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Wprowadzenie 

Szczególne traktowanie publicznych operatorów pocztowych w krajach 

Unii Europejskiej w kwestii podatku VAT jest jedną z najczęściej wymienia-

nych barier wejścia na rynek usług pocztowych przez alternatywnych operato-

rów pocztowych. Zagadnienie to – w równym stopniu interesujące i kontrower-

syjne – od dawna jest przedmiotem troski Komisji Europejskiej. W ostatnich 

latach na forum Wspólnoty, ale też w polskiej prasie gospodarczej, pojawiały 

się zarzuty w sprawie bezpodstawnego wykorzystywania przez operatorów 

publicznych zwolnienia z podatku VAT w stosunku do niektórych usług
1
. Stało 

się to przesłanką do napisania artykułu, w którym opisano regulacje prawne  

w odniesieniu do zwolnienia usług pocztowych z VAT na poziomie krajowym  

i Unii Europejskiej. Przedstawiono też informacje na temat stawek i zakresu 

zwolnień z tego podatku w poszczególnych krajach.  

                                                      
1 Warto podkreślić, że uchylenie przez polskiego ustawodawcę owego przepisu wraz ze 

zniesieniem obszaru zastrzeżonego od 1 stycznia 2013 r. spowodowałoby pogorszenie sytuacji 
finansowej głównego przedsiębiorstwa działającego na rynku pocztowym. 
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1. Ustawodawstwo na poziomie Unii Europejskiej
2
 i przepisy  

prawa krajowego 

Obowiązujący system zwolnienia z podatku VAT „publicznych służb 

pocztowych” ma swoją genezę w czasach, kiedy nie istniała konkurencja  

w sektorze pocztowym. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku usługi świadczone 

w tym sektorze zostały zwolnione z podatku VAT na mocy postanowień szóstej 

dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. sprawie harmonizacji 

praw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny 

system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 

(DzU L 145 z 13.06.1977, s. 1). W artykule 13 ust. 1 tej dyrektywy zapisano: 

„Nie naruszając innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie 

zwalniają z podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawi-

dłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również, aby zapobiec 

oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom”: 

a) świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe i dostawy towarów 

z nimi związane, z wyjątkiem transportu osób i usług telekomunikacyjnych.  

W 2006 roku szósta dyrektywa VAT została zastąpiona przez obecną – 

tzw. dyrektywę wspólnego systemu VAT (CVSD)
3
 – dyrektywa 2006/112/WE 

Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej (DZU L 347 z 11.12.2006 PL). Pomimo postępującego proce-

su liberalizacji rynku pocztowego, nowa dyrektywa nie wprowadziła istotnych 

zmian w przepisach dotyczących zwolnienia z podatku VAT dla operatorów 

świadczących usługi pocztowe. W artykule 132 ust. 1 lit. a
4
 tej dyrektywy zapi-

sano:  

1. Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: 

a) „świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawę towarów z tymi 

usługami związaną, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomuni-

kacyjnych”. 

                                                      
2 Copenhagen Economics: Main Developments in the Postal Sector (2008–2010), Final Re-

port, 29 November 2010, s. 188–200. 

3 Common VAT System Directive – CVSD. 

4 Dyrektywa 2006/112/WE: Rozdział 2, Zwolnienia dotyczące określonych czynności wy-
konywanych w interesie publicznym. 
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Ponadto w rozdziale 3 – Zwolnienia dotyczące innych czynności, artykuł 

135 ust 1 lit. h zanotowano, że „Państwa członkowskie zwalniają następujące 

transakcje: (…) dostawy, za cenę równą wartości nominalnej, znaczków pocz-

towych ważnych w obrocie pocztowym na terytorium danego państwa, znacz-

ków skarbowych i innych podobnych znaczków”. 

Na poziomie krajowym podstawą prawną dla reżimu VAT w sektorze 

pocztowym jest transpozycja cytowanych wcześniej postanowień dyrektywy 

2006/112/WE do porządku prawnego państw członkowskich. Również w Pol-

sce przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) muszą być zgodne  

z regulacjami określonymi w prawie wspólnotowym. Do roku 2010 zakres 

zwolnienia usług pocztowych z podatku VAT miał charakter podmiotowy i był 

określony w art. 43 ust. 1 pkt 1, gdzie zapisano 

1. Zwalnia się od podatku:  

a) usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. 

Załącznik nr 4. Wykaz usług zwolnionych od podatku, poz. 2  

Usługi świadczone przez pocztę państwową (symbol PKWiU – 64.11). 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku na mocy ustawy z 29 października 2010 ro-

ku o zmianie podatku od towarów i usług (DzU nr 226, poz. 1476), zwolnienia 

z podatku VAT nabierają charakteru przedmiotowo-podmiotowego. W art. 43 

ust. 1 pkt 17 ustawy zapisano, że zwalnia się od podatku:(…) 

17) usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związa-

ną – realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych 

usług pocztowych. 

Jak widać, zmianie uległa treść artykułu, która nie wskazuje jednoznacznie 

na Pocztę Polską jako spółkę zwolnioną z podatku VAT. Takie działanie mogło 

być również wyprzedzające w stosunku do nowego prawa pocztowego, w któ-

rym zostanie wprowadzony termin „operator wyznaczony do świadczenia usług 

powszechnych”. 

Generalnie w sytuacji pełnego otwarcia rynku pocztowego na konkurencję 

powstaje konieczność dostosowania systemu VAT do nowych warunków. Tym 

bardziej że celem zwolnienia z VAT jest przede wszystkim ochrona obowiązku 

świadczenia usługi powszechnej, przewidziana w dyrektywie pocztowej. Jako 

uzasadnienie zwolnienia dla niektórych usług pocztowych powoływana jest też 

ochrona konsumentów, ponieważ ciężar podatku VAT – który jest podatkiem 

konsumpcyjnym – spada na użytkownika końcowego. Jakkolwiek w świetle 

wymagań przystępności cenowej usług pocztowych (art. 3 dyrektywy poczto-
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wej) jest kwestią sporną, czy selektywne zwolnienia podatkowe są w ogóle 

konieczne w celu jej zapewnienia. Ponadto obecne brzmienie przepisów zarów-

no w prawie wspólnotowym, jak i krajowym nie jest jednoznaczne, co powodu-

je powstawanie wątpliwości. To z kolei wymaga od zainteresowanych stron 

zwracania się o interpretację kontrowersyjnych przepisów bezpośrednio do 

autorów aktów prawnych.  

2. Studium przypadku 

W przypadku Polski pojawiły się w prasie, a także na forum sejmowym 

sygnały na temat istotnych rozbieżności zwolnienia z podatku VAT w stosunku 

do niektórych usług przez Pocztę Polską, jak i operatorów alternatywnych. 

Szczegóły dotyczące tego problemu zawiera interpelacja poselska do ministra 

finansów oraz odpowiedź na tę interpelację
5
. Z kolei jako konkretny przykład 

zarzutu operatorów alternatywnych wobec Poczty Polskiej, że operator wyko-

rzystuje zwolnienie z podatku VAT w stosunku do usług negocjowanych indy-

widualnie, można wskazać usługę „przesyłka aglomeracja”. Z wyjaśnienia 

przedstawiciela Poczty Polskiej
6
 wynika, że zarzut ten jest bezpodstawny, po-

nieważ wspomniana usługa, w odniesieniu do której operator stosuje zwolnienie 

od podatku VAT, nie jest usługą negocjowaną indywidualnie z klientami. 

Zgodnie z regulaminem świadczenia usługi
7
, może z niej skorzystać każdy 

klient spełniający określone wymagania. Warunki te nie podlegają indywidual-

nym negocjacjom. Sporny może wydawać się fakt, że usługa ta świadczona jest 

na podstawie pisemnej umowy. Jednak trudno jest ustalić, czy klienci podpisu-

jąc umowę z operatorem, mają możliwość negocjowania opłaty niższej od okre-

                                                      
5 Interpelacja nr 17667 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług pocztowych 

podatkiem od towarów i usług. Poseł Karol Karski, Warszawa, 5 sierpnia 2010 r. oraz Odpowiedź 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację 

nr 17667 w sprawie opodatkowania usług pocztowych podatkiem od towarów i usług, Podsekre-
tarz stanu Maciej Grabowski, Warszawa, dnia 9 września 2010 r., www.orka2.sejm.gov.pl.  

6 Małgorzata Bryczyńska, dyrektor Ośrodka Rozliczeń Publiczno-Prawnych Centrum Ra-

chunkowości Poczty Polskiej: Usługi pocztowe Poczty Polskiej są zwolnione z podatku VAT, 

www.poczta-polska.pl/, 30.01.2012.  

7 Regulamin świadczenia usługi pocztowej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym, Za-

łącznik nr 1 do Uchwały nr 278/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 30.11.2011 r. 
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ślonych w oficjalnym cenniku przesyłki aglomeracja
8
. Wynika z niego, że we-

dług opłaty zasadniczej cena przesyłki o masie do 50 g wynosi 1,40 zł, nato-

miast w przypadku „dosłania poza obszar miejski” wzrasta do 1,55 zł i tym 

samym równa się opłacie za krajową przesyłkę listową kategorii ekonomicznej. 

Dalej przedstawiciel Poczty Polskiej podkreślił, że operator w trosce o interesy 

swoich klientów wystąpił do Ministra Finansów o interpretację przepisów pra-

wa podatkowego, z której jednoznacznie wynikało, że Poczta Polska ma prawo 

do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przy świadczeniu usługi „prze-

syłka aglomeracja”, a więc klienci Poczty Polskiej nie byli narażeni w tym za-

kresie na żadne ryzyko. 

„W tym miejscu warto też przytoczyć wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

UE
9
 w cytowanej niżej sprawie. Dotyczy ona wniosku złożonego w ramach 

sporu pomiędzy TNT Post UK Ltd (zwaną dalej „TNT Post”), skarżącą w po-

stępowaniu przed sądem krajowym, a Commissioners for Her Majesty’s Reve-

nue and Customs, pozwanymi w postępowaniu przed sądem krajowym, przy 

udziale Royal Mail Group Ltd (zwanej dalej „Royal Mail”), będącej interwe-

nientem w postępowaniu przed sądem krajowym, w przedmiocie zgodności 

z prawem zwolnienia usług pocztowych świadczonych przez Royal Mail z po-

datku od wartości dodanej (…)”.  

Po szczegółowym rozpatrzeniu sprawy Trybunał Sprawiedliwości UE 

(druga izba) wydał następujące orzeczenie: 

1) Pojęcie „publicznych służb pocztowych”, zawarte w art. 13 część A ust. 

1 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków 

obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona pod-

stawa wymiaru podatku, należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono 

operatorów publicznych lub prywatnych, którzy zobowiążą się do zapewnienia 

w danym państwie członkowskim całości lub części powszechnych usług pocz-

towych, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu 

                                                      
8 Cennik opłat za świadczenie usługi pocztowej przesyłka aglomeracja w obrocie krajo-

wym, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 279/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 30.11.2011 r. 

9 www.eur-lex.europa.eu: Sprawa C‑357/07, The Queen, na wniosek: TNT Post UK Ltd 

przeciwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs – wniosek o wydanie 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), 

Queen’s Bench Division (Administrative Court)]. Szósta dyrektywa VAT – Zwolnienia – Artykuł 
13 część A ust. 1 lit. a) – Świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe. 
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Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad 

rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jako-

ści usług, zmienionej dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 10 czerwca 2002 r. 

2) Zwolnienie przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrek-

tywy ma zastosowanie do świadczenia usług i dostaw towarów z nimi związa-

nych – z wyjątkiem transportu osób i usług telekomunikacyjnych – które pu-

bliczne służby pocztowe wykonują jako takie, a więc w charakterze operatora, 

który zobowiązał się do zapewnienia w danym państwie członkowskim całości 

lub części powszechnych usług pocztowych. Zwolnienie to nie ma zastosowania 

do świadczenia usług ani dostaw towarów z nimi związanych, których warunki 

zostały wynegocjowane indywidualnie”. 

Zarówno z odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Finansów (odpo-

wiedź na interpelację), jak i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wynika 

zgodność stanowisk obydwu instytucji, że przedmiotowe zwolnienie z podatku 

VAT nie ma zastosowania do usług pocztowych, dla których warunki są nego-

cjowane indywidualnie. 

3. Stawki i zakres zwolnień z podatku VAT  

w odniesieniu do usług pocztowych w krajach Unii Europejskiej 

Podejście do podatku VAT w odniesieniu do usług pocztowych w po-

szczególnych krajach można pogrupować następująco (tab. 1): 

 VAT na wszystkie usługi pocztowe; 

 zwolnienie od podatku VAT dla powszechnych usług pocztowych; 

 zwolnienie od podatku VAT dla obszaru zastrzeżonego; 

 zwolnienie z VAT dla wszystkich usług pocztowych, świadczonych 

przez publicznych operatorów pocztowych. 

W pierwszej grupie krajów znalazły się Finlandia, Słowenia oraz Szwecja, 

gdzie stosowana była pełna stawka VAT w stosunku do wszystkich usług pocz-

towych, także tych świadczonych przez publicznych operatorów. Z kolei spo-

śród 19 krajów, które stosowały zerową stawkę VAT na powszechne usługi 

pocztowe, tj. w Rumunii i na Węgrzech, obejmowała ona również operatorów, 

którzy nie byli zobligowani do świadczenia takich usług. Należy też zwrócić 
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Tabela 1 

Stawki podatku VAT na usługi pocztowe świadczone przez operatorów  

w krajach Unii Europejskiej 

 

Stawka po-

datku VAT 

(%) 

Rodzaj usług 

1 2 3 

Austria 
0 

powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora 

Osterreichische Post 

20 pozostałe 

Belgia 
0 

przesyłki adresowane i paczki pocztowe z zakresu usługi po-

wszechnej 

21 pozostałe 

Dania 
0 

przesyłki listowe, dzienniki i magazyny o masie do 2 kg, paczki 

pocztowe o masie do 20 kg 

25 paczki B2B, usługi kurierskie 

Finlandia 22 
wszystkie powszechne usługi pocztowe i inne produkty pocz-

towe 

Francja 
0 

powszechne usługi pocztowe (listy, korespondencja masowa, 

DM, czasopisma, listy ekonomiczne, paczki pocztowe, przesył-

ki rejestrowane 

19,6 masowe paczki pocztowe 

Grecja 

0 
powszechne usługi pocztowe świadczone przez publicznego 

operatora pocztowego 

23 
niepowszechne usługi pocztowe oraz powszechne świadczone 

na podstawie indywidualnych zezwoleń 

Hiszpania 
0 

międzymiastowe przesyłki listowe i karty pocztowe do 50 g 

 (z obszaru zastrzeżonego) 

16 wszystkie pozostałe usługi (niezastrzeżone i niepowszechne) 

Holandia 
0 

krajowe usługi pocztowe (pojedyncze przesyłki listowe, paczki 

pocztowe) wg taryfy jednoskładnikowej oraz usługi w obrocie 

zagranicznym (pojedyncze i masowe), świadczone przez pu-

blicznego operatora pocztowego 

19 pozostałe powszechne usługi pocztowe 

Irlandia 
0 

powszechne usługi pocztowe świadczone przez publicznego 

operatora pocztowego – An Post 

21 wszystkie pozostałe usługi 

Luksemburg 
0 powszechne i niepowszechne usługi pocztowe 

15 przesyłki ekspresowe 
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1 2 3 

Niemcy 
0 od 1.07.2010 r. powszechne usługi pocztowe 

19 wszystkie inne usługi pocztowe 

Portugalia 
0 wszystkie powszechne usługi pocztowe 

20 wszystkie niepowszechne usługi 

Szwecja 25 
wszystkie usługi pocztowe, również powszechne (w tym kore-

spondencja masowa) o masie do 20 kg 

Wielka Bry-

tania 

0 
do 31.01.2010 r. wszystkie usługi pocztowe świadczone przez 

narodowego operatora 

20 

od 31.01.2011 r. dla niektórych usług: wszystkie świadczone na 

podstawie indywidualnych umów/negocjacji, paczki pocztowe, 

druki bezadresowe, usługi mailroom services 

Włochy 
0 powszechne usługi pocztowe 

20 pozostałe świadczone przez publicznego operatora pocztowego 

Cypr 
0 powszechne usługi pocztowe 

15 pozostałe 

Czechy 
0 

wszystkie usługi świadczone przez publicznego operatora 

pocztowego 

20 przez pozostałych operatorów 

Estonia 
0 wszystkie powszechne usługi pocztowe 

20 pozostałe 

Litwa 

0 

przesyłki z korespondencją o masie do 2 kg, paczki pocztowe  

o masie do 10 kg, paczki pocztowe o masie do 20 kg przycho-

dzące z krajów UE, polecone i przesyłki polecone i wartościo-

we 

b.d. 

stawka 0% nie dotyczy usług pocztowych świadczonych przez 

publicznego operatora pocztowego oraz usług bezpośrednio  

z nimi związanych, jeśli są one świadczone na podstawie indy-

widualnych umów 

Łotwa 
0 

z obszaru zastrzeżonego, świadczone przez publicznego opera-

tora pocztowego 

21 wszystkie inne powszechne i niepowszechne 

Malta 

0 
wszystkie usługi pocztowe świadczone przez publicznego 

operatora pocztowego 

18 
usługi pocztowe świadczone przez pozostałych operatorów 

pocztowych 

Polska 0 
usługi pocztowe świadczone przez publicznego operatora pocz-

towego 
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1 2 3 

Słowacja 
0 

powszechne usługi pocztowe: przesyłki listowe i przesyłki 

reklamowe o masie do 2 kg oraz paczki pocztowe o masie do 

15 kg kategorii priorytetowej i ekonomicznej, usługi komple-

mentarne do powszechnych usług pocztowych, przekazy pocz-

towe 

19 pozostałe 

Słowenia 20 wszystkie usługi pocztowe, również powszechne 

Węgry 

0 
powszechne usługi pocztowe świadczone nie tylko przez pu-

blicznego operatora pocztowego 

25 
wszystkie produkty/usługi nie świadczone przez publicznego 

operatora pocztowego 

Bułgaria 
0 wszystkie powszechne usługi 

20 pozostałe 

Rumunia 
0 

wszystkie usługi z zakresu powszechnej usługi pocztowej, 

świadczone nie tylko przez publicznego operatora pocztowego 

19 pozostałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Copenhagen Economics, Main 

Developments in the Postal Sector (2008–2010), Part B: Country Fiche 

Appendix 29 November 2010 (indicator 2.3 VAT treatment of postal services). 

uwagę na różny zakres tych usług w poszczególnych krajach. W Hiszpanii i na 

Łotwie z podatku VAT zwolnione są tylko usługi z obszaru zastrzeżonego, na-

tomiast w Czechach, Luksemburgu oraz Polsce stawka 0% dotyczy wszystkich 

usług pocztowych świadczonych przez publicznych operatorów pocztowych. 

Jak widać, większość publicznych operatorów pocztowych w Unii Euro-

pejskiej (z wyjątkiem Finlandii, Słowenii, Szwecji) wciąż korzysta ze zwolnień 

z podatku VAT dla części świadczonych usług i tylko w Rumunii i na Wę-

grzech dotyczy to operatorów, którzy nie mają statusu operatora publicznego. 

Wiele krajów łączy zwolnienie z VAT bezpośrednio z definicją powszechnej 

usługi pocztowej, zatem ograniczenie jej zakresu może automatycznie spowo-

dować zlikwidowanie zwolnienia z VAT na daną usługę.  

Reasumując powyższe rozważania, należy wziąć pod uwagę sugestie Ko-

misji Europejskiej, że w przypadku ograniczania zakresu powszechnej usługi 

pocztowej powinien być zminimalizowany również zakres zwolnienia z VAT 

(na przykład tylko do przesyłek listowych) albo podatek powinien obejmować 

wszystkie usługi pocztowe, ewentualnie można zastosować niższą stawkę dla 

wybranych usług powszechnych. Taki stan może wyeliminować zakłócenia 
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ekonomiczne. Jednak wprowadzenie standardowej lub obniżonej stawki VAT 

będzie problematyczne w przypadku świadczenia usług w obrocie zagranicz-

nym, ponieważ podstawowe stawki VAT w krajach Unii Europejskiej nie są 

zharmonizowane (ujednolicone). Na przykład standardowa stawka podatku 

VAT w Danii jest wyższa (25%) od stawki w Niemczech (19%). Z kolei wpro-

wadzenie w sektorze pocztowym możliwości stosowania obniżonej stawki po-

datku VAT wymagałoby zmian w obecnej dyrektywie 2006/112/WE, a do tego 

konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich. Przy tym 

warto podkreślić, że zastosowanie obniżonych stawek nie wyeliminuje wzrostu 

cen dla konsumentów, może tylko zmniejszyć jego rozmiar.  

Z jednej strony wprowadzenie podatku VAT na powszechne usługi pocz-

towe spowodowałoby wzrost cen tych usług, z drugiej zaś – może korzystnie 

wpłynąć na konkurencję (zlikwidowanie barier wejścia) i przyczynić się do 

usuwania zakłóceń na rynku, a w konsekwencji wpłynąć na obniżenie ceny 

usług pocztowych. 

VAT TREATMENT OF THE POSTAL SECTOR 

– POLAND IN THE BACKGROUND OF ANOTHER EUROPEAN COUTRIES 

Summary 

In this article the authors have shortly described the VAT regulations in the postal 

sector at national and European Union level. Also, the different scope of VAT exemp-

tions in Member States have pointed. 

Translated by Anna Stolarczyk 


