
 
 
 

 
 Opodatkowanie bonów (voucherów, kart podarunkowych) podatkiem VAT 

  
 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.  

 

Nowelizacja ustawy o VAT ma na celu objęcie opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług 
transferu bonów (voucherów, kart podarunkowych) rozumianych jako instrumenty służące 
wymianie na towary i usługi o określonym celu handlowym lub promocyjnym. 
 

 
1. Definicja bonu 
 
W założeniu ustawy, nowopowstały instrument nazywany bonem służy wymianie na towary bądź usługi 

zgodnie z jego treścią bądź powiązanym regulaminem. Kluczową dla definiowania rolę odgrywa kwestia 

obowiązku przyjęcia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Rozumie się przez to, że 

opodatkowaniu podlegają instrumenty będące quasi środkiem pieniężnym, tj. umożliwiają na mocy 

regulaminu otrzymanie konkretnego świadczenia. Poprzez bony rozumie się także będące obecnie 

w obiegu vouchery oraz karty podarunkowe.  

 

Ustawa wyróżnia dwa rodzaje bonów: 

 

1) Jednego przeznaczenia (służą do otrzymania skonkretyzowanego towaru bądź usługi, o konkretnej 

wartości wyrażonej w pieniądzu); 

2) Różnego przeznaczenia (umożliwiają szeroki dostęp do towarów i usług o różnych stawkach VAT). 

 

 

2. Przedmiot opodatkowania 

 

Zgodnie z ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać będzie transfer bonu jednego 
przeznaczenia. Poprzez transfer bonu rozumie się „emisję bonu oraz każde przekazanie tego bonu po 
jego emisji”.  
 
Opodatkowaniem będzie objęte także faktyczne przekazanie towarów bądź świadczenie usług 
w zamian za bon różnego przeznaczenia, a także usługi powiązane, takie jak usługi pośrednictwa, 
dystrybucji bądź promocji dotyczące tego bonu. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy 
transfer bonu różnego przeznaczenia. 
 
Proponowane zmiany obejmują transakcje zarówno gdy bon stanowi całą zapłatę, jak również, gdy stanowi 
jedynie część zapłaty za dostarczany towar bądź świadczoną usługę.  
 
 
Na Państwa życzenie, chętnie udzielimy bardziej szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie. 
 
 

 

 
Jarosław Kubiak 

tel.: +48 61 851 32 20, 61 855 26 66 
jaroslaw.kubiak@taxservices.pl 

 
Katarzyna Łukaszewska 

tel.: +48 61 851 32 20, 61 855 26 66 
katarzyna.lukaszewska@taxservices.pl 

 
 

 
Kancelarie Doradztwa Podatkowego P & K Tax Services 

ul. Woźna 7/8, lok. 2, 61-777 Poznań 
www.taxservices.pl 

 

 TAX ALERT  
NR 5/2019 
Luty 2019 

mailto:jaroslaw.kubiak@taxservices.pl

