewnienie uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych 
do podjęcia i wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy. 

Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem 
niezbędnym do wykonywania pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić 
pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym 
przekazać mu informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy. Obowiązek przeszkolenia podwładnych w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21 poz. 94 ze zm.). 
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Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie 
dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180, poz. 1860), 
które określa: 

1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. zakres szkolenia, 
3. wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia, 
4. sposób dokumentowania szkolenia oraz 
5. przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia 
Zgodnie z § 1a ust. 2 lit. e) cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę 

organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia szkolenie zapewnia uczestnikom: 

1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z 
odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi, 

2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która 
ulega wypadkowi. 

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 rozporządzenia szkolenie może być organizowane przez 
pracodawców lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 
rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na 
zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie 
pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. 
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia). 

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w 
przepisach Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że 
spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia 
prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Jak wynika z treści złożonego wniosku, Zainteresowany prowadzi szkolenia będące 
usługami kształcenia zawodowego, konkretnie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Przedmiotowa działalność prowadzona jest na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, a nie przepisów dotyczących jednostek objętych systemem 
oświaty. Czynności te wykonywane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy . 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 01 stycznia 2011 r. usługi szkolenia 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze 
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zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o 
podatku od towarów i usług, ponieważ są to usługi kształcenia zawodowego prowadzone w 
formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 
 
 
 
 


