
N
a wielu p∏aszczy-
znach regulacja
rynków towaro-
wych, które obec-
nie sà zazwyczaj
rynkami mi´dzyna-

rodowymi, przebiega wed∏ug wcià˝ ry-
walizujàcych tendencji regulacyjnych:
tradycji lokalnej i wytycznych organizacji
regionalnych. Najlepszym przyk∏adem
jest Wspólnota Europejska, która jest or-
ganizacjà ∏àczàcà zarówno cechy rynku
krajowego, jak i mi´dzynarodowego.
Dzie∏a sztuki sà tam towarem, dobrem
konsumpcyjnym, które jest opodatkowa-
ne podobnie jak zwyk∏e towary. Z jednej
strony tworzy ona wcià˝ rynek we-
wn´trzny, gdzie panuje zasada niedyskry-
minacji podatkowej (art. art. 90, 93
TWE), a z drugiej zmaga si´ z niebaga-
telnym zakresem stawek podatkowych2

i nie dzia∏a na jej terytorium jednolity
system podatków obrotowych, a tylko
pewne ogólne jego ramy3.

Trzeba zarazem powiedzieç, ˝e rynek
wewn´trzny, jako rynek nie tylko towa-
rowy, wymusza harmonizacj´ innych po-
datków ni˝ odnoszàce si´ wprost do ob-
rotu, jak podatki dochodowe. Traktat
o WE odnosi si´ do nich poprzez pry-
zmat niedyskryminacyjnego traktowania
osób, dotyczy to zw∏aszcza pracowników,
którzy pobierajà ca∏e dochody w innym
paƒstwie cz∏onkowskim ni˝ kraj zamiesz-
kania, kraj stosujàcy liczne ulgi, zwolnie-
nia i podobne korzystne przepisy, a z któ-
rych nie mo˝e skorzystaç. Sprawy opo-
datkowania dochodów osób prawnych
skupiajà si´ wokó∏ likwidacji ró˝nic
w pewnych zakresach, tak by znieÊç wa-
hania przedsi´biorców co do miejsca

i formy prawnej dzia∏ania. Jednak gene-
ralnie rynek wewn´trzny wymusi∏ wspól-
notowy system podatku akcyzowego
i VAT. Stàd najwi´cej miejsca w omawia-
niu podatków wspólnotowych stosowa-
nych do dzie∏ sztuki zajmuje podatek od
wartoÊci dodanej VAT.

Szczegó∏owe omówienie konstrukcji
podatków poÊrednich VAT, podmiotów,
strony technicznej ustalania mar˝y, ewi-
dencjonowania, fakturowania czy stoso-
wania ogólnych zasad opodatkowania do
dzie∏ sztuki, przedmiotów kolekcjoner-
skich i antyków wykracza poza to przed-
stawienie normatywnych rozwiàzaƒ 
podatkowych i ich ogólnej oceny, wzgl´-
dem modyfikacji zastanych regulacji
w paƒstwach cz∏onkowskich.

System docelowy jeszcze nie powsta∏
we Wspólnocie Europejskiej. G∏ównà za-
sadà opodatkowania poÊredniego jest
niedyskryminacja towarów importowa-
nych, na stra˝y której stoi art. 90 TWE,
ÊciÊle dotyczy ta zasada dostaw z innych
paƒstw cz∏onkowskich. Opodatkowanie
obrotu dzie∏ sztuki ma te˝ w WE wymiar
mi´dzynarodowy, gdy˝ nie obowiàzuje
podstawowa choçby zasada opodatkowa-
nia VAT w kraju pochodzenia, jak i swój
wymiar w stosunku do krajów trzecich.

Specyficzne cechy obrotu dzie∏ sztuki
widziane ze stanowiska fiskusa, to uni-
wersalne cechy transakcji z udzia∏em po-
Êredników na rynku sztuki. Dzie∏a sà na-
bywane przede wszystkim od osób nieb´-
dàcych podatnikiem VAT (podatnik-po-
Êrednik, art. 311 pkt 5 dyr. VAT) i innych
podatników-poÊredników, którzy korzy-
stali z takiej samej procedury opodatko-
wania (art. 314 dyr. VAT). Ci pierwsi nie
mogli dokonaç odliczenia podatku, gdy

WOJCIECH PACZUSKI

Regulacje dzie∏ sztuki i zabyt-
ków mieszczà si´ w wielu dzie-
dzinach i ga∏´ziach prawa, stàd
rozmaite motywy egzegezy
prawniczej skupiç mo˝na wokó∏
wartoÊci przypisywanych poli-
tyce i stosunkowi do tych
przedmiotów lub dobru pu-
blicznemu, jakiemu regulacje
dajà wyraz w poszczególnych jej
wymiarach: rynkowym, skar-
bowym, ochrony zabytków,
rynku pracy i in. Przeciwstawne
tendencje wokó∏ dzie∏ sztuki:
urynkowienia i wy∏àczenia z ob-
rotu mniej wyraênie rysujà si´
na tle polityki fiskalnej1. Dla-
czego jednak warto si´ zajàç
tym tematem, decyduje pewna
modyfikacja ogólnej sytuacji
towarowej, gdy wyst´pujà
dzie∏a sztuki. 

OPODATKOWANIE 
DZIE¸ SZTUKI
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najcz´Êciej podatek by∏ uwzgl´dniony
w ich cenie sprzeda˝y. Poniewa˝ podatek
by∏ naliczony na zasadach ogólnych od ca-
∏ej wartoÊci dzie∏a i wliczony w cen´,
a sprzedawca nie móg∏ go odliczyç, po-
wsta∏by u poÊrednika podwójny podatek,
opodatkowanie podatku wliczonego
wczeÊniej w cen´4. Zniesienia podwójnego
opodatkowania domaga∏a si´ podstawowa
zasada neutralnoÊci opodatkowania (pre-
ambu∏a dyr. VAT akapit 51). 

Zak∏ócenia konkurencji na rynku we-
wn´trznym bra∏y si´ te˝ z ró˝nic w opo-
datkowaniu dzie∏ sztuki podatkiem VAT,
po cz´Êci wynikajàcych z lokalnych trady-
cji regulacji rynku sztuki, takich jak brak
opodatkowania przywozu dzie∏ wytwo-
rzonych przed rokiem 1973 do Wielkiej
Brytanii albo zerowa stawka VAT
w umowach komisu dzie∏ sztuki w Polsce.
Tego typu ró˝nice przeszkadza∏y dzia∏aniu
zasady wolnej konkurencji na jednolitym
europejskim rynku towarów, wzmagajàc
sprzeda˝e tam, gdzie sà taƒsze, tzn. gdzie
podatek jest ni˝szy bàdê nie ma go wcale.
Stàd inicjatywa Komisji Europejskiej
zharmonizowania stawek VAT i data 31
grudnia 1992 r. jako graniczna dla do-
tychczasowych zasad. A tak˝e przekona-
nie o koniecznoÊci wprowadzenia wraz
z utworzeniem jednolitego rynku we-
wn´trznego specjalnych zasad dla towa-
rów u˝ywanych, dzie∏ sztuki i antyków.

Podatki poÊrednie, zw∏aszcza VAT, sà
ÊciÊle zwiàzane z wartoÊcià celnà towarów
importowanych lub poddawanych gospo-
darczym procedurom celnym, co oddaje
cech´ wspó∏czesnego obrotu towarowego,
jakà jest globalizm, i odpowiadajàcà jej
zasad´ traktowania narodowego, gdy˝ to-
wary eksportowane opatrzone sà stawkà
podatkowà zero i jednoczeÊnie opodatko-
wane w kraju przywozu. Jest to znamien-
ny rys tego rodzaju opodatkowania. 

Po pierwsze – jego skutek zrównuje
terminologi´ stosowanà w opodatkowaniu
obrotu dzie∏ sztuki do nomenklatury cel-
nej5. Dyrektywa VAT ogólnie wskazuje na
artyku∏y z pozycji 9701, 9702, 9703 CN,
czyli dzie∏a sztuki, przedmioty kolekcjo-
nerskie i antyki. Poza pozycje dzia∏u 97
wykracza przyj´cie jako dzie∏ sztuki gobe-

linów (poz. 5805 CN) i tkanin Êciennych
(poz. 6304 CN). Ceramika, emalie, z wy-
∏àczeniem bi˝uterii i wyrobów kowalskich
i z∏otniczych, pod podobnymi warunkami
udzia∏u artysty w nieprzemys∏owym pro-
cesie wytwarzania, jak te˝ i fotografie
ograniczone do 30 kopii, sà kategoriami
przedmiotów, które paƒstwa cz∏onkow-
skie mogà objàç specjalnymi uregulowa-
niami. Ograniczenia iloÊciowe dotyczà te˝
dzie∏ rzeêbiarskich. Przedmioty kolekcjo-
nerskie odpowiadajà tym z dzia∏u 97 CN,
podobnie jak antyki. W porównaniu z no-
menklaturà celnà uwag´ zwraca zaliczenie
do dzie∏ sztuki ceramiki, a zw∏aszcza foto-
grafii, opisanej pod kàtem poszukiwanych
na rynku w∏aÊciwoÊci.

Po drugie – dostarczenie dzie∏ sztuki
z kraju rozpocz´cia transportu, jako we-
wnàtrzwspólnotowa dostawa, do podatni-
ka w innym paƒstwie cz∏onkowskim jest
opodatkowane zerowà stawkà. Koszty
transportu i ubezpieczenia dodawane sà
do podstawy opodatkowania i obcià˝ane
podatkiem w paƒstwie zakoƒczenia trans-
portu, jako wewnàtrzwspólnotowe naby-
cie towarów, wed∏ug stawki w kraju przy-
wozu. Dostawa na rzecz konsumenta rzà-
dzi si´ odmiennymi prawami. Ju˝ od
1 stycznia 1993 r. czerpià oni korzyÊci
z zakupów w paƒstwach o najkorzystniej-
szych stawkach, co nakazuje zaznaczyç ist-
nienie turystyki handlowej zwi´kszajàcej
dochody w krajach o konkurencyjnych
stawkach VAT na poszczególne towary6.
Pozwala to równie˝ zrozumieç obawy wy-
ra˝ane w niektórych paƒstwach cz∏onkow-
skich o przesuni´cie rynku sztuki w wa-
runkach konkurencji mi´dzynarodowej.

Wi´kszoÊç paƒstw cz∏onkowskich po-
siada∏a specjalny re˝im prawny opodatko-
wania dzie∏ sztuki i antyków, niektóre
stosowa∏y obni˝onà stawk´ 6-7% do ca∏ej
wartoÊci sprzeda˝y albo standardowà
stawk´ do zredukowanej wartoÊci. Wy-
padkowà z innymi tendencjami zwolnie-
nia dzie∏ sztuki od VAT i poprzez to zrów-
nania stawek VAT sta∏o si´ przyj´cie
przez Wspólnot´ mo˝liwoÊci wyboru
przez paƒstwa cz∏onkowskie obni˝onych
stawek VAT od przywozu (min. 5%) oraz
schematu mar˝y zysku dla poÊredników

i opcji dla aukcjonerów (min. 15%) i udo-
godnienia dla artystów. Komisja zresztà
zapewnia∏a, ˝e nie zamierza wyjÊç z pro-
pozycjà zniesienia VAT na dzie∏a sztuki7,
ani nawet na inne towary lub us∏ugi
w sektorze kulturalnym. Odpowiedzià
paƒstw cz∏onkowskich by∏o pozostawie-
nie, wobec podtrzymania osiàgania celów
polityki kulturalnej i socjalnej, listy
us∏ug, wÊród których znalaz∏y si´ wysta-
wy i targi o charakterze kulturalnym,
które w ten sposob podlegajà zredukowa-
nej stawce VAT8. Dlatego te˝ utrzymy-
wanie korzystniejszych dla niektórych
paƒstw rozwiàzaƒ by∏o przejÊciowe, a ob-
ni˝one stawki importowe stosowane np.
w Wielkiej Brytanii by∏y zgrzytem
w obecnym systemie.

Dostawy dzie∏ sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków mogà podle-
gaç procedurze specjalnej opodatkowania
VAT, jeÊli poÊrednik tak zechce, a umo˝li-
wienie tego jest obowiàzkiem paƒstwa
cz∏onkowskiego (art. 313 dyr. VAT).
Schemat mar˝y zysku oznacza opodatko-
wanie poÊrednika na podstawie ró˝nicy
mi´dzy cenà nabycia i sprzeda˝y (art. 315
dyr. VAT). Procedura stosuje si´ do tych,
którzy nabywajà towary do celów prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci albo dokonujà impor-
tu towarów celem odsprzeda˝y (art. 311).
Nie wy∏àcza to zdaje si´ dostawy, oczywi-
Êcie poza przypadkiem importu, dla ce-
lów dzia∏alnoÊci innej ni˝ handlowa. Wte-
dy, gdy opodatkowana jest mar˝a podat-
nicy-poÊrednicy nie majà prawa do odli-
czenia podatku, gdy˝ ten sposób opodat-
kowania bierze pod uwag´ charakter na-
bycia g∏ównie od osób fizycznych, a ci
ostatni nie majà do czynienia z podat-
kiem, który mogà odliczyç. WartoÊç do-
danà stanowi mar˝a, stàd opodatkowana
jest bez prawa do odliczenia, ale w rezul-
tacie opodatkowana jest wartoÊç dodana.

Zachodzà równie˝ przy dostawie dzie∏
sztuki, ale tylko dzie∏ sztuki, okolicznoÊci
podatkowe szczególne. Wtedy gdy cho-
dzi o okazjonalnà dostaw´ dzie∏ wczeÊniej
zaimportowanych przez innego podatni-
ka ni˝ podatnik-poÊrednik albo dostar-
czone przez twórc´ lub jego nast´pców
prawnych, dopuszczalna jest obni˝ona
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stawka VAT (min. 5%). Obni˝one staw-
ki wzgl´dem sprzeda˝y przez artystów
w∏asnych prac majà charakter preferen-
cyjny. Niedopuszczalna jest jednak zero-
wa stawka VAT na dostawy dokonane
przez artystów lub poÊredników albo na
import dzie∏ sztuki zakupionych bezpo-
Êrednio u artystów9 po zerowej stawce
podatku.

Sprzeda˝ aukcyjna jest równie˝ szcze-
gólnie uregulowana we wspólnotowym
schemacie systemu podatku od wartoÊci
dodanej, prezentujàc podobnà filozofi´
jak w przypadku mar˝y zysku, ale nie
podlega obowiàzkowi legislacyjnemu
paƒstw cz∏onkowskich. Podstawà opo-
datkowania organizatora aukcji z tytu∏u
sprzeda˝y aukcyjnej jest ró˝nica ogólnej
sumy zafakturowanej nabywcy przez au-
kcjonera oraz sumy netto zap∏aconej bàdê
do zap∏acenia przez aukcjonera swojemu
zleceniodawcy (cena licytacyjna minus
prowizja) i sumy podatku na∏o˝onego na
aukcjonera z tytu∏u sprzeda˝y, art. 336
dyr. VAT).

Schemat mar˝y zysku i opodatkowa-
nie aukcji to zdarzenia rodzàce obowiàzki
podatkowe zwiàzane przede wszystkim
z przeniesieniem prawa do rozporzàdza-
nia rzeczà jak w∏aÊciciel oraz z przekaza-
niem towaru na podstawie umowy, zgod-
nie z którà prowizja p∏acona jest od zaku-
pu lub sprzeda˝y (art. 14), zgodnie
z umowà komisu kupna lub sprzeda˝y.
Nale˝y je odró˝niç od innego przedmiotu
opodatkowania obrotu dzie∏ sztuki, ja-
kim jest import (celny). Nie mo˝na iden-
tyfikowaç importu dzie∏ sztuki, przed-
miotów kolekcjonerskich i antyków
z póêniejszà sprzeda˝à w paƒstwie cz∏on-
kowskim tego towaru. Sà to dwa ró˝ne
zdarzenia podlegajàce opodatkowaniu
w myÊl przepisów dyrektywy10 import od
ca∏ej wartoÊci towaru. Przywóz cieszy si´
zredukowanà stawkà celnà minimalnie
pi´cioprocentowà (art. 99 w zw. z art.
103 ust. 1). Nie nale˝y myliç stawki zre-
dukowanej od importu ze stawkà podat-
ku nak∏adanego na prowizje aukcjone-
rów, czyli sk∏adkà podstawowà.

Tym bardziej ˝e istnieje specjalna

procedura celna odprawy czasowej, nazy-
wana czasowym wwozem11, w której
przez dwa lata zawieszone jest pobieranie
nale˝noÊci celnych. Zalet´ tej procedury
dla nabywcy dzie∏ sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków przywiezio-
nych spoza UE widaç w przypadku na-
st´pujàcego po sprzeda˝y wywiezienia ze
Wspólnoty, gdy nie nast´puje zap∏ata
VAT, z wyjàtkiem standardowych op∏at
aukcyjnych, bàdê innych nak∏adanych
zarówno na nabywc´, jak i sprzedawc´.

Niektóre nabyte towary zostanà jed-
nak oclone, jeÊli pozostanà w UE. Mimo
zbie˝noÊci poj´ç z definicjà dla celów po-
datkowych ró˝nice w zakresie celnym
spowodujà, ˝e niektóre przedmioty nie
skorzystajà ze zwolnienia od c∏a przy
przywozie definitywnym, majàc prefe-
rencyjnà stawk´ VAT jako dzie∏a sztuki,
co korzystniej dla rynku sytuuje rozwià-
zania podatkowe.

Szczególnego znaczenia nabiera opo-
datkowanie importu wed∏ug wartoÊci
celnej, a wi´c po dodaniu do ceny dzie∏a
sztuki kosztów dodatkowych, jak trans-
portu i ubezpieczenia. Takie opodatko-
wanie sk∏ania raczej do nabycia we-
wnàtrzwspolnotowego. Poniewa˝ VAT
pobierany jest, niezale˝nie czy nabycie
nastàpi∏o w UE czy poza nià, a to dlate-
go, ˝e zasada narodowego traktowania
towarów zagranicznych jest rozpoznawa-
na powszechnie w handlu mi´dzynarodo-
wym, przy opodatkowaniu sprowadzenia
tych towarów do innego kraju, zyskuje
na sile argument, ˝e efekt VAT na kon-
kurencyjnoÊci europejskiego rynku sztuki
raczej jest neutralny12.

Zapewniç g∏adkie dzia∏anie rynku to
przede wszystkim zapewnienie wolnej
konkurencji i unikania podwójnego opo-
datkowania, tak mo˝na wywnioskowaç
po zmianach wynikajàcych ze wspólnoto-
wego systemu opodatkowania poÊrednie-
go dzie∏ sztuki. 

JednoczeÊnie celem rynku sztuki jest
coraz wi´kszy wolumen sprzeda˝y, a to
otworzy∏o porównania z krajami trzeci-
mi. Wtedy nie zawsze g∏adkie funkcjono-
wanie rynku wewn´trznego jest zada-

niem u∏atwienia realizacji celów rynku
sztuki, co wi´cej, nabiera w tym Êwietle
wydêwi´ku partykularyzmu sektorowe-
go. Przy popieraniu autonomicznych ce-
lów sektorowych rynku sztuki, nawet
mimo ˝e globalnie to stosunkowo nie-
wielka wartoÊç obrotów towarowych,
strona pozaekonomiczna ma mniejsze
znaczenie i tradycje rynku sztuki po-
szczególnych paƒstw cz∏onkowskich.

Wbrew pozorom sprawa zharmoni-
zowania podatków poÊrednich w stosun-
ku do dzie∏ sztuki nie mia∏a charakteru
czysto gospodarczego, ca∏a uwaga nie by-
∏a skierowana na konkurencyjnoÊç na
wspólnym rynku. Póki chodzi o dzie∏a
sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i an-
tyki zawsze gra rol´ zasada subsydiarno-
Êci, obok tego element dziedzictwa kul-
tury i Wspólnota nie mo˝e przejàç ca∏ej
regulacji albo traktowaç w pe∏ni dzie∏
sztuki jak zwyk∏e towary u˝ywane. Tak
wi´c opodatkowanie poÊrednie dzie∏ sztu-
ki nale˝y do domeny wspólnotowej, ale
z racji wra˝liwoÊci kulturalnej Wspólno-
ty, jego skutki byç mo˝e stanà si´ jeszcze
punktem wyjÊcia do przysz∏ej dyskusji
nad ostatecznym kszta∏tem docelowego
systemu opodatkowania ich obrotu we
Wspólnocie Europejskiej.

PRZYPISY
1 Jak wiadomo, podatek eksportowy dla celów ochron-

nych jest we Wspólnocie zakazany, Sprawa 7/68 Komi-
sja v. W∏ochy (1968) ECR 423

2 Wzgl´dem jednego towaru mo˝e byç od 5 do 25%.
KOM (2001) 599

3 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoÊci do-
danej, Dz. Urz. WE L 347, 11.12.2006, s. 1 (dyr. VAT)

4 Zob. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz,
Warszawa 2007, s. 1266.

5 Por. Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej (Dz. Urz. WE L 256,
07.09.1987, s. 1 ze zm.) i dyrektyw´ VAT za∏àcznik IX

6 Od 1 stycznia 1993 r. dyrektywa Rady 91/680/EWG, 
Dz. Urz. WE L 376 z 31.12.1991, str. 1

7 Odpowiedê Komisji na Zapytanie pisemne E-0051/98
Maren Gunther (PPE), WE C 223, 17.07.1998, s. 118

8 Za∏àcznik III pkt 7 dyrektywy VAT
9 Sprawa C-169/00, Komisja Wspólnot Europejskich v.

Republika Finlandii (2002) ECR I-02433
10 Sprawa C-305/03 Komisja Wspólnot Europejskich v.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Po-
∏nocnej (2006) ECR I1213

11 Rozporzàdzenie Komisji (EWG) nr 2454/1993, Dz. Urz.
WE L 253, 11.10.1993, s. 1, art. 576 ust. 13 lit. a)
w zw. z art. 553 ust. 2

12 Komisja Europejska w dokumencie COM (1999) 185

44


