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UDZIELANIE PRZEZ PAŃSTWO ZEZWOLEŃ W DZIEDZINIE TELEFONII 
KOMÓRKOWEJ 3G W DRODZE LICYTACJI NIE STANOWI DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

W konsekwencji działalność ta nie jest objęta zakresem zastosowania szóstej dyrektywy VAT 

W roku 2000 Radiocommunications Agency (Zjednoczone Królestwo) i Telekom-Control-
Kommission (Austria) (TCK) udzieliły w drodze licytacji zezwoleń na korzystanie z określonych 
zakresów częstotliwości na potrzeby świadczenia usług telefonii komórkowej według standardu 
UMTS/IMT-2000 (zwanych również usługami telefonii komórkowej trzeciej generacji bądź 
„3G”). Zezwolenia te zostały udzielone licznym przedsiębiorstwom1 za łączną kwotę opłat 22,5 
mld funtów (38 mld euro) w Zjednoczonym Królestwie i 831,6 mln euro w Austrii. W Austrii 
już wcześniej w ten sam sposób przydzielono częstotliwości na potrzeby świadczenia usług 
telefonii komórkowej drugiej generacji (standard GSM) oraz na potrzeby europejskiego systemu 
łączności radiotelefonicznej TETRA. 

W postępowaniach przed sądami krajowymi zainteresowane spółki, które nabyły prawa do 
korzystania z częstotliwości, podnosiły, że przyznanie tych praw było czynnością podlegającą 
podatkowi VAT i że wobec tego opłaty z tytułu korzystania z częstotliwości zawierały podatek 
VAT. Sądy rozpoznające te sprawy zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich z pytaniem, czy z przepisów szóstej dyrektywy VAT2 wynika, że udzielanie tych 
zezwoleń w drodze licytacji publicznych przez organy władzy publicznej podlega podatkowi 
VAT. 

                                                 
1 W Austrii są to: T-Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telcommunications GmbH, mobilkom austria AG, 
Hutchison 3g Austria, ONE GmbH i TRA 3g Mobilfunk GmbH, której następcą prawnym jest tele.ring Telekom 
Service GmbH. W Zjednoczonym Królestwie są to: Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3g Ltd, T-Mobile 
(UK) Ltd i Vodafone Group Services Ltd. 
2 Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG 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.U. L 145, str. 1). 



Na wstępie Trybunał przypomniał, że jedynie działalność gospodarcza podlega podatkowi VAT. 
To pojęcie „działalności gospodarczej” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców 
i osób świadczących usługi, a w szczególności wykorzystywanie własności dóbr materialnych 
lub niematerialnych celem stałego osiągania zysku. 

Trybunał podkreślił, że działalność wykonywana przez TCK w Austrii oraz przez 
Radiocommunications Agency w Zjednoczonym Królestwie polega na przyznawaniu 
podmiotom gospodarczym w drodze licytacji praw do korzystania z określonych zakresów 
częstotliwości radiowych. Zezwolenia te uprawniają podmioty gospodarcze do publicznego 
oferowania usług na rynku telefonii komórkowej za wynagrodzeniem. Działalność ta należy do 
wyłącznej kompetencji danego państwa członkowskiego i jest środkiem wdrożenia warunków 
wymaganych przez prawo wspólnotowe, który służy w szczególności zapewnieniu racjonalnego 
wykorzystania częstotliwości i zapobieganiu wszelkim zakłóceniom między systemami 
telekomunikacji radiowej a innymi systemami. 

Trybunał stwierdził zatem, że działalność ta stanowi niezbędny i uprzedni warunek dostępu 
podmiotów gospodarczych do rynku telefonii komórkowej. Działalność właściwego organu 
krajowego nie stanowi uczestnictwa w tym rynku. Wręcz przeciwnie, jest to działalność 
kontrolna i reglamentacyjna korzystania z częstotliwości radiowych, która została w wyraźny 
sposób powierzona tym organom. Jedynie bowiem podmioty gospodarcze posiadające przyznane 
im prawa działają na rynku, wykorzystując przedmiotowe dobro w celu stałego czerpania z 
niego zysku. Ponadto okoliczność, że przyznanie przedmiotowych praw do korzystania 
spowodowało obowiązek zapłaty opłaty, nie jest w stanie zmienić kwalifikacji prawnej tej 
działalności. 

W konsekwencji Trybunał stwierdził, że przyznanie w drodze licytacji – przez krajowy organ 
regulacyjny odpowiedzialny za przydział częstotliwości – praw do korzystania z 
częstotliwości radiowych nie stanowi „działalności gospodarczej” w rozumieniu szóstej 
dyrektywy VAT. Zatem działalność ta nie jest objęta zakresem zastosowania szóstej dyrektywy 
VAT. 

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób 
Trybunału Sprawiedliwości. 

Dostępne wersje językowe : BG, CS, DE, EN, ES, FR HU, IT, PL, PT, RO, SK, SL 

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-284/04 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-369/04 

Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z 
Ireneuszem Kolowcą 

Tel. (00352) 4303 2793 Faks (00352) 4303 2053 

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez EbS “Europe by Satellite”, 
serwis prowadzony przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Prasy i Komunikacji, 

L-2920 Luksemburg, tel. (00352) 4301 35177 faks (00352) 4301 35249 
lub B-1049 Bruksela, tel. (0032) 2 2964106 faks (0032) 2 2965956 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-284/04
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-369/04

