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Ocena poziomu stawek podatku VAT 
i ich wp yw na konkurencyjno
podmiotów gospodarczych 
w krajach Unii Europejskiej

1. Wst p

Tworzenie w ramach Unii Europejskiej odpowiednich uwarunkowa  we-
wn trznych jest istotne, g ównie z uwagi na zagro enia realizacji w krajach zrze-
szonych za o e  wspólnej polityki spo eczno-gospodarczej, w wyniku stosowania 
dumpingu p acowego i podatkowego, czyli wprowadzania zasady równania w dó ,
b d cej skutkiem wzajemnej rywalizacji rz dów nowych krajów UE o jak najni -
sze podatki dla mi dzynarodowych korporacji. 

W polskiej literaturze ekonomicznej, w ostatnich latach, stosunkowo du o
miejsca po wi ca si  systemom podatkowym1. Jednak odczuwalny jest brak kom-
pleksowych opracowa , stawiaj cych za cel:

1. okre lenie skutków zró nicowania poszczególnych rodzajów podatków 
w krajach UE dla osi gania wzrostu gospodarczego i konkurencyjno ci go-
spodarek krajów cz onkowskich, w uj ciu wed ug poszczególnych regionów 
i podmiotów gospodarczych;

2. okre lenie mo liwo ci ograniczenia „oszustw podatkowych”, co – jak wiado-
mo – w du ej skali dotyczy w Polsce podatku VAT. 

* Kancelaria Prawnicza Brodowicz, Z ber & Wspólnicy Spó ka Komandytowa, Kraków.
1 G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007; K. Wach, Systemy

podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
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Maj c na uwadze wa no  wyszczególnionych problemów, w opracowaniu 
przedstawia si  wyniki analizy zró nicowania stawek podatku VAT w Polsce na tle 
krajów UE oraz analizy skutków ekonomicznych obni enia stawek tego podatku.

2. Podatek VAT w Polsce na tle krajów UE 

Podatek od towarów i us ug VAT obowi zuje we wszystkich krajach UE. 
Ma on ju  swoj  d ug  histori . Najwcze niej wprowadzi a go Francja (w 1954). 
W roku 1967 Rada UE 2 na o y a obowi zek p acenia tego podatku, jako podatku 
konsumpcyjnego dotycz cego towarów i us ug, na wszystkie pa stwa cz onkow-
skie. W Polsce wprowadzono go w 1993 r.3. Intencj  i celem ustawodawcy by o
osi gni cie jak najwi kszych wp ywów do bud etu pa stwa, przy najmniejszym 
oddzia ywaniu na przedsi biorców i obci aniu konsumenta fi nalnego ostateczn
cen  towarów i us ug podlegaj cych opodatkowaniu. 

Wypada w tym miejscu doda , e w zwi zku z wymogiem harmonizacji pol-
skiego prawa podatkowego, po przyst pieniu w 2004 r. do UE, obecnie obowi -
zuje ustawa z dnia 11 marca 2004, z pó niejszymi uzupe nieniami 4.

Podatek VAT, stanowi c 45%–50% wp ywów podatkowych ogó em 5, reali-
zuje podstawowy cel ustawodawcy, jakim jest zapewnienie jak najwi kszych wp y-
wów do bud etu pa stwa, natomiast w obecnej formie nie spe nia cech tzw. do-
brego podatku, gdy  ró nicuj c rynki lokalne, w sposób który powoduje nierówne 
traktowanie, a co za tym idzie – w pewien po redni sposób – prowadzi do nierów-
nej konkurencji pomi dzy podmiotami krajów UE. Ponadto równocze nie gene-
ruje, z uwagi na swoj  specyfi czn  konstrukcj , wiele nielegalnych procedur, do 
których mo na zaliczy  tzw. karuzele podatkowe.

W zwi zku z powy szym zasadne jest pytanie: w jaki sposób podatek VAT, 
w obecnej formie, wp ywa na konkurencyjno  produktów i us ug wytwarzanych 
w ró nych krajach Unii Europejskiej?

Podejmuj c prób  odpowiedzi na tak sformu owane pytanie, w artykule, do-
konuje si  analizy stawek tego podatku w krajach UE. Taka analiza jest istotna, 

2 I Dyrektywa Rady UE (67/227/EWG) z 11 kwietnia 1967 r. dotycz ca harmonizacji ustawodawstwa 
pa stw cz onkowskich w zakresie podatków obrotowych. Kontynuacj  I Dyrektywy by a VI Dyrek-
tywa z dnia 17 maja 1977 r. (77/388/EWG), która uszczegó owi a definicje podatku VAT, okre li a
miejsce i zakres powstania obowi zku p acenia, a przede wszystkim odnios a si  do harmonizacji 
ustawodawstwa pa stw cz onkowskich w temacie podatków obrotowych, strona: www.eulex.parp.
gov.pl

3 Z dniem 8 stycznia do polskiego systemu podatkowego wprowadzono ustaw  o podatku od towarów 
i us ug (VAT – podatek od warto ci dodanej) Dz. U. nr 11 z 1993 r. Poz. 50.

4 Dz. U. z 11 marca 2004 r. nr 54 Poz. 535, z 2005 r. nr 14 Poz. 113, nr 90 Poz. 756, nr 143 Poz. 1199, 
nr 179 Poz. 1485.

5 G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, op. cit., s. 111.
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gdy  ró nice stawek podatku VAT w ró nych krajach Unii odbijaj  si  na konku-
rencyjno ci produktów i us ug, w zale no ci od kraju ich wytworzenia. 

Swobodny przep yw produktów i us ug pomi dzy krajami UE wzmaga kon-
kurencj , która jako zdrowy objaw rynku wspólnotowego mo e by  zniekszta co-
na poprzez stosowanie ró nych stawek podatku VAT i przek adanie si  go bezpo-
rednio na cen  produktu fi nalnego zakupywanego przez konsumenta. 

Obecnie w ka dym pa stwie Wspólnoty obowi zuj  inne stawki podatku 
VAT. To zró nicowanie dotyczy zarówno stawek podstawowych, jak i obni onych,
ulgowych oraz zredukowanych.

Tabela 1

Stawki podstawowe podatku VAT w krajach Unii Europejskiej w roku 2007

Kraj Stawka podatku VAT w % Ró nica (Polska – kraj )

Austria 20 2

Belgia 21 1

Bu garia 15 2

Cypr 15 7

Czechy 19 3

Dania 30 -3

Estonia 18 4

Finlandia 22 0

Francja    19,6   2,4

Grecja 19 3

Hiszpania 16 6

Holandia 19 3

Irlandia 21 1

Litwa 18 4

Luksemburg 15 7

otwa 18 4

Malta 18 4

Niemcy 16 6

Polska 22
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Kraj Stawka podatku VAT w % Ró nica (Polska – kraj )

Portugalia 21 1

Rumunia 19 3

S owacja 19 3

S owenia 20 2

Szwecja 25 –3

W gry 25 –3

Wielka Brytania 17,5 4,5

W ochy 20 2

ród o: Podatki od fi rm 2007 [http://www.twoja-fi rma.pl/artykuly/433,stawki-podatkowe-dla-
fi rm-w-ue].

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, z 27 krajów UE jedynie w Pol-
sce i Finlandii wyst puje analogiczna stawka podstawowa podatku VAT (22%). 
W trzech krajach (s  to: Dania, Szwecja i W gry) stawka tego podatku jest wy -
sza ni  w Polsce o 3%. Natomiast w pozosta ych krajach (tj. 23 krajach UE) jest 
ona ni sza ni  w Polsce od 1% (w Belgii, Irlandii i Portugalii) do 7% (na Cyprze 
i w Luksemburgu).

Porównuj c Polsk  z nowymi krajami Unii zauwa a si , e stawka podstawo-
wa podatku VAT jest tylko na W grzech wy sza ni  w Polsce (o 3%), natomiast 
w pozosta ych krajach jest ni sza ni  w Polsce. I tak: w Bu garii o 7%, na Cyprze 
o 7%, w Czechach o 3%, w Estonii, na Litwie i otwie o 4%, w Rumunii i S owacji
o 3%, w S owenii o 2%.

Istotne ró nice w stawkach podatku VAT wyst puj  nie tylko w odniesieniu 
do stawek podstawowych, ale i stawek obni onych i zredukowanych, co obrazuj
poni sze dane zawarte w tabeli nr 2. 

Tabela 2

Obni one i zredukowane stawki podatku VAT w roku 2007 

Kraj Stawka podatku w %
Ró nica pomi dzy
najwy sz  stawk

w Polsce i w kraju UE

Austria 10 –3

Belgia 12 i 6 –5

Tabela 1 – cd.
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Bu garia Nie wyst puje

Cypr 5 2

Czechy 5 2

Dania Nie wyst puje

Estonia 5 2

Finlandia 17 i 8 –10

Francja 5,5 i 2, 1 1,5

Grecja 9 i 4,5 –2

Hiszpania 7 i 4 0

Holandia 6 1

Irlandia 13,5 i 4,3 –6,5

Litwa 5 2

Luksemburg 12 i 6 i 3 –5

otwa 5 2

Malta 5 2

Niemcy 7 0

Polska 7 i 3

Portugalia 12 i 5 –5

Rumunia 9 –2

S owacja Nie wyst puje

Szwecja 12 –5

W gry 15 i 5 –8

Wielka Brytania 5 2

W ochy 10 i 4 –3

S owenia 8,5 –1,5

ród o: Podatki od fi rm 2007 [http://www.twoja-fi rma.pl/artykuly/433,stawki-podatkowe-dla-
fi rm-w-ue].

Tabela 2 – cd.
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Z analizy stawek podatku VAT wynika, e wyst puj  równie  ró nice mi -
dzy najni szymi stawkami zredukowanymi w Polsce i krajach UE. Najni sza tego 
rodzaju stawka (2,1%) tzw. minimalna jest we Francji. Takie same 3% stawki s
w Polsce i Luksemburgu, 4% we W oszech i Hiszpanii, w Portugalii i na W grzech
równie  takie same, ale 5%. W Irlandii stawka zredukowana wynosi 4,3%. Naj-
wy sze zredukowane stawki wyst puj  w Belgii (6%) i Finlandii (8%).

W krajach UE przy eksporcie towarów i us ug oraz sprzeda y wewn trz
wspólnotowej obowi zuje stawka zerowa podatku VAT. Ponadto w 15 krajach UE 
wyst puje stawka zerowa na niektóre produkty i us ugi, co pokazuj  dane zawarte 
w tabeli 3.

Tabela 3

Kraje posiadaj ce stawki zerowe podatku VAT w 2007 r.

Kraj Produkty i us ugi obj te stawk  0% VAT

W ochy m.in. dotyczy transportu publicznego

Bu garia Us ugi fi nansowe, doradztwa prawnego, sprzeda  niezabudowanych 
gruntów

Cypr Produkty farmaceutyczne i spo ywcze (do 1.I.2008) oraz obrót dzia -
kami budowlanymi

Dania Niektóre towary i us ugi transportowe

Estonia m.in., rodki transportu powietrznego na liniach mi dzynarodowych,
mi dzynarodowe ekspresowe us ugi pocztowe, towary niewspólnotowe 
znajduj ce si  w strefi e wolnoc owej

otwa m.in. w przypadku: udokumentowanego eksportu towarów poza UE, 
towarów i us ug zwi zanych z utrzymaniem i serwisem mi dzynaro-
dowego transportu, niektórych us ug turystycznych, niektórych us ug,
których odbiorc  jest nie-rezydent (np. us ug zwi zanych z reklam ,
public relations, konsultingiem, przetwarzaniem danych, wymian
know-how)

Finlandia Poligrafi a, transport mi dzynarodowy, sprzeda  nieruchomo ci i us u-
gi medyczne

Irlandia Obuwie i odzie  dzieci ca

Litwa W odniesieniu do eksportu towarów i us ug

Luksemburg W odniesieniu do us ug transportowych

Belgia m.in. dostawa dzienników i tygodników oraz produkty pozyskane 
w drodze recyklingu
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Malta W odniesieniu do eksportu towarów i us ug

Polska m.in. dostawy armatorom morskim, import rodków transportu mor-
skiego, rybo ówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich; 
dostawy cz ci do rodków transportu morskiego, rybo ówstwa mor-
skiego i statków ratowniczych morskich; import cz ci do rodków
transportu morskiego, rybo ówstwa morskiego i statków ratowniczych 
morskich i wyposa enia do tych rodków, z wy czeniem wyposa enia
s u cego celom rozrywki i sportu; import rodków transportu lot-
niczego u ywanych w lotnictwie cywilnym do wykonywania g ównie
transportu mi dzynarodowego; us ugi w zakresie kontroli i nadzoru 
ruchu lotniczego, wiadczonych na rzecz przewo ników powietrznych 
oraz innych podmiotów wykonuj cych g ównie przewozy w trans-
porcie mi dzynarodowym; dostawy towarów s u cych bezpo rednio
zaopatrzeniu statków; us ugi ratownictwa morskiego, nadzoru nad 
bezpiecze stwem eglugi morskiej i ródl dowej oraz us ugi zwi zane
z ochron rodowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych 
i torów podej ciowych; us ugi najmu, dzier awy, leasingu lub czarte-
ru rodków transportu morskiego, rybo ówstwa morskiego i statków 
ratowniczych morskich; us ugi polegaj ce na wykonywaniu czynno ci
bezpo rednio zwi zanych z organizacj  eksportu towarów, a w szcze-
gólno ci wystawianiu dokumentów spedytorskich, konosamentów 
i za atwianiu formalno ci celnych; us ugi zwi zane bezpo rednio z eks-
portem towarów; import rodków transportu morskiego, dostawy to-
warów do wolnych obszarów celnych

Szwecja Opieka medyczna, socjalna, us ugi bankowe, fi nansowe, edukacja, prasa

Wielka
Brytania

Wi kszo  art. spo ywczych, budownictwo, ubrania dla dzieci, samo-
chody dla inwalidów, transport publiczny, ksi ki

ród o: Podatki od fi rm 2007 [http://www.twoja-fi rma.pl/artykuly/433,stawki-podatkowe-dla-
fi rm-w-ue].

Dane zawarte w tabeli 3 wykazuj , e w krajach UE stawki zerowe podatku 
VAT nie dotycz  tych samych produktów i us ug. Analizuj c je zauwa a si , e
w takich krajach jak: Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania, Finlandia i Cypr sprzy-
jaj  one realizacji istotnych funkcji  pa stwa, w tym celów polityki spo ecznej. W 
odró nieniu od tych krajów w Polsce zerowe stawki podatku VAT nie sprzyjaj
realizacji tak istotnego celu Unii, jakim jest zapewnienie bezpiecze stwa socjal-
nego mieszka ców kraju.

Stosowanie w krajach UE ró nych stawek podatku VAT, zarówno co do po-
ziomu jak i tytu ów ich redukcji, a tak e stosowanie stawek zerowych na ró ne

Tabela 3 – cd.
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produkty i us ugi nie s u y realizacji zasady równej konkurencyjno ci krajów 
i podmiotów na rynku wspólnotowym. Sama stawka zerowa przy sprzeda y we-
wn trz wspólnotowej nie zapewnia producentom dóbr równej konkurencyjno ci
na rynku unijnym.

3. Wnioski wynikaj ce z przeprowadzonej oceny 
stawek podatku VAT

Z dotychczasowych ocen wynika, e podatek VAT, w obecnej swojej formie, 
nie posiada cechy ekonomicznie dobrego podatku, gdy  nie zapewniaj c równego 
traktowania podmiotów krajów Wspólnoty mo e dostarcza  argumentu za prze-
noszeniem dzia alno ci do krajów o korzystniejszym systemie podatkowym. 

Oceniaj c podatek VAT nie mo na te  bezkrytycznie przyjmowa  do  po-
wszechnego pogl du, e tego typu podatek, dzi ki stosowanemu w praktyce me-
chanizmowi nalicze  i odlicze , nie wp ywa na wysoko  obci e  przedsi biorców 
i tym samym jest neutralny. Oceniaj c rozwi zania w zakresie podatków nie mo na 
bra  pod uwag  wy cznie jednej strony rynku, ale ca y proces, w którym ostatni
faz  jest konsumpcja. Zatem, skoro VAT jest podatkiem konsumpcyjnym, p aco-
nym w cenach kupowanych wyrobów, a tym samym odczuwalnym przez konsu-
menta fi nalnego który nie ma prawa do jego odliczania, nie mo e by  podatkiem 
neutralnym wed ug kryterium jego wp ywu na konkurencyjno  produktów na ryn-
ku Wspólnoty. G ównie dlatego, e zró nicowanie stawek podatkowych w krajach 
Unii na takie same oraz substytucyjne produkty i us ugi powoduje zró nicowanie 
cen tego samego produktu i us ugi, zale nie od stawki VAT w danym kraju. 

Zró nicowanie stawek podstawowych i obni onych stawek podatku VAT 
w krajach UE ma istotny wp yw nie tylko na prawid owe funkcjonowanie rynku 
wewn trznego, ale tak e na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w kra-
jach Wspólnoty.

UE przywi zuje, w ostatnim okresie, du  wag  do prowadzenia bada  do-
tycz cych poszczególnych podatków. Wyrazem tego stanowiska by a m.in. Dy-
rektywa 2006/112/WE, która „..przewidywa a, e do po owy roku 2007 zostanie 
dokonana przez niezale ny zespó  ekspertów ekonomicznych analiza wp ywu ob-
ni onych stawek podatku stosowanych do us ug wiadczonych lokalnie, w tym 
us ug restauracyjnych, na wzrost gospodarczy i prawid owe funkcjonowanie ryn-
ku wewn trznego oraz na tworzenie nowych miejsc pracy” 6.

Analiz  t  przeprowadzi  instytut Copenhagen Economics i przedstawi
w czerwcu 2007 r. raport Komisji Europejskiej. Raport zawiera szczegó ow
analiz  wp ywu obni onych stawek podatku VAT. Analiz  przeprowadzono wy-

6 J. Piotrowski, Obni one stawki podatku VAT, „Wspólnoty Europejskie” Nr 1 (188) 2008 s. 29.
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korzystuj c kilka modeli ekonometrycznych7. Pozwoli a ona na sformu owanie
istotnych dla dalszych bada  wniosków ko cowych, w tym na szczególn  uwag
zas uguj  nast puj ce:

1) stosowanie obni onych stawek podatku VAT na ró ne grupy towarów i us ug 
w poszczególnych pa stwach Wspólnoty powoduje zró nicowanie warunków po-
datkowych w ramach wspólnego rynku oraz regionalne zak ócenia konkurencji;

2) kraje nie stosuj ce stawek obni onych zg aszaj  niezadowolenia z powodu 
wyst powania zak óce  warunków konkurencji.

Wyniki bada  prowadzonych w ró nych krajach UE, w tym z inicjatywy or-
ganów Unii, jak to wynika z analizy przeprowadzonej przez instytut Copenha-
gen Economics, dowodz , e rozpocz ta harmonizacja systemów podatkowych 
powinna by  zako czona opracowaniem dla krajów zrzeszonych jednolitego sys-
temu podatkowego.

4. Podsumowanie 

Ocena stanu bada  i do wiadczenia praktyki, w zakresie podatku VAT, po-
zwalaj  na sformu owanie nast puj cych podstawowych wniosków ko cowych:

1. Ujednolicenie systemów podatkowych w krajach UE jest niezb dne, gdy
zró nicowanie warunków podatkowych wywo uje dumping podatkowy i pro-
wadzi do regionalnych zak óce  konkurencji, ograniczenia wzrostu i rozwoju 
gospodarczego krajów zrzeszonych. Ponadto nie sprzyja realizacji za o e
polityki spo ecznej UE; 

2. Likwidacja ró nic w opodatkowaniu podatkiem VAT tych samych produk-
tów i us ug, których miejscem wytworzenia s  kraje UE, na pewno pomo e
w kszta towaniu i rozwoju wspólnego rynku produktów i us ug, jednak e nie 
zlikwiduje wszystkich patologicznych zjawisk zwi zanych z tym podatkiem;

3. Konieczne jest przy pieszenie procesu harmonizacji systemów podatkowych 
krajów UE, w tym prac w zakresie ujednolicenia podatku VAT. Prace te po-
winny zako czy  si  opracowaniem i wdro eniem, w krajach Wspólnoty, jed-
nolitego optymalnego podatku VAT, przez który nale y rozumie  nie tylko 
ekonomicznie dobry podatek, ale tak e i podatek bezpieczny dla przedsi -
biorstw w obrocie prawnym;

4. Przewiduje si , e dodatkow  presj  na ujednolicenie stawek podatku VAT 
b dzie wywiera o przyjmowanie wspólnej waluty (euro) przez kolejne kraje 
cz onkowskie.

7 Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union, 
Dokument 6503 DG TAXUD z 21 czerwca 2007 r.
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