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Polska Izba Ubezpieczeń będąca organizacją ubezpieczeniowego samorządu 

gospodarczego, po konsultacji z zakładami ubezpieczeń (członkami PIU), pragnie zgłosić 
uwagi do wniesionego 28 paźdŻiernika br. do Sejmu RP przez Rząd projektu ustawy o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965), w 
zakresie w jakim zakłada on w art. 1 pkt 3 lit. a) uchylenie obecnie obowiązującego art. 43 
ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 710 ze zm.; dalej "ustawa o VAT'). 

Jednocześnie Polska Izba Ubezpieczeń pragnie poinformować o skutkach 
projektowanej legislacji dla firm sektora ubezpieczeniowego w Polsce. 

Stanowisko Polskiej Izby Ubezpieczeń względem projektowanych zmian 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie wyrazić sprzeciw wobec kształtu projektowanej 
legislacji. Projekt zakładający uchylenie przepisu art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, 
przewidującego zwolnienie dla usług stanowiących element usług finansowych zwolnionych 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT (w tym usług ubezpieczeniowych 
zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT), które same stanowią odrębną 
całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usług finansowych podlegających 
zwolnieniu, w założeniu ma na celu dostosowanie polskiej legislacji do tez wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie Aspiro (C-40/15). 
We wskazanej sprawie Trybunał Sprawiedliwości uznał, że czynności z zakresu likwidacji 
szkód wykonywane na rzecz zakładu ubezpieczeń nie stanowią elementu transakcji 
ubezpieczeniowej, które mogłoby korzystać ze zwolnienia właściwego dla usług 

ubezpieczeniowych. 
Polska Izba Ubezpieczeń pragnie podkreślić, iż projektowana zmiana nie stanowi 

implementacji tez wskazanego wyroku, lecz posiada zdecydowanie dalej idący zakres, który 
zakłada poważną ingerencję w zasady rozliczeń wszelkich usług towarzyszących usługom 
finansowym, w tym w szczególności usługom ubezpieczeniowym. 
W konsekwencji, projektowana legislacja może mieć trudny do oszacowania wpływ na 
kondycję firm sektora ubezpieczeniowego oraz mieć negatywny ·wpływ na polski rynek 
ubezpieczeń, w konsekwencji również spowodować wzrost obciążeń konsumentów usług 
ubezpieczeniowych, w szczególności z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC) i 
katastroficznych. 



Polska Izba Ubezpieczeń poniżej przedstawia niektóre konsekwencje wdrożenia 

projektowanej legislacji, sygnalizowane przez firmy sektora ubezpieczeń w Polsce. 
Mając na uwadze konieczność analizy wpływu proponowanej legislacji na rynek 
ubezpieczeń, Polska Izba Ubezpieczeń pragnie ponadto podkreślić, iż zakładana data 
wejścia w życie projektowanych zmian (tj. 1 stycznia 2017 r.), stawia rynek ubezpieczeń w 
niekorzystnej sytuacji, mając na względzie szeroki zakres oraz strategiczny charakter zmian, 
który omawiana regulacja wymusi. 

Cel umieszczenia w ustawie VAT art. 43 ust. 13 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie wskazać, że art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT nie 
tylko "( ... ) stanowiły - jak pierwotnie uznano - odzwierciedlenie tez wynikających z 
orzecznictwa TSUE, odnoszącego się do kwestii możliwości zastosowania, w świetle 

przepisów ww. dyrektywy, zwolnienia dla części składowej usługi wykonywanej przez 
podmiot trzeci (np. wyroki w sprawach C- 2/95 SDC, C-235/00 CSC, C-169/04 Abbey 
National, C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj), co odniesiono także do "usługi ubezpieczeń", · 
jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej legislacji. 
Polska Izba Ubezpieczeń pragnie podkreślić, iż art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT stanowią 
również implementację Wniosku z 28 listopada 2007 r. przedstawionego przez Komisję 
Europejską o wydanie Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług 
ubezpieczeniowych i finansowych (dalej: "Dyrektywa zmieniająca"). 
Celem wniosku, jak wynika z jego uzasadnienia, było m.in.: "zmniejszenie wpływu ukrytego 
VAT-u na koszty podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe i finansowe". Środkiem 
do jego osiągnięcia było, jak wskazano, "sprecyzowanie przepisów regulujących zwolnienie z 
VAT w usługach ubezpieczeniowych i finansowych". 

W projekcie Dyrektywy zmieniającej zakładano dodanie do obowiązującego art. 135 
Dyrektywy 2006/112/WE m.in. ust. 1a w brzmieniu: "1a. Zwolnienie przewidziane w ust 1 lit. 
(a)-(e) obejmuje świadczenie każdej części składowej usługi ubezpieczeniowej lub 
finansowej, stanowiącej odrębną całość i posiadającej specyficzne oraz istotne cechy danej 
usługi zwolnionej z opodatkowania." 
Wniosek Komisja Europejska motywowała następująco: 
"Definicje zwolnionych usług ubezpieczeniowych i finansowych są przestarzałe i 
doprowadziły do niejednolitej interpretacji i stosowania tych zwolnień przez państwa 
członkowskie. Zainteresowane podmioty muszą stawić czoła skomplikowanym przepisom 
prawnym, dotyczącym rozmaitych praktyk administracyjnych, powodującym poczucie 
niepewności prawnej wśród podmiotów gospodarczych i administracji podatkowych. Ta 
niepewność prawna prowadzi do wzrostu liczby spraw sądowych i kosztów 
administracyjnych podmiotów gospodarczych i administracji w związku ze stosowaniem tych 
zwolnień. Konieczne jest więc doprecyzowanie przepisów regulujących zwolnienie z VAT w 
usługach ubezpieczeniowych i finansowych w celu zwiększenia pewności prawnej i 
zmniejszenia kosztów administracyjnych podmiotów i administracji. Publiczne konsultacje ze 
stronami zainteresowanymi przeprowadzone w 2006 r. oraz niezależne "Badanie mające na 
celu pogłębienie zrozumienia skutków gospodarczych zwolnienia z VAT dla usług 
ubezpieczeniowych i finansowych. (,,Study to increase the Understanding of the Economic 
Effects of the VAT Exemption for Financial and lnsurance Services') potwierdzają to 
twierdzenie. 
Drugi problem stanowi VAT ukryty w strukturze kosztów usług ubezpieczeniowych i 
finansowych. W usługach finansowych i usługach ubezpieczeniowych wszystkie podmioty 



gospodarcze dążą do poprawy swojej konkurencyjności w związku z rosnącą konkurencją 
wewnętrzną wynikającą z tendencji do stworzenia jednolitego rynku ogólnoeuropejskiego, jak 
również z konkurencją ze strony podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza UE. 
Przyczyną konsolidacji sektora była w dużej mierze potrzeba wzrostu wydajności, jednak 
strategie redukcji kosztów mogą przyjąć różną postać. Zmiany te są potęgowane 
powstawaniem szerszych ram prawnych dla zintegrowanego europejskiego rynku usług 
finansowych, określonego w planie działania w zakresie usług finansowych. Te ramy prawne 
potęgują konkurencję między podmiotami świadczącymi usługi ubezpieczeniowe oraz usługi 
finansowe poprzez stopniowe ujednolicanie warunków działania na rynku. W tym otoczeniu 
podmioty gospodarcze wykształciły rozmaite techniki zwiększenia konkurencyjności. 
Najczęściej stosowane podstawowe techniki polegają na: 
- outsourcingu działalności (w celu obniżenia kosztów administracyjnych i kosztów pracy, 
np.: prowadzenie depozytu akcji, zadania administracyjne itp.); 
- łączeniu działalności (w celu podziału kosztów, np.: wspólne opracowywanie systemów 
komputerowych i oprogramowania komputerowego dla kilku banków, tworzenie systemów do 
automatycznego zarządzania kredytami (,,credit factories'J, które może następować w 
związku z konsolidacją lub też na jej bazie): 
- podwykonawstwie (wprowadzenie dodatkowego poziomu dystrybucji produktów 
finansowych lub ubezpieczeń). 
Techniki te powodują, że wartość jest tworzona w mniejszym stopniu wewnątrz firmy, a za to 
świadczona w formie usług na rzecz podmiotów oferujących ubezpieczenia i produkty 
finansowe przez niezależne osoby trzecie. Pociąga to za sobą problem wynikający z faktu, iż 
usługi tego typu nie mogą już podlegać zwolnieniu przyznanemu usługom finansowym i 
ubezpieczeniowym, a co za tym idzie musi być na nie zafakturowany VAT. VAT ten nie może 
często być odliczony przez klienta, gdyż ten nie ma prawa do odliczania podatku VAT, jako 
że sam świadczy usługi ubezpieczeniowe i usługi finansowe zwolnione z tego podatku. Tego 
rodzaju VAT nie podlegający odliczeniu staje się częścią kosztów. Wniosek zawiera 
elementy, które zredukują jego wpływ na koszty." 

Projekt Dyrektywy zmieniającej nie został jeszcze przyjęty, jednak Polska Izba 
Ubezpieczeń wskazuje, że zgadza się w całej rozciągłości z diagnozą Komisji Europejskiej 
przedstawioną w jego uzasadnieniu, jak również stwierdzoną potrzebą przejrzystości 

regulacji w zakresie opodatkowania usług ubezpieczeniowych. 

Polska Izba Ubezpieczeń, konkludując, pragnie podkreślić, iż obowiązujące brzmienie 
art. 43 ust. 13 ustawy o VAT jest przede wszystkim wyrazem dbałości o jasność prawa, 
przejrzystość regulacji w zakresie usług ubezpieczeniowych oraz dostosowaniem regulacji 
do realiów rynku usług ubezpieczeniowych. Jego bezwzględne uchylenie rysuje się w tym 
kontekście jako "krok wstecz" w budowaniu jasnych, przejrzystych warunków dla 
funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Polsce. 
Ponadto Polska Izba Ubezpieczeń pragnie wskazać, że również w projekcie z dnia 25 
czerwca 2014 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
pojawiły się plany uchylenia art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, jednak m.in. bazując na opinii 
Polskiej Izby Ubezpieczeń, wskazującej na doniosłe, negatywne skutki dla firm branży 

ubezpieczeniowej, zaniechano dokonania tej zmiany. 



Neutralność systemu podatku VAT i praktyka innych krajów 

W sprawie Aspiro (C-40/15) Trybunał Sprawiedliwości uznał, że czynności z zakresu 
likwidacji szkód wykonywane na rzecz zakładu ubezpieczeń nie stanowią elementu 
transakcji ubezpieczeniowej, które mogłoby korzystać ze zwolnienia właściwego dla usług 
ubezpieczeniowych. Projektowana legislacja w założeniu ma stanowić implementację tez 
tego wyroku do polskiego porządku prawnego. 

Zatem celem Ministerstwa Finansów jest wyłączenie z katalogu usług zwolnionych od 
podatku VAT usług likwidacji szkód. Powyższe oznacza, że po wprowadzeniu przedmiotowej 
nowelizacji ustawy o VAT zakłady ubezpieczeniowe będą ponosiły ciężar ekonomiczny 
podatku VAT (ze względu na brak prawa do odliczenia VAT) związanego nabywaniem usług 

likwidacji szkód. 
Należy podkreślić, iż model wykonywania usług ubezpieczeniowych ulega ewolucji. 

Poza agentami ubezpieczeniowymi oraz brokerami, uczestnikami rynku ubezpieczeniowego 
stają się podmioty zajmujące się likwidacją szkód, assistance, underwitingiem 
ubezpieczeniowym, biegli rzeczoznawcy oraz orzecznicy, podmioty świadczące usługi 
wsparcia aktuariatu itp. 

Organizacja rynku ubezpieczeń staje się dużo bardziej złożona, niż było to kilkadziesiąt 
lat temu, kiedy projektowane były przepisy europejskie dotyczące zwolnień i występuje w 
niej specyfika wieleetapowości dostaw. Firmy sektora ubezpieczeń nie posiadają we 
własnym zakresie zasobów pozwalających na samodzielną, kompleksową realizację usług 
ubezpieczenia, pozwalającą na rezygnację z dostawców funkcjonujących na rynku 
ubezpieczeniowym. 

Wyrok w sprawie C-40/15 dotyczy tylko jednego z powyższych aspektów (usług 

likwidacji szkód). W pozostałym zakresie brak jest jednoznacznego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości oraz dominującej linii orzeczniczej potwierdzającej możliwość zastosowania 
zwolnienia charakterystycznego dla usług ubezpieczenia do powyższych rodzajów usług, co 
pozwoliłoby na utrzymanie neutralności systemu podatku VAT, przejawiającego się w tym że 
podmioty uczestniczące w świadczeniu usług, co do zasady, nie powinny ponosić 

ekonomicznego ciężaru podatku VAT. 
Sposobem na zapewnienie neutralności systemu podatku VAT jest takie 

ukształtowanie zwolnienia, aby w pełni realizowało hipotezę art. 135 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 
2006/112/WE, zgodnie z którą zwolnieniu podlegają transakcje ubezpieczeniowe, a nie sama 
czynność zawarcia umowy ubezpieczenia. Z wyroków Trybunału Sprawiedliwości, w 
szczególności w sprawie Tolsma C-16/93 oraz Societe Thermale (C-277/05) wynika 
natomiast, że transakcje podlegające systemowi podatku VAT muszą charakteryzować się 
wzajemnością, tj. odpłatnością pozostającą w związku ze świadczeniem. W przypadku 
branży ubezpieczeniowej świadczeniem, w zamian za które ubezpieczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie jest nie tylko formalnoprawne objęcie ochroną ubezpieczeniową, ale również 
faktyczna możliwość realizacji obowiązków ubezpieczyciela na wypadek zaistnienia 
zdarzenia ubezpieczeniowego. 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie podkreślić, że w chwili obecnej wiele z powyżej 
wymienionych kategorii usług nabywanych przez zakłady ubezpieczeń było traktowanych 
jako korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT w związku z 
art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Art. 43 ust. 13 ustawy o VAT jest zatem normatywną podstawą 
dla zapewnienia systemu neutralności podatku VAT dla branży ubezpieczeniowej w Polsce. 

W przypadku innych rynków funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej, ta 
neutralność jest zachowywana poprzez odpowiednie regulacje i praktykę stosowania 
przepisów prawa. Z informacji posiadanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, iż 



w większości państw członkowskich Unii Europejskiej usługi takie, jak wymienione 
powyżej, nie wykluczając usług likwidacji szkód, nadal traktowane są jako 
korzystające ze zwolnienia od podatku VAT, co umożliwia praktyczną realizację 
zasady neutralności podatku VAT, W szczególności, Polska Izba Ubezpieczeń pragnie 
wskazać, iż zwolnienie z VAT usług likwidacji szkód występuje m.in. we Włoszech, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, krajach skandynawskich, Portugalii i Belgii (w tym ostatnim 
przypadku z możliwością wyboru opcji opodatkowania). Tym samym, Polska Izba 
Ubezpieczeń pragnie wskazać, iż dopuszczenie zwolnienia z VAT tego typu usług nie jest 
specyficzną, polską regulacją, lecz znajduje bardzo częste odzwierciedlenie także w innych 
krajach członkowskich. 

Obciążenie ciężarem ekonomicznym w formie podatku VAT w przypadku 
powyższych rodzajów usług może doprowadzić do utraty konkurencyjności firm 
polskiego sektora ubezpieczeniowego względem innych rynków, na których 
neutralność podatku VAT zostaje w praktyce zachowana. Przykładowo, polski zakład 
ubezpieczeń oferujący ubezpieczenia z ryzykiem umiejscowionym zagranicą, korzystający w 
zakresie likwidacji szkody zagranicą z usług zagranicznego podmiotu, zobowiązany byłby 
doliczać do ww. usług (za zasadzie importu usług) podatek VAT wg stawki 23%. 
Tymczasem, zagraniczny zakład ubezpieczeń oferujący takie same ubezpieczenia z 
ryzykiem umiejscowionym w Polsce, korzystający z polskiego podwykonawcy w celu 
likwidacji szkody, nie byłby już zobowiązany w swoim kraju od takiej usługi naliczać VAT. Jak 
zatem widać, uchylenie art. 43 ust. 13 postawi polskie zakłady ubezpieczeń w istotnie 
gorszej pozycji w stosunku do podmiotów zagranicznych, istotnie ograniczając jednocześnie 
możliwość ich rozwoju zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie także podkreślić, iż usunięcie art. 43 ust. 13 z ustawy 
VAT postawi zakłady ubezpieczeń w istotnie gorszej pozycji w stosunku do innych 
podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, w szczególności banków. Jak bowiem 
sam Projektodawca stwierdza w uzasadnieniu, jego intencją jest aby ograniczyć możliwość 
zwolnienia względem usług ubezpieczeniowych, przy jednoczesnym zachowaniu (na gruncie 
cytowanych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) możliwości zwolnienia 
usług pomocniczych do innych usług finansowych, w tym usług bankowych. Tym samym, 
spowoduje to nieuprawnione, w ocenie Polskiej Izby Ubezpieczeń i niezgodne z zasadą 
równości wobec prawa, wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP, zróżnicowanie sytuacji na rynku. 
Banki lub inne podmioty rynku finansowego będą bowiem mogły, korzystając z zasady 
neutralności podatku VAT, podzlecać część działalności bankowej innym podmiotom bez 
ryzyka obciążenia kosztem dodatkowego podatku VAT, zakłady ubezpieczeń zaś takiej 
możliwości już by nie miały. 

Skutki dla firm sektora ubezpieczeniowego w Polsce 

Należy podkreślić, iż przedmiotowa nowelizacja może mieć wpływ na możliwość 

stosowania zwolnienia od podatku VAT do szerszego zakresu usług nabywanych przez 
instytucje finansowe, przez co podatek VAT będzie stanowił ciężar ekonomiczny tych 
transakcji. Oznacza to, że w przypadku uchwalenia przedmiotowej nowelizacji koniecznym 
może być przeprowadzenie zmian w organizacji poszczególnych zakładów ubezpieczeń w 
zakresie obsługi ubezpieczeń. 

1) Zagrożenie ubezpieczeń o charakterze masowym oraz specjalnych 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie podkreślić, iż zakłady ubezpieczeń funkcjonujące na rynku 
ubezpieczeniowym w Polsce nie utrzymują działów wewnętrznych zajmujących się likwidacją 
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szkód w przypadku ubezpieczeń o charakterze masowym, taki~ _j~~ _np. ubezpiecze~ie o~ 
klęsk żywiołowych lub ubezpieczenia w rolnictwie. Należy podkreshc, IZ zakłady ube~p1ecz~~ 
muszą w tym zakresie korzystać z podmiotów zewnętrznych ze względu n~ kome~n~sc 
zapewnienia należytej obsługi na wypadek występowania masowych_ szkod,_ tak1ch J~k 
powodzie czy inne klęski żywiołowe większych rozmiarów. Utrzymywame w tak1m_ zakre~l~ 
wewnętrznej sieci likwidatorów w sposób bardzo istotny zwiększyłoby koszty dz1ałalnosc1 
ubezpieczeniowej. W przypadku zatem zakupu danych usług z rynku, od zewnętrznych 
dostawców, w przypadku powstania konieczności obciążenia podatkiem VATwartości usługi, 
bezpośrednio przełoży się to na wzrost cen tych ubezpieczeń, a tym samym, ograniczenia 

ich dostępności 
Podobna sytuacja wystąpić może w przypadku ubezpieczeń specjalnych, w przypadku 

których dla wykonania świadczenia gwarantowanego w umowie konieczna jest 
specjalistyczna wiedza lub infrastruktura. Przykładowo, z oczywistych względów zakłady 
ubezpieczeń nie są w stanie tworzyć wewnętrznych komórek i infrastruktury zapewniających 
kompleksową usługę assistance dla ubezpieczeń turystycznych - np. zapewniać zastępcze 
pojazdy, lotniska, zapewniać leczenie, czy też organizować inną kompleksową pomoc dla 
ubezpieczonego na obszarze poszczególnych krajów. W związku z powyższym, w takich 
przypadkach powszechnym jest korzystanie z zewnętrznych dostawców usług assistance. 

2) Naruszenie konkurencyjności polskich zakładów ubezpieczeń 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie także zwrócić uwagę na inny aspekt wynikający z 
uchylenia art. 43 ust. 13, a dotyczący ubezpieczeń, w przypadku których ryzyko 
ubezpieczeniowe występuje za granicą (co dotyczy np. wspomnianych usług zagranicznego 
assistance, likwidacji szkód komunikacyjnych lub · likwidacji szkód w przypadku 
ubezpieczenia turystycznego). Jak wspomniano wyżej, polskie firmy sektora 
ubezpieczeniowego nie posiadają rozbudowanych jednostek organizacyjnych poza 
granicami kraju, w związku tym polskie firmy ubezpieczeniowe są zmuszane do nabycia 
usługi z zagranicznego rynku, co z kolei wiąże się z obciążeniem polskiego ubezpieczyciela 
podatkiem VAT w przypadku, gdy zagraniczny podmiot oferujący taką samą usługę może 
korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. 

Co więcej, Polska Izba Ubezpieczeń pragnie podkreślić, iż rozwiązanie takie może 
promować ponadnarodowe korporacje zrzeszające ubezpieczycieli, które mogą być w stanie 
zaoferować polskiemu podmiotowi w kraju zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego tego 
rodzaju usługi na preferencyjnych warunkach w ramach sieci firm powiązanych, podczas gdy 
podmioty z kapitałem polskim, nie posiadające rozbudowanej s1ec1 powiązań 

międzynarodowych, będą zmuszane do nabycia usług "z rynku". Taka sytuacja może 
dodatkowo spowodować obniżenie konkurencyjności podmiotów z kapitałem polskim 
funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeń względem podmiotów z kapitałem 
zagranicznym. 

3) Wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych 

Uchylenie zwolnienia od podatku VAT dla usług likwidacji szkód niewątpliwie przełoży się 
bezpośrednio na wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności OC. 
Od początku 2016 r. średnia składka OC komunikacyjnego wzrosła przeciętnie o 39%, 
natomiast projektowana zmiana legislacyjna spowoduje jej dalszy wzrost. Rynek 
ubezpieczeń komunikacyjnych OC jest nadal rynkiem deficytowym i podatnym na czynniki o 
charakterze regulacyjno - fiskalnym. Wynik techniczny polskiego rynku ubezpieczeń OC 
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wyniósł na koniec grudnia 2015 r. ponad 1 mld zł straty, a za pierwsze półrocze 2016 strata 
wyniosła już ponad 0,6 mld złotych. 

Dodatkowo należy wskazać, iż do dalszego wzrostu, poza obciążeniem podatkiem 
VAT usług likwidacji szkód, może przyczynić się potencjalne obciążenie ciężarem 

ekonomicznym podatku VAT usług assistance a także usług świadczonych przez 
rzeczoznawców lub orzeczników medycznych. 
Należy podkreślić, że wzrost kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych jest przy okazji 
obciążeniem dla całej gospodarki, gdyż oznacza m.in. wzrost kosztów transportu i logistyki, 
jak również w sposób istotny przekłada się na spadek poziomu życia wszystkich posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. 

4) Wzrost cen ubezpieczeń medycznych i finansowych 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie także zwrócić uwagę, iż usunięcie art. 43 ust. 13 z ustawy 
VAT spowodować może także istotne zwiększenie kosztów ubezpieczeń medycznych i 
finansowych. Jak bowiem wspomniano wcześniej, przedmiotowa nowelizacja nie będzie 
mieć wpływu tylko na opodatkowanie VAT likwidacji szkód, lecz także na szereg innych 
czynności ubezpieczeniowych, obecnie korzystających ze zwolnienia. W tym zakresie Polska 
Izba Ubezpieczeń pragnie wskazać, iż zmiana ta spowoduje, przykładowo, opodatkowanie 
usług lekarzy orzeczników, badąjących stan zdrowia ubezpieczonego (usługa istotna przy 
ubezpieczeniach medycznych), czy też usług underwritingu ryzyka ubezpieczeniowego 
(usługa istotna np. przy ubezpieczeniach finansowych). 

5) Konsekwencje dla modelu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie wskazać, że projektowana zmiana postawi pod znakiem 
zapytania wdrożenie systemu likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych w modelu 
tzw. bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). 
Model BLS przewiduje likwidację szkody komunikacyjnej z OC przez zakład ubezpieczeń 
ubezpieczonego zamiast zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku komunikacyjnego, na 
podstawie wielostronnych umów zawieranych pomiędzy zakładami ubezpieczeń. 

W założeniu model BLS jest inicjatywą prokonsumencką, pozwalającą firmom 
polskiego sektora ubezpieczeń na konkurowanie jakością świadczonych usług poprzez 
zapewnienie jak najsprawniejszej likwidacji szkód na rzecz swoich klientów. 
W obecnym stanie prawnym judykatura potwierdza możliwość zastosowania zwolnienia od 
podatku VAT do rozliczeń pomiędzy zakładami ubezpieczeń w ramach współpracy w 
likwidacji szkód komunikacyjnych w modelu BLS na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o 
VAT w zw. z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie przy okazji wskazać, iż do tego rodzaju współpracy 
między zakładami ubezpieczeń nie znajdują wprost tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie C-40/15, między innymi dlatego że współpraca odbywa się w tym przypadku 
pomiędzy zakładami ubezpieczeń, z których obie strony świadczą usługi ubezpieczeniowe, a 
współpraca między zakładami ubezpieczeń obejmuje wzajemne kompleksowe przejęcie 

procesu szkodowago od współpracującego ubezpieczyciela. Efektem takiej współpracy jest 
również świadczenie konsumentom udoskonalonych usług ubezpieczeń komunikacyjnych 
OC. 

Projektowane uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT może w sposób istotny 
negatywnie wpłynąć na model współpracy ubezpieczycieli, dążąc do obciążenia całokształtu 
procesów szkodowych ciężarem podatku VAT, co w sposób decydujący dodatkowo przełoży 



się na wzrost kosztów funkcjonowania modelu BLS (w konsekwencji skutkując nawet 
wycofaniem się zakładów ubezpieczeń z tego modelu). 

Z punktu widzenia kierunku rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce niezbędne jest 
zatem co najmniej zapewnienie pewności co do ,prawa w przypadku wzajemnych rozliczeń 
między zakładami ubezpieczeń w zakresie modelu BLS. Z tej perspektywy uchylenie art. 43 
ust 13 ustawy o VAT, bez wprowadzenia jakichkolwiek regulacji w powyższym zakresie 
spowoduje stan niepewności co do prawa wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń 

uczestniczących w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC. 

Skutki dla budżetu i polityki gospodarczej Państwa 

Nieuzasadnione wydaje się również przyjęcie, iż uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o 
VAT przyniesie ok. 51 mln zł dochodu z tytułu podatku VAT w ciągu 2017 roku. 
Polska Izba Ubezpieczeń pragnie wskazać, iż powyższa kwota dotyczy podatku VAT 
należnego od usług likwidacji szkód i nie uwzględnia w swojej kalkulacji między innymi: 

1. Konsekwencji związanych z ujęciem podatku VAT naliczonego niepodlegającego 
odliczeniu przez zakłady ubezpieczeń jako kosztu uzyskania przychodu obniżającego 
podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych płaconym 

przez zakłady ubezpieczeń. 
2. Konsekwencji związanych z powstaniem prawa do odliczenia podatku VAT 

naliczonego przez dostawców zakładów ubezpięczeń na skutek zmiany struktury 
sprzedaży VAT. 

W szczególności jednak, przedmiotowa kalkulacja nie uwzględnia działań, do podjęcia 
których najprawdopodobniej zmuszone będą zakłady ubezpieczeń w wyniku wykreślenia z 
ustawy VAT art. 43 ust. 13. W sytuacji bowiem pojawienia się kosztu dodatkowego, 
nieodliczalnego podatku VAT, zakłady ubezpieczeń najprawdopodobniej rezygnować będą 
ze zlecenia poszczególnych czynności ubezpieczeniowych na zewnątrz, wracając do 
dawnego modelu, kiedy czynności te wykonywane były przez wewnętrzne komórki 
towarzystwa. W skrajnych przypadkach, kiedy taka zmiana modelu funkcjonowania 
okazałaby się zbyt kosztowna, zakłady zrezygnować nawet mogą z oferowania niektórych 
rodzajów ubezpieczeń. W związku z powyższym, sytuacja podzlecania czynności 

ubezpieczających na zewnątrz w sposób bardzo istotny zostanie ograniczona, a co za tym 
idzie, zdecydowanie zmniejszy się też kwota podatku VAT, jaką w tym zakresie należałoby 
oszacować jako dodatkowy wpływ do budżetu Państwa. 

Wszystkie z powyższych zjawisk mogą zatem spowodować istotne obniżenie kwoty 
zakładanego dodatkowego dochodu dla budżetu Państwa, prowadząc do tego, że w 
praktyce najprawdopodobniej będzie on niematerialny. 

Polska Izba Ubezpieczeń pragnie także zwrócić uwagę , iż przedstawione przez 
Projektodawcę wyliczenie w ogóle nie obejmuje kosztów projektowanej legislacji dla 
gospodarki oraz konsumentów. W szczególności, usunięcie art. 43 ust. 13 z ustawy VAT 
spowoduje istotne podniesienie cen ubezpieczeń oferowanych na polskim rynku, co 
prowadzić będzie do jeszcze dalszego obniżenia liczby osób korzystających z ochrony 
ubezpieczeniowej. W tym zakresie Polska Izba Ubezpieczeń chciałaby zwrócić uwagę, iż 
wartość zebranych przez polskie zakłady ubezpieczeń w 2015 roku składek wyniosła 54,8 
mld złotych, co stanowiło 3% PKB. Zwiększenie kosztów oferowanych produktów 
ubezpieczeniowych, mogące przełożyć się w konsekwencji na zmniejszenie ilości 
oferowanych ubezpieczeń, będzie więc tym samym mieć istotny, negatywny wpływ na 
funkcjonowanie całej polskiej gospodarki. 



Konkluzje 

Mając na uwadze powyżej podniesione skutki projektowanej legislacji, Polska Izba 
Ubezpieczeń pragnie podkreślić, iż sprzeciwia się uchyleniu art. 43 ust. 13 ustawy o VAT i 
rekomenduje pozostawienie tego przepisu w obecnym kształcie. Pozwoli to na zwiększenie 
pewności prawa dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego i dostosowanie legislacji do 
zmieniających się realiów rynku świadczenia usług ubezpieczeniowych. 
Powyższe wskazane jest celem utrzymania neutralności systemu podatku VAT, której 
zaburzenie może powodować nieuzasadnione obciążenie ekonomiczne zakładów 

ubezpieczeń wartością naliczonego podatku VAT. Wzrost obciążenia ekonomicznego 
spowoduje w konsekwencji wzrost kosztów działalności zakładów ubezpieczeń, przełoży się 
w szczególności na wzrost ceny ubezpieczeń komunikacyjnych oraz specjalistycznych, a w 
konsekwencji spowoduje wygenerowanie obciążenia fiskalnego dla gospodarki oraz 
społeczeństwa. 

Z punktu widzenia utrzymania strategicznego kierunku rozwoju współpracy sektora 
ubezpieczeń w ramach prokonsumenckiego modelu bezpośredniej likwidacji szkód, należy 
wskazać, iż nawet gdyby art. 43 ust. 13 ustawy o VAT został skreślony, Polska Izba 
Ubezpieczeń rekomenduje, aby rozważyć co najmniej wprowadzenie w miejsce tego 
przepisu zwolnienia dla usług świadczonych pomiędzy zakładami ubezpieczeń (tj. zwolnienia 
o charakterze podmiotowo-przedmiotowym). Powyższe zapewniłoby dalszą możliwość 

funkcjonowania prokonsumenckiego modelu bezpośredniej likwidacji szkód, jak również 
mogłoby znaleźć zastosowanie do innych sytuacji, kiedy zakład ubezpieczeń zleca 
wykonywanie określonych czynności innemu zakładowi ubezpieczeń (np. komisarka 
awaryjna). 

Niezależnie od powyższego Polska Izba Ubezpieczeń pragnie podkreślić, iż 

proponowany termin wejścia w życie przepisów, tj. dzień 1 stycznia 2017 r., mając w 
szczególności na uwadze, że projekt nie trafił jeszcze nawet na etap prac w Komisji 
Sejmowej, jest zdecydowanie za krótki, aby sektor ubezpieczeń zdążył dostosować swoje 
rozliczenia w powyższym zakresie do nowych wymogów. Proponowany termin wejścia w 
życie nie pozwoli nawet uzyskać zabezpieczenia rozliczeń zakładów ubezpieczeń w postaci 
otrzymania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego przed dniem wejścia w życie 
proponowanej legislacji. 
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