
 1 

Warszawa, dnia   22    czerwca 2011 r. 

 
MINISTER FINANSÓW  

PT2/033/1/442/TXW/2011/763 

 
 
 
 

Dyrektorzy Izb Skarbowych 
Dyrektorzy Urzędów Kontroli 
Skarbowej 
wszyscy 

 
 
 
 
 
W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy 
podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w odniesieniu do zastosowania preferencyjnej 
stawki podatku od towarów i usług przy usługach związanych z utrzymaniem akwenów 
portowych i torów podejściowych, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam: 
 
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług 
związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. Ustawodawca nie 
zdefiniował pojęcia „utrzymanie”, wobec czego przy dokonywaniu wykładni tego pojęcia 
naleŜy odwołać się do znaczenia językowego, zgodnie z którym „utrzymanie” oznacza 
zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie  
w odpowiednim stanie. Utrzymanie obiektu oznacza zatem zachowanie go w niepogorszonym 
stanie, w tym zapewnienie jego odpowiedniej funkcjonalności.   
 
W świetle powyŜszego uŜyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów  
i usług pojęcie „usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów 
podejściowych” obejmuje czynności mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu tych 
obiektów, w tym prawidłową ich funkcjonalność. W konsekwencji usługi w zakresie 
utrzymania akwenów portowych lub torów podejściowych nie muszą ograniczać się tylko do 
usług wykonywanych bezpośrednio na tych obiektach. Efektem tych usług powinno być 
jednak utrzymanie akwenów portowych lub torów podejściowych w odpowiednim stanie, w 
tym zapewnienie ich funkcjonalności. 
  
W odniesieniu do akwenów portowych lub torów podejściowych zapewnienie 
funkcjonalności, w tym w szczególności bezpieczeństwa tych obiektów, osiąga się m.in. przez 
takie budowle hydrotechniczne jak falochron. Zatem usługi budowlane dotyczące falochronu, 
takie jak remont czy przebudowa, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0%, jeŜeli dotyczą 
utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych w odpowiednim stanie.  
Z preferencyjnej stawki VAT nie będą korzystać jednak usługi dotyczące falochronu, jeŜeli 
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roboty te wynikają z konieczności jego dostosowania do przeprowadzonej przebudowy 
akwenu portowego lub toru podejściowego, zmieniającej w konsekwencji ich parametry 
techniczne. Remont czy przebudowa falochronu, które nie są związane z ww. przebudową 
akwenu portowego lub toru podejściowego, a które słuŜą utrzymaniu istniejącego akwenu 
portowego lub toru podejściowego będą więc objęte, co do zasady, hipotezą normy zawartej 
w art. 83 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy. W ten ostatni przypadek będzie wpisywać się równieŜ 
remont lub przebudowa falochronu, których zasadniczym celem jest konieczność odnowienia 
obecnego falochronu (z uwagi na np. jego stan techniczny, który powoduje, Ŝe falochron nie 
jest juŜ w stanie wypełniać swojej funkcji do istniejącego akwenu portowego lub toru 
podejściowego), nawet jeśli część inwestycji związana będzie z przebudową akwenu 
portowego lub toru podejściowego, zmieniającą ich parametry techniczne. Zastosowanie 
jednakŜe w takiej sytuacji stawki preferencyjnej do części prac dotyczących falochronu, 
związanych z utrzymaniem akwenu portowego lub toru podejściowego, uzaleŜnione będzie 
od moŜliwości ich wyodrębnienia od prac związanych z przebudową tych obiektów. 
  
Wyjaśniając powyŜsze, naleŜy wskazać, iŜ – z uwagi na róŜnorodność realizowanych 
inwestycji dotyczących akwenów portowych i torów podejściowych – prawidłowe 
zaklasyfikowanie ww. usług do usług objętych normą prawną zawartą w art. 83 ust. 1 pkt 11 
ww. ustawy wymaga kaŜdorazowo szczegółowej analizy stanu faktycznego. 
 
 
 
 


