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Akty prawne

dyrektywa 2006/112 – dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. 
o wspólnym systemie podatku od wartości dodanej 
(Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

modelowa – Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu 
i majątku OECD, wersja skrócona 2010; edycja w języku 
polskim 2011 Wolters Kluwer, opublikowana w porozu‑
mieniu z OECD, Paryż

nowela z dnia – ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o po‑
datku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 605)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 
z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze 
do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego syste‑
mu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) 
(Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, s. 1, z późn. zm.)

r.z.p.n.p. z 2008 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 
2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, 
poz. 1337 z późn. zm.)

r.z.p.n.p. z 2011 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. 
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wysta‑
wiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy to‑
warów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnie‑
nia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 
z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 
z późn. zm.)

umowa OECD

9 kwietnia 2015 r.

282/2011
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u.p.t.u.  – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.)

Sądy

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości UE (dawniej Europejski Trybu‑

nał Sprawiedliwości, ETS)
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Inne

CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
import usług – mechanizm rozliczenia podatku VAT, o którym mówi 

art. 2 pkt 9 ustawy o VAT
podatek – podatek analogiczny do podatku VAT występujący w in‑

nym niż Polska państwie UE, również podatek VAT
podatnik zagraniczny – podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o po‑

dobnym charakterze z siedzibą lub miejscem zamieszkania 
poza terytorium Polski

reverse charge – mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem od warto‑
ści dodanej, w tym podatkiem VAT

terytorium kraju – terytorium Polski w rozumieniu ustawy o VAT
towary energetyczne – gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w syste‑

mie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza 
przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej

UE – Unia Europejska
VAT (podatek VAT) – polski podatek od towarów i usług regulowany ustawą 

o VAT
WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium 

Polski, o którym mowa w ustawie o VAT

(ustawa o VAT)

od wartości dodanej
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Na terenie UE – w związku z czym także w Polsce – obowiązuje wielofazo‑
wy podatek od wartości dodanej. Pierwotnie został on wprowadzony w krajach 
członkowskich Pierwszą Dyrektywą Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków 
obrotowych (Dz. Urz. UE L 71 z 14.04.1967, s. 1301; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne rozdz. 9, t. 1, s. 3, z późn. zm.; akt uchylony). Następnie, po jej uchy‑
leniu, podwaliny unijnego systemu podatku od wartości dodanej stanowiły 
przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie har‑
monizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków 
obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona pod‑
stawa wymiaru podatku (Dz. Urz. UE L 145 z 13.06.1977; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, s. 23, z późn. zm.; akt uchylony). Obecnie zhar‑
monizowany system podatku od wartości dodanej regulowany jest przepisami 
dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. o wspólnym systemie 
podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.). 
Co istotne, dyrektywy, jako jedno ze źródeł prawa unijnego, nie obowiązują 
w porządkach krajowych państw członkowskich bezpośrednio, a jedynie zobo‑
wiązują państwa członkowskie do wprowadzenia (implementacji) określonych 
regulacji prawnych służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywach pożą‑
danego stanu prawnego. Tym samym każda z przywołanych dyrektyw defi‑
niowała bądź, jak ma to miejsce w przypadku dyrektywy 2006/112, definiuje 
obecnie pewne mniej lub bardziej precyzyjne zasady, na podstawie których pań‑
stwa członkowskie zostały zobowiązane do implementacji do swoich krajowych 
systemów prawnych przepisów regulujących funkcjonowanie wspomnianego 
wielofazowego podatku od wartości dodanej.

Odmiennym od dyrektyw aktem prawa unijnego jest rozporządzenie. Tego 
rodzaju akt prawa ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stoso‑
wany we wszystkich państwach członkowskich. Aktem rangi rozporządzenia, 
który ma istotny wpływ na funkcjonowanie podatku od wartości dodanej na 
terenie całej UE, jest rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 
15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształ‑
cona) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, s. 1, z późn. zm.).

Na szczeblu krajowym podstawą funkcjonowania systemu podatku od war‑
tości dodanej, który w Polsce nazywany jest podatkiem od towarów i usług bądź 
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– najczęściej – po prostu podatkiem VAT, jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.) oraz uchwalone na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze. 
Jak bardzo istotnym źródłem dochodów dla krajowego budżetu jest omawiany 
podatek, świadczy poniższe zestawienie przedstawiające wpływy budżetowe 
z tytułu VAT na przestrzeni ostatnich lat.

Wykres 1. Wpływy budżetowe i wpływy z podatku VAT (w mld zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.
mf.gov.pl).

Analizując zaprezentowane zestawienie, nie sposób nie zauważyć, że po‑
datek VAT to najistotniejsze źródło przychodów dla polskiego budżetu obok 
m.in. podatków dochodowych, podatku akcyzowego i innych. Jak jednak za‑
uważyliśmy powyżej, przepisy regulujące podstawy funkcjonowania podatku 
VAT – mimo że jest on tak istotny dla polskiego budżetu, jak również dla bud
żetów innych krajów UE – odmiennie od przepisów odnoszących się do innych 
podatków nie wynikają z prawa stanowionego na poziomie krajowym, lecz mają 
swoje źródło w regulacjach uchwalanych przez organy prawodawcze UE. Taki 
stan rzeczy bierze się przede wszystkim z tego, że z perspektywy całej UE regu‑
lacje dotyczące opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (a więc również 
podatkiem VAT) mają na celu nie tylko zapewnienie sprawnego funkcjonowa‑
nia obrotu towarami i usługami na wewnętrznych rynkach państw członkow‑
skich, ale mają również zapewnić sprawną wymianę takich towarów i usług na 
szczeblu całej Unii, a także mają zagwarantować sprawne dokonywanie trans‑
akcji z podmiotami z państw spoza UE.
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Jednym z rozwiązań, które ma pomóc w spełnieniu powyżej przytoczo‑
nych założeń, jest mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge). Jego 
implementowanie i poprawne funkcjonowanie ma na celu zredukowanie ilo‑
ści obciążeń administracyjnoprawnych, a także pomoc w walce z nadużyciami 
podatkowymi. Mechanizm ten polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia 
podatku (czy to podatku VAT, czy też podatku od wartości dodanej obowiązu‑
jącego w innym kraju UE) na odbiorcę danego świadczenia (w przeciwieństwie 
do podstawowego mechanizmu regulującego działanie systemu VAT, w którym 
za rozliczenie podatku odpowiedzialny jest świadczeniodawca – usługodawca 
bądź dostawca towaru). W mechanizmie odwrotnego obciążenia podatek należ‑
ny i podatek naliczony rozlicza podmiot będący nabywcą usługi bądź towaru. 
Podmiot taki, co do zasady, staje się w tym samym momencie zobowiązany do 
zapłaty i – pod warunkiem spełnienia przesłanek odliczalności podatku VAT – 
uprawniony do jego odliczenia. Dzięki takiemu założeniu mechanizm odwrotne‑
go obciążenia pozwala na zachowanie podstawowej zasady podatku od wartości 
dodanej, tj. zasady neutralności, i nie pociąga za sobą obciążenia tym podatkiem.

Jak już wspomnieliśmy wyżej, funkcjonowanie mechanizmu odwrotnego 
obciążenia ma na celu zredukowanie ilości obciążeń administracyjnoprawnych, 
a także pomoc w walce z nadużyciami podatkowymi. Te nadrzędne cele wpro‑
wadzenia omawianego mechanizmu wynikają z tego, że system podatku od 
wartości dodanej, a także krajowy system podatku VAT, mimo iż rozwijany – 
w szczególności na szczeblu prawa unijnego – od dziesięcioleci, nadal pozosta‑
wia wiele do życzenia, stanowiąc administracyjnoprawny obszar nadmiernych 
i zbędnych obciążeń dla podatników, a ponadto obszar stanowiący pole do nad‑
użyć i oszustw podatkowych.

Mechanizm odwrotnego obciążenia – obok działań kontrolnych oraz in‑
stytucji odpowiedzialności solidarnej – stanowi jeden z istotnych elementów 
całego pakietu działań nastawionych na wyeliminowanie z rynku podmio‑
tów nieuczciwych. Jako szczególna forma rozliczeń jest stosowany wyłącznie 
w obrocie profesjonalnym – znajduje bowiem zastosowanie wyłącznie w odnie‑
sieniu do transakcji dokonywanych przez podatników na rzecz innych podatni‑
ków, w konsekwencji pozostaje bez wpływu na transakcje dokonywane pomię‑
dzy konsumentami (podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

Sam mechanizm odwrotnego obciążenia działający w Polsce, mimo rela‑
tywnie prostych założeń – implementowanych do krajowego porządku praw‑
nego przez art. 17 u.p.t.u., budzi wiele kontrowersji i pociąga za sobą znaczne 
komplikacje dla podatników.

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi działania mecha‑
nizmu odwrotnego obciążenia zarówno w transakcjach dokonywanych w gra‑
nicach Polski, jak i w obrocie transgranicznym – tak w przypadku transakcji 
z podmiotami pochodzącymi z krajów należących do UE, jak i z krajów spoza 
Wspólnoty.

W opracowaniu tym zebraliśmy i omówiliśmy działanie mechanizmu od‑
wrotnego obciążenia w odniesieniu do:
 – świadczenia usług w ramach transgranicznych modeli współpracy (tzw. im‑

port usług);
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 – dostaw towarów w ramach transgranicznych modeli współpracy;
 – dostaw towarów tzw. wrażliwych oraz świadczenia usług w ramach han‑

dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w ramach 
transakcji krajowych.
Zanim jednak dokonaliśmy szczegółowej analizy rozliczeń różnego ro‑

dzaju transakcji w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, w począt‑
kowych częściach niniejszego opracowania poddaliśmy analizie wiele pojęć 
i czynników, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania tego mechani‑
zmu, m.in. zasad określania miejsca świadczenia (opodatkowania), wpływu 
tzw. stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na rozliczenia po‑
datku VAT w ramach procedury reverse charge itp. W tych miejscach, w których 
to tylko możliwe, staraliśmy się także podać ciekawe przykłady z orzecznictwa 
zarówno unijnego, jak i krajowego oraz z praktyki podatkowej, w ten sposób, 
aby Czytelnik mógł znaleźć w naszym opracowaniu nie tylko teoretyczne roz‑
ważania, lecz także przykłady z praktyki, które będą stanowiły pomocne źród‑
ło w praktycznej codziennej pracy.

W związku z powyższym mamy nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się 
pomocna w codziennej pracy osób, które na bieżąco stykają się z zagadnieniami 
związanymi z podatkiem VAT, a w szczególności – z rozliczeniami tego podat‑
ku w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia w krajowych bądź transgra‑
nicznych transakcjach. Życzymy miłej lektury.

 
Autorzy
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Rozdział 1

Mechanizm odwrotnego obciążenia 
w przypadku transgranicznego świadczenia 
usług

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych modeli stosowania mechanizmu 
odwrotnego obciążenia odnosi się do transgranicznego świadczenia usług, 
a ustawa o VAT nazywa go importem usług. Określenie to przyjęło się w po‑
datkowym żargonie na tyle, że niekiedy używa się go nawet jako synonimu 
odwrotnego obciążenia w ogóle. Takie postępowanie jest jednak bezzasadne, 
stanowi znaczne nadużycie i nie ma żadnego uzasadnienia w świetle obowią‑
zujących przepisów ustawy o VAT ani dyrektywy 2006/112. Import usług, jak 
zresztą wskazuje art. 2 pkt 9 u.p.t.u., to wyłącznie sytuacje świadczenia usług, 
z tytułu wykonania których podatnikiem staje się usługobiorca, o którym mowa 
w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.

Mając na względzie przepisy ustawy o VAT, należy pamiętać o tym, że po‑
jęcie importu usług odnosi się zasadniczo jedynie do takich sytuacji, kiedy to 
przedsiębiorca zarejestrowany do polskiego podatku VAT, przy spełnieniu prze‑
słanek zawartych w powołanym przepisie (szerzej zostały one omówione w dal‑
szej części niniejszego opracowania), dokonuje rozliczenia zarówno podatku 
VAT należnego, jak i podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem usługi, 
której miejsce opodatkowania (świadczenia) znajduje się w Polsce, a świadczą‑
cym tę usługę jest przedsiębiorca, który ma siedzibę w innym niż Polska kraju 
UE bądź poza UE.

Przepisy, określając zasady dotyczące opodatkowania importu usług, de facto 
wskazują jedynie na to, jaki podmiot należy uznać za podatnika, tj. podmiot, któ‑
ry jest zobowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej, w tym podat‑
ku VAT, gdy mowa o Polsce. Konstrukcja taka wynika z odpowiednich uregu‑
lowań dyrektywy 2006/112, a u jej podłoża leży idea mająca na celu ułatwienie 
funkcjonowania podmiotom unijnym (a w drugiej kolejności także przedsiębior‑
com z krajów spoza UE) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w ten sposób, 
aby usługodawców w ramach transgranicznego świadczenia usług – zazwyczaj 
obecnych fizycznie przez swoją siedzibę tylko w jednym państwie – nie obciąża‑
no dodatkowymi obowiązkami w postaci np. konieczności rejestracji na cele po‑
datku od wartości dodanej w każdym z krajów UE dla rozliczenia tam podatku 
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we właściwym urzędzie skarbowym w każdym przypadku wykonania usługi, 
której miejsce opodatkowania przypada na inny kraj niż kraj ich siedziby bądź 
inny kraj stałej obecności fizycznej danego podmiotu świadczącego usługę. Uczy‑
nienie podatnikiem odbiorcy usługi, tj. przeniesienie na niego obowiązku rozli‑
czenia podatku w imporcie usług, których miejsce opodatkowania przypada na 
kraj, w którym należy rozliczyć podatek, pozwala bowiem na to, aby zagranicz‑
ny usługodawca, będąc zarejestrowanym dla celów podatku od wartości dodanej 
bądź innego podobnego podatku, np. w kraju siedziby, mógł świadczyć usługi na 
rzecz odbiorców z innych krajów (np. na rzecz podmiotów z Polski) bez koniecz‑
ności każdorazowej rejestracji na cele podatku od wartości dodanej (np. na cele 
polskiego podatku VAT) obowiązującego w kraju, któremu należy przyznać pra‑
wo do opodatkowania danego świadczenia (miejsce wykonania usługi).

1. Przepisy polskie a regulacje unijne

1.1. Regulacje unijne

Unijny ustawodawca pozostawił bardzo duży zakres swobody państwom 
członkowskim UE (a więc również i Polsce) dla implementacji przepisów odno‑
szących się do funkcjonowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Swobodę 
tę obrazuje najlepiej zawarte na końcu niniejszej publikacji zestawienie przepi‑
sów unijnej dyrektywy i ich krajowej implementacji. Dyrektywa 2006/112 okre‑
śla właściwie tylko dwie ogólne zasady działania mechanizmu odwrotnego ob‑
ciążenia w przypadku transgranicznego świadczenia usług. Zgodnie z pierwszą 
wspomnianą zasadą opisaną w art. 194 ust. 1 dyrektywy 2006/112 w przypad‑
ku gdy podlegające opodatkowaniu świadczenie usług jest dokonywane przez 
podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim, w którym VAT jest 
należny, państwo członkowskie może postanowić, że osobą zobowiązaną do 
zapłaty (rozliczenia) VAT jest usługobiorca. Przytoczona zasada wprowadza 
więc uprawnienie dla państwa członkowskiego, które może, lecz nie musi, w ta‑
kich sytuacjach wprowadzić rozliczanie podatku VAT na zasadzie odwrotne‑
go obciążenia. Druga zasada rządząca mechanizmem odwrotnego obciążenia 
w przypadku transgranicznego świadczenia usług opisana w art. 196 dyrekty‑
wy 2006/112 nie pozostawia państwom członkowskim swobody i jednoznacznie 
stanowi, że do zapłaty (rozliczenia) VAT bezwzględnie zobowiązany będzie taki 
podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zidentyfikowana do celów 
VAT, na rzecz której świadczone są usługi objęte art. 44 dyrektywy 2006/112, 
jeżeli usługi te są świadczone przez podatnika niemającego siedziby na teryto‑
rium tego państwa członkowskiego. Wspomniany art. 44 dyrektywy 2006/112 
jest natomiast wzorem dla będącego jego krajową implementacją art. 28b u.p.t.u. 
Oba te przepisy mówią o transgranicznym świadczeniu usług, których miej‑
sce świadczenia określane jest według miejsca położenia siedziby bądź stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, względnie stałego miejsca za‑
mieszkania lub zwykłego miejsca pobytu nabywcy usługi będącego podatni‑
kiem i działającego w tym charakterze.
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Powyższe przepisy ustanawiają trzy podstawowe filary dla uregulowania 
przez Polskę (oraz przez każde inne państwo będące członkiem UE) zasad od‑
noszących się do opodatkowania nabycia usług w ramach transgranicznych 
transakcji zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia:
 – po pierwsze – w przypadku usług, których miejsce opodatkowania okre‑

ślane jest na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 44 dyrektywy 2006/112 
(którego odpowiednikiem jest art. 28b u.p.t.u.), mechanizm odwrotnego ob‑
ciążenia musi być zastosowany w państwie członkowskim właściwym dla 
siedziby usługobiorcy – a więc również w Polsce – obligatoryjnie;

 – po drugie – w przypadku usług, których miejsce opodatkowania określane 
jest na zasadach szczególnych, tj. takich, do których nie ma zastosowania 
art. 44 dyrektywy 2006/112 (w związku z czym także art. 28b u.p.t.u.), pań‑
stwo członkowskie właściwe dla siedziby usługobiorcy – także Polska – ma 
możliwość wyboru, czy takie usługi będą rozliczane zgodnie z mechani‑
zmem odwrotnego obciążenia, czy też nie;

 – po trzecie – zarówno przy obligatoryjnym stosowaniu mechanizmu odwrot‑
nego obciążenia, jak i w przypadku, w którym państwo członkowskie właś‑
ciwe dla siedziby usługobiorcy, np. Polska, zdecyduje się na jego stosowa‑
nie dobrowolnie, do tego państwa należy określenie warunków stosowania 
tego mechanizmu, o czym jednoznacznie stanowi art. 194 ust. 2 dyrekty‑
wy 2006/112.

1.2. Regulacje polskie

Polski ustawodawca wywiązał się z narzuconego nań obowiązku imple‑
mentacji przepisów nakazujących stosowanie mechanizmu odwrotnego ob‑
ciążenia dla rozliczenia transgranicznego świadczenia usług, których miejsce 
opodatkowania określone jest na zasadach ogólnych opisanych w art. 44 dyrek‑
tywy 2006/112 oraz art. 28b u.p.t.u., przez wprowadzenie odpowiednich regu‑
lacji w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.

Korzystając z danej przez prawo unijne swobody, rodzimy ustawodawca 
wprowadził we wspomnianym przepisie również konieczność stosowania me‑
chanizmu odwrotnego obciążenia dla przypadku usług, których miejsce opo‑
datkowania przypada w Polsce na podstawie innych przepisów niż art. 44 
dyrektywy 2006/112 oraz art. 28b u.p.t.u. Jednocześnie – korzystając z przywo‑
łanego wyżej uprawnienia płynącego z art. 194 ust. 2 dyrektywy 2006/112, któ‑
re państwom członkowskim pozostawia swobodę określenia warunków stoso‑
wania mechanizmu odwrotnego obciążenia – polski ustawodawca zdefiniował 
wiele szczegółowych zasad stosowania tego mechanizmu, a także wyjątków, 
przy których rozliczenie na zasadzie procedury reverse charge jest wyłączone.

Szczegółowa implementacja mechanizmu odwrotnego obciążenia w pol‑
skim porządku prawnym jest przedmiotem częstych i daleko idących zmian, 
dlatego pociąga za sobą coraz więcej wątpliwości i problemów dla podatni‑
ków – zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców świadczących 
w naszym kraju przeróżne usługi, dla których miejsce opodatkowania przypa‑
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