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Szanowny Panie Dyrektorze,

Ministerstwo Finansów uprzejmie dziękuje za przekazanie wystąpienia w sprawie problematyki 
dotyczącej zasad naliczania podatku VAT od taksy notarialnej wraz z załączoną korespondencją 
mailową pana Pawła Huczko oraz stanowiskiem Krajowej Rady Notarialnej w piśmie 
L.dz. 05/888/20 z 22 stycznia 2021 r. 
W wystąpieniu mailowym do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z 9 listopada 
2020 r. pan Paweł Huczko wskazał, że „Zdaniem wielu klientów notariuszy i ekspertów 
powszechna jest praktyka nieprawidłowego naliczania VAT od taksy notarialnej. W największym 
uproszczeniu: notariusze doliczają VAT do taksy a powinni obliczać VAT tzw. ,,rachunkiem 
w stu”.
W ww. wystąpieniu zacytował także fragment odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo 
Finansów na pytanie mailowe: ,,Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne 
oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności 
notarialnych poza kancelarią notarialną zostały określone w ww. rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W powyższym 
rozporządzeniu nie została wskazana możliwość podwyższania przez notariuszy maksymalnych 
stawek taksy notarialnej o podatek od towarów i usług. Wobec powyższego, MF uważa, 
że podatek od towarów i usług nie powinien być doliczany do wynagrodzenia ustalonego przez 
notariusza ze stronami czynności, lecz stanowić jego część składową”.
Krajowa Rada Notarialna w odpowiedzi z 22 stycznia 2021 r. skierowanej do Biura Rzecznika 
MiŚP zaprezentowała stanowisko, zgodnie z którym: ,,(…) w konsekwencji wprowadzenia 
w 1994 roku podatku od towarów i usług doszło do modyfikacji określonego w Prawie 
o notariacie systemu określania wysokości taksy notarialnej od czynności notarialnej. Przyjęto 
wówczas, że do ustalonej zgodnie z powołanym przepisem Prawa o notariacie i przepisami 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości taksy notarialnej dolicza się należny podatek 
od towarów i usług. Argumentem przemawiającym za takim ujęciem relacji taksy notarialnej 
oraz podatku od towarów i usług jest publiczny charakter działalności notariuszy, którzy 
dokonują czynności, którym strony są obowiązane z mocy prawa lub pragną nadać formę 
notarialną (czynności notarialne) (art. 1 § 1 Prawa o notariacie)”.
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Odnosząc się do kwestii podatku VAT i wynagrodzenia notariuszy za dokonanie czynności 
notarialnych, Ministerstwo Finansów podtrzymuje argumentację udzieloną wcześniej, 
w cytowanej korespondencji mailowej z panem Pawłem Huczko. 
Natomiast podniesiony przez Krajową Radę Notarialną (dalej: ,,KRN”) argument o publicznym 
charakterze działalności notariuszy, który miałby oznaczać, że do wynagrodzenia notariusza 
za wykonywaną czynność notarialną powinien być każdorazowo doliczony VAT, Ministerstwo 
Finansów wskazuje. 
Na gruncie zharmonizowanych z prawem unijnym krajowych regulacji w zakresie podatku VAT 
notariusz jest podatnikiem VAT z tytułu dokonywania czynności notarialnych. Wykonywane 
przez notariusza czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Ustawa o VAT1 przewiduje, że określona czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, 
gdy jest wykonywana przez podatnika VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej2. 
Z dyrektywy VAT3 wynika, że opodatkowaniu VAT podlegają czynności wykonywane przez 
podatnika działającego w takim charakterze. 
Znajduje to potwierdzenie w odnoszącym się do regulacji Szóstej dyrektywy4 wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości UE, dalej: „TSUE” z dnia 26 marca 1987 r. w sprawie 235/85 Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Holandii, który dotyczył kwestii podatku VAT 
z tytułu czynności wykonywanych przez notariuszy w warunkach krajowych Królestwa 
Holandii. Zgodnie z pkt 14 ww. wyroku notariusze ,,(…) Prowadzą działalność na własny 
rachunek i własną odpowiedzialność; mogą swobodnie, chociaż podlegają pewnym 
ograniczeniom prawnym, ustalać w jaki sposób będą wykonywać swoją pracę i sami otrzymują 
środki, z których pochodzą ich dochody.”. W zdaniu pierwszym pkt 10 uzasadnienia wyroku 
Trybunału wskazał: ,,W świetle neutralnego charakteru określenia „działalność gospodarcza” 
fakt, iż działalność notariuszy (…) polega na wykonywaniu obowiązków, które są przekazane 
i regulowane przez prawo w interesie publicznym jest nieistotny.”. 
W cytowanym wyroku TSUE potwierdza co prawda opodatkowanie VAT czynności 
wykonywanych przez notariuszy w warunkach prawodawstwa holenderskiego, ale orzeczenie 
zawiera uzasadnienie z którego generalnie wynika, że nieistotnym dla celów VAT jest fakt, 
że działalność notariuszy jest regulowana przez prawo i polega na wykonywaniu obowiązków 
w interesie publicznym. 
KNR w przedstawionej argumentacji również nie neguje konieczności ustalenia podatku VAT 
z tytułu dokonania czynności notarialnych przez notariusza, a tylko sposób jego wyliczenia. 
W związku z tym, w odniesieniu do traktowania na gruncie VAT kwestii wynagrodzenia 
notariusza za dokonanie czynności notarialnych, należy zauważyć. 
Zgodnie z krajowymi przepisami o VAT, podstawą opodatkowania zasadniczo jest wszystko, 
co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma 
otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie 

1 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dalej: 
,,ustawa o VAT”.
2 Zob. art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. 
3 Zob. art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), dalej: „dyrektywa VAT”.
4 Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich 
w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa 
wymiaru podatku (Dz. Urz. UE.L Nr 145, str. 1), dalej: ,,Szósta dyrektywa”, poprzedzająca dyrektywę VAT. 
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z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi 
bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 
Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku od towarów i usług5. 
Krajowe regulacje o VAT dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania odpowiadają 
regulacjom dyrektywy VAT. Są wynikiem jej implementacji6. 
Rozpatrując na gruncie VAT zagadnienie wynagrodzenia notariusza za dokonanie czynności 
notarialnych należy mieć na względzie, że ustawa o VAT i dyrektywa VAT nie zawierają 
uregulowań, które wskazywałyby w jaki sposób i w jakiej wysokości należy określić 
przysługujące notariuszowi owo wynagrodzenie. Przepisy o VAT, jak wskazano wyżej, regulują 
wyłącznie sposób obliczenia podstawy opodatkowania z tytuły wykonanych czynności 
podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypowiadał się 
TSUE, wskazując, że jeżeli cena towaru została ustalona przez strony, bez żadnej wzmianki 
dotyczącej podatku VAT, a dostawca tego towaru jest osobą zobowiązaną z tytułu podatku VAT 
należnego w związku z czynnością podlegającą opodatkowaniu, ustalona cena, w przypadku gdy 
dostawca nie może odzyskać od nabywcy podatku VAT, którego żąda organ podatkowy, 
powinna być uznana za cenę obejmującą już podatek VAT (zob. wyrok TSUE z dnia 7 listopada 
2013 r. w sprawach połączonych C-249/12 i C-250/12).
W cenie uwzględnia się podatek VAT, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem VAT. Przez cenę rozumie się również stawkę 
taryfową7.
Kwestie wynagrodzenia notariusza regulowane są w Prawie o notariacie8. Zgodnie z art. 5 § 1 
Prawa o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje 
wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż 
maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Maksymalne stawki taksy 
notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone 
wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie 
maksymalnych stawek taksy notarialnej9 (wydanym na podstawie art. 5 § 3 Prawa o notariacie). 
Ministerstwo Finansów zauważa, że w ww. rozporządzeniu nie została wskazana jakakolwiek 
możliwość podwyższania przez notariuszy maksymalnych stawek taksy notarialnej o podatek 
VAT, co oznacza, iż podatek ten jest już zawarty w podanej przez notariusza cenie. 
Należy zwrócić również uwagę, że Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 26 czerwca 
2014 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 27/14 wskazał, że ,,(…) Przepisy ustawy o notariacie oraz 
rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek nie stanowią, że przy ustaleniu wynagrodzenia 

5 Zob. art. 29a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT. 
6 Zob. rt. 736 i 78 lit. a6 dyrektywy. Zgodnie z art. art. 73 dyrektywy VAT, w odniesieniu do dostaw towarów 
i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, 
co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów 
lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi 
bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Zgodnie z art. 78 lit. a dyrektywy VAT, do podstawy 
opodatkowania wlicza się podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT.
7 Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 178).
8 ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192), dalej: ,,Prawo o notariacie”.
9 Dz.U. z 2020 r. poz. 1473.
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notariusza bierze się pod uwagę należny od tego wynagrodzenia podatek od towarów i usług ani 
że ustalone wynagrodzenie podlega podwyższeniu o ten podatek. Ich wykładnia gramatyczna 
przemawia całkowicie jednoznaczne i w sposób nie budzący żadnych wątpliwości przeciwko 
podwyższeniu wynagrodzenia notariusza wyznaczonego przez sąd o podatek od towarów i usług. 
Należy zaś domniemywać, że wolą ustawodawcy było wyczerpujące ustalenie kryteriów, od 
których uzależnione jest ustalenie wysokości wynagrodzenia notariusza. Skoro tak, to należy 
uznać za niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą przepisów regulujących wynagrodzenie 
notariusza”.
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu tym wyjaśnił także, iż ,,(…) Określenie maksymalnych stawek 
miało w zamierzeniu pełnić funkcję ochronną w stosunku do uczestników obrotu, zapewniać 
większą dostępność czynności notarialnych oraz przeciwdziałać zjawisku powstawania 
tzw. zaporowych kosztów notarialnych”.
Z cytowanej uchwały Sądu Najwyższego oraz z przepisów Prawa o notariacie wynika, 
że wynagrodzenie notariusza stanowi wynik umownego uzgodnienia notariusza ze stronami 
czynności notarialnej, przy spełnieniu warunku jakim jest nieprzekroczenie stawek 
maksymalnych określonych w przepisach prawa. Notariusz wymienia na każdym sporządzonym 
dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę 
prawną a strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne 
notariuszowi (zob. art. 89 Prawa o notariacie).
Biorąc zaś pod uwagę, że przepisy Prawa o notariacie (oraz przepisy wykonawcze wydane 
do tego aktu) nie przewidują możliwości dodatkowego doliczenia podatku VAT do pobranego 
przez notariusza wynagrodzenia, to na gruncie VAT w taki sposób pobrane wynagrodzenie 
powinno już zawierać kwotę należnego podatku od towarów i usług. 
W tym zakresie, jak wskazano wyżej, bezsporna jest argumentacja na gruncie prawa 
podatkowego, poparta orzecznictwem TSUE. Jeśli chodzi o sposób ustalania wynagrodzenia 
notariuszy za wykonywane czynności notarialne, na gruncie przepisów o notariacie w tej 
sprawie wyraźne stanowisko zajął, jak wskazano wyżej, również Sąd Najwyższy uznając 
za niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą przepisów regulujących wynagrodzenie notariusza, 
w taki sposób aby możliwe było doliczenie VAT do wynagrodzenia za wykonane czynności 
notarialne. 
Mając na uwadze przedstawione argumenty, Ministerstwo Finansów wskazuje po pierwsze, 
że nie jest możliwe rozwiązanie kwestii wynagrodzenia notariuszy w drodze podjęcia prac 
legislacyjnych w przepisach o podatku VAT. Kwestia ustalenia wynagrodzenia dla notariuszy 
nie jest zagadnieniem, które powinno być rozpatrywane w sferze przepisów podatkowych. 
Decyzja o sposobie uregulowania wynagrodzenia notariuszy należy do Ministra 
Sprawiedliwości. 
Niemniej Ministerstwo Finansów zauważa, że podwyższenie wynagrodzenia notariuszy 
za wykonane czynności notarialne o należny podatek VAT może oznaczać podwyższenie 
kosztów czynności notarialnych, zwłaszcza dla podmiotów nie będących podatnikami VAT 
lub podatników VAT, którym nie przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT naliczonego 
z tytułu kosztów notarialnych poniesionych w związku z prowadzoną działalnością. 
Po drugie, z uwagi na potrzebę zachowania zgodności krajowych przepisów z dyrektywą VAT, 
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nie jest dopuszczalne wprowadzenie w przepisach o VAT 
takich rozwiązań, z których wynikałby inny niż przedstawiony wyżej sposób ustalenia podstawy 
opodatkowania z tytułu wykonanych czynności notarialnych. Reasumując, podstawą 
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opodatkowania VAT z tytułu dokonanych czynności notarialnych, generalnie, jest pobrane 
wynagrodzenie pomniejszone o kwotę podatku od towarów i usług. 
Do Ministerstwa Finansów nie wpływały dotychczas sygnały o występujących w praktyce 
nieprawidłowościach w sposobie ujmowania podatku VAT w wynagrodzeniach notariuszy 
za czynności notarialne. 
Przekazane przez Pana Dyrektora wystąpienie zostanie przedstawione jednostkom Krajowej 
Administracji Skarbowej celem ewentualnego zweryfikowania praktyki związanej z ustalaniem 
opodatkowania czynności notarialnych. 

Z poważaniem,
Dyrektor

Departamentu Podatku od Towarów i Usług
dr Paweł Selera

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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