
DYREKTYWY 

DYREKTYWA RADY (UE) 2016/1065 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2), 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dyrektywie Rady 2006/112/WE (3) określono zasady dotyczące momentu i miejsca dostawy towarów i 
świadczenia usług, podstawy opodatkowania, wymagalności podatku od wartości dodanej (VAT) oraz prawa do 
odliczenia podatku. Zasady te nie są jednak wystarczająco jasne ani kompleksowe, by zapewnić spójność 
w kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony, w zakresie, który wywołuje niepożądane skutki dla 
właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

(2)  Aby zapewnić pewne i jednolite podejście, zachować spójność z zasadami ogólnego podatku konsumpcyjnego 
dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług oraz uniknąć niespójności, zakłóceń konkurencji, 
podwójnego opodatkowania lub braku opodatkowania oraz aby ograniczyć ryzyko unikania opodatkowania, 
konieczne jest ustanowienie szczególnych przepisów mających zastosowanie do opodatkowania bonów na towary 
lub usługi podatkiem VAT. 

(3)  Z uwagi na nowe zasady dotyczące miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 
świadczonych drogą elektroniczną mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r., konieczne jest wspólne 
rozwiązanie dla bonów w celu zapewnienia, by nie pojawiały się niespójności w odniesieniu do bonów dostar
czanych między państwami członkowskimi. W tym celu podstawowe znaczenie ma wprowadzenie zasad precyzu
jących opodatkowanie bonów podatkiem VAT. 

(4)  Zasady te powinny dotyczyć wyłącznie bonów, w zamian za które uzyskać można towary lub usługi. Zasadom 
tym nie powinny jednak podlegać instrumenty uprawniające posiadacza do zniżki przy zakupie towarów lub 
usług, ale nieuprawniające do otrzymania takich towarów lub usług. 

(5)  Przepisy dotyczące bonów nie powinny wywoływać zmian w opodatkowaniu podatkiem VAT biletów za 
transport, biletów wstępu do kin, muzeów, znaczków pocztowych i tym podobnych. 

(6)  Aby jasno określić, co stanowi bon na towary lub usługi do celów VAT, oraz odróżnić bony od instrumentów 
płatniczych, konieczne jest zdefiniowanie bonów, które mogą występować w formie fizycznej lub elektronicznej, 
określając ich istotne cechy, w szczególności charakter uprawnienia, które wiąże się z danym bonem, oraz 
obowiązek przyjęcia go jako wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. 
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(1) Dz.U. C 45 z 5.2.2016, s. 173. 
(2) Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 27. 
(3) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 

z 11.12.2006, s. 1). 



(7)  Opodatkowanie podatkiem VAT w przypadku transakcji związanych z bonami zależy od specyficznych cech 
danego bonu. Dlatego też należy rozróżnić poszczególne rodzaje bonów, a rozróżnienie takie należy określić 
w przepisach unijnych. 

(8)  W przypadku gdy sposób opodatkowania podatkiem VAT związany z odnośną dostawą towarów lub 
świadczeniem usług można z całą pewnością określić już w chwili emisji bonu jednego przeznaczenia, VAT 
powinien zostać pobrany od każdego transferu, również w chwili emisji bonu jednego przeznaczenia. 
Faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia 
nie należy uznawać za niezależną transakcję. W przypadku bonów różnego przeznaczenia konieczne jest 
doprecyzowanie, że VAT powinien zostać pobrany, gdy zostaną dostarczone towary lub wykonane usługi, 
których dany bon dotyczy. W tym kontekście ewentualny wcześniejszy transfer bonów różnego przeznaczenia 
nie powinien podlegać VAT. 

(9)  W przypadku bonów jednego przeznaczenia, które mogą być opodatkowywane przy transferze, także w chwili 
emisji takiego bonu przez podatnika działającego we własnym imieniu, każdy transfer, także w chwili emisji 
danego bonu, uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon jednego przeznaczenia 
dotyczy. Podatnik taki musiałby w tym przypadku rozliczyć VAT od wynagrodzenia otrzymanego za dany bon 
jednego przeznaczenia zgodnie z art. 73 dyrektywy 2006/112/WE. W przypadku gdy, z drugiej strony, bony 
jednego przeznaczenia są emitowane lub dystrybuowane przez podatnika działającego w imieniu innej osoby, 
uznawano by, że podatnik ten nie bierze udziału w dostawie towarów lub świadczeniu usług, których dotyczy 
bon. 

(10)  Podatkowi VAT podlegałyby wyłącznie usługi pośrednictwa lub odrębne świadczenie usług, takich jak usługi 
dystrybucji lub promocji. W związku z tym w przypadku gdy podatnik, który nie działa we własnym imieniu, 
otrzyma jakiekolwiek odrębne wynagrodzenie przy transferze bonu, wynagrodzenie to powinno być 
opodatkowane na zasadach ogólnych VAT. 

(11)  W przypadku bonów różnego przeznaczenia, w celu zapewnienia, by kwota VAT zapłacona w odniesieniu do 
bonów różnego przeznaczenia – gdy VAT od odnośnych dostaw towarów lub usług jest pobierany dopiero przy 
realizacji bonu – była właściwa, bez uszczerbku dla art. 73 dyrektywy 2006/111/WE, dostawca towarów lub 
usługodawca powinien rozliczyć VAT na podstawie wynagrodzenia zapłaconego za bon różnego przeznaczenia. 
W przypadku gdy takie informacje są niedostępne, podstawa opodatkowania powinna być równa wartości 
pieniężnej wskazanej na samym bonie różnego przeznaczenia lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o 
kwotę VAT związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami. W przypadku gdy bon różnego 
przeznaczenia jest częściowo wykorzystywany w odniesieniu do dostawy towarów lub świadczenia usług, 
podstawa opodatkowania powinna być równa odnośnej części wynagrodzenia lub wartości pieniężnej, pomniej
szonej o kwotę VAT związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami. 

(12)  Przepisy niniejszej dyrektywy nie dotyczą sytuacji, w których bon różnego przeznaczenia nie zostaje 
zrealizowany przez konsumenta końcowego w terminie ważności bonu, a wynagrodzenie otrzymane za taki bon 
zatrzymuje sprzedawca. 

(13)  Jako że cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów 
dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi, nie mogą być w wystarczającym 
stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, a mogą zostać skuteczniej osiągnięte na poziomie Unii, Unia 
może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów. 

(14)  Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji z dnia 28 września 2011 r. dotyczącą 
dokumentów wyjaśniających państwa członkowskie zobowiązały się do przedstawiania w uzasadnionych 
przypadkach powiadomienia o środkach transpozycji wraz z co najmniej jednym dokumentem wyjaśniającym 
związki między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów prawnych 
służących transpozycji. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy ustawodawca uznaje, że przekazanie takich 
dokumentów jest uzasadnione. 

(15)  Przepisy dotyczące opodatkowania bonów podatkiem VAT powinny mieć zastosowanie wyłącznie do bonów 
wyemitowanych po dniu 31 grudnia 2018 r. i nie powinny wpływać na ważność prawodawstwa i interpretacji 
przyjętych uprzednio przez państwa członkowskie. 

(16)  Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/112/WE, 
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:  

1) w tytule IV dodaje się rozdział w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ 5 

Przepisy wspólne dla rozdziałów 1 i 3 

Artykuł 30a 

Do celów niniejszej dyrektywy zastosowanie mają następujące definicje: 

1) »bon na towary lub usługi (bon)« oznacza instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagro
dzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług i w przypadku którego towary lub 
usługi, które mają zostać dostarczone lub wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców 
są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach 
wykorzystania takiego instrumentu;  

2) »bon jednego przeznaczenia« oznacza bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, 
których dany bon dotyczy, oraz VAT należny z tytułu tych towarów lub usług są znane w chwili emisji bonu;  

3) »bon różnego przeznaczenia« oznacza bon inny niż bon jednego przeznaczenia. 

Artykuł 30b 

1. Każdy transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu 
uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których bon dotyczy. Faktycznego przekazania towarów lub 
faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub 
usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję. 

Gdy transferu bonu jednego przeznaczenia dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika, taki transfer 
uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których bon dotyczy, dokonane przez tego drugiego 
podatnika, w którego imieniu działa pierwszy podatnik. 

W przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który – działając we własnym imieniu – 
wyemitował dany bon jednego przeznaczenia, uznaje się jednak, że dany dostawca lub usługodawca dokonał dostawy 
towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz tego podatnika. 

2. Faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przezna
czenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodat
kowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 2, natomiast każdy poprzedzający transfer tego bonu różnego przeznaczenia 
nie podlega opodatkowaniu VAT. 

W przypadku gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący transakcji 
podlegającej opodatkowaniu VAT zgodnie z akapitem pierwszym, każde świadczenie usług, które można wskazać, 
takie jak usługi dystrybucji lub promocji, podlega opodatkowaniu VAT.”;  

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 73a 

Bez uszczerbku dla art. 73 podstawa opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług w odniesieniu do bonu 
różnego przeznaczenia jest równa wynagrodzeniu zapłaconemu za taki bon lub – gdy informacje dotyczące tego 
wynagrodzenia są niedostępne – wartości pieniężnej wskazanej na samym bonie różnego przeznaczenia lub 
w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę VAT związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi 
usługami.”; 
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3) w tytule XV dodaje się rozdział w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ 2a 

Środki przejściowe dotyczące stosowania nowego prawodawstwa 

Artykuł 410a 

Art. 30a, 30b i 73a mają zastosowanie wyłącznie do bonów wyemitowanych po dniu 31 grudnia 2018 r. 

Artykuł 410b 

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja – na podstawie informacji otrzymanych od państw 
członkowskich – przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny stosowania niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do opodatkowania bonów podatkiem VAT, ze szczególnym uwzględnieniem definicji 
bonów, zasad VAT dotyczących opodatkowania bonów w łańcuchu dystrybucji i bonów niezrealizowanych, w razie 
konieczności wraz ze odpowiednim wnioskiem w celu zmiany stosownych przepisów.”. 

Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r., przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2019 r. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych 
w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 27 czerwca 2016 r. 

W imieniu Rady 
M.H.P. VAN DAM 

Przewodniczący  
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