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Część I

REFAKTUROWANIE USŁUG ZŁOŻONYCH
W związku z tym, że dokonywane przez podatników transakcje mogą składać
się z szeregu świadczeń i czynności mogących być przedmiotem odrębnych stosunków prawnych, powstaje problem, w jaki sposób refakturować usługi złożone
(kompleksowe). Komentarz zawiera opis zasad refakturowania usług złożonych
ze wskazaniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz
orzecznictwa polskiego.

1. Wprowadzenie
W praktyce zdarza się, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą
często dokonują odsprzedaży usług, zwanej również refakturowaniem. Od
1 kwietnia 2011 r. obowiązuje art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054
z późn. zm.) – dalej: u.p.t.u., który potwierdza powszechną w tym zakresie praktykę podatkową. W myśl tego przepisu, 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. Mamy więc
tutaj do czynienia ze swego rodzaju fikcją prawną, polegającą na tym, że usługa,
która w rzeczywistości świadczona jest tylko raz, dla celów podatkowych traktowana jest tak, jakby była przedmiotem dwóch odrębnych transakcji.
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2. Orzecznictwo dotyczące refakturowania usług złożonych
W dniu 8 listopada 2010 r. została podjęta uchwała w składzie siedmiu sędziów NSA, I FPS 3/10, w której odniesiono się do koncepcji usług złożonych
(kompleksowych). W jej uzasadnieniu stwierdzono, że podmiot świadczący
usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty
ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Sędziowie NSA zwrócili uwagę, że podstawę do uwzględnienia koncepcji świadczeń złożonych stanowi również art. 29
ust. 1 u.p.t.u., w szczególności w zdaniu trzecim (kwota należna obejmuje całość
świadczenia należnego od nabywcy).
W związku z wątpliwościami pojawiającymi się po publikacji tego wyroku,
NSA postanowił skierować w powyższej kwestii pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (I FSK 460/10, sygnatura sprawy
przed TSUE: C-224/11, BGŻ Leasing), obejmujące następujące wątpliwości:
a) czy przepis art. 2 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.
UE L Nr 347., str. 1, z późn. zm.) – dalej: dyrektywa VAT, należy interpretować w ten sposób, że usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługę
leasingu należy traktować jako usługi odrębne, czy jako jedną kompleksową
usługę złożoną leasingu,
b) w przypadku odpowiedzi na powyższe pytanie, że usługę ubezpieczenia
przedmiotu leasingu oraz usługę leasingu należy traktować jako usługi odrębne, czy art. 135 ust. 1 lit. a w zw. z art. 28 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że korzysta ze zwolnienia usługa ubezpieczenia
przedmiotu leasingu, gdy to leasingodawca ubezpiecza ten przedmiot, obciążając kosztami tego ubezpieczenia leasingobiorcę?
Po rozpatrzeniu powyższych pytań Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., BGŻ Leasing, C-224/11, orzekł, że
usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Ponadto,
jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym
kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT.

