
Odszkodowania i kary - czy kiedyś znajdziemy kryterium podlegania VAT?  

Podyskutują m.in.: Małgorzata Militz, dr Paweł Mikuła (Stowarzyszenie Naukowe Prawa 

Podatkowego) 

 

Wyrok TS UE z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie C-90/20, Apcoa Parking 

Danmark A/S 

 

Esencja wyroku: 

Duńska spółka prowadzi parkingi na prywatnych posesjach. Określa ona warunki korzystania 

z parkingów. Warunki te są ustalane zgodnie z prawem prywatnym. Spółka pobiera opłaty za 

złamanie zasad obowiązujących na parkingu (zbyt niska opłata, bilet niewidoczny za przednią 

szybą, parkowanie w niewłaściwym miejscu itp.) 

Duńskie organy podatkowe uznały, że takie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT. Sąd zgodził 

się z tym stanowiskiem. Wziął pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: 

• Niewłaściwe opłaty za parkowanie stanowią wynagrodzenie za udostępnienie miejsca 

parkingowego; 

• Kierowca korzystał z miejsca parkingowego, a wysokość uiszczonych opłat zależy od 

spełnienia określonych warunków - tj. tych, na podstawie których parkujący korzystał 

z miejsca parkingowego (nawet jeśli korzystał z niego z naruszeniem warunków 

ogólnych); 

• Dodatkowo, wysokość opłat odpowiada odzyskaniu części kosztów związanych z 
usługami świadczonymi przez firmę (kwota ta uwzględnia wyższe koszty prowadzenia 

parkingów generowane przez nieregularne parkowanie); 

• Opłaty te miały charakter stały (a nie wyjątkowy) - stanowiły ok. 35% obrotu spółki; 

• Opłaty są pobierane tylko wtedy, gdy usługa w postaci udostępnienia miejsca 
parkingowego została wykonana; 

• Wysokość opłat nie ma znaczenia dla oceny możliwości opodatkowania; 

• Bez znaczenia jest również fakt, że zgodnie z prawem krajowym opłaty te są uznawane 

za karę. 

 

Esencja opinii Rzecznika Generalnego: 

Duńska firma prowadzi parkingi na prywatnych posesjach. Pobiera ona opłaty za złamanie 

regulaminu parkingu (zbyt niska opłata, bilet niewidoczny za przednią szybą, parkowanie w 

niewłaściwym miejscu itp.) 

Rzecznik generalny uznał, że takie opłaty stanowią wynagrodzenie za usługę podlegającą 

opodatkowaniu VAT, uzasadniając to tym, że: 

• Należy skupić się na ocenie, czy takie opłaty mają charakter kompensacyjny, czy też są 

pobierane za usługę; 

• Użytkownik parkingu, wjeżdżając na niego, w istocie akceptuje warunki parkowania; 

• Zniechęcanie do pobierania opłat poprzez ich wysokość nie ma znaczenia dla oceny; 

• Wysokość opłat kontrolnych jest związana z decyzją kierowcy o jego zachowaniu; 

• Wysokość opłat kontrolnych jest związana z wyższymi kosztami prowadzenia parkingu 
spowodowanymi niewłaściwym zachowaniem kierowcy. 



 

Skrótowy przegląd (w formie notatki) polskiego orzecznictwa NSA związane z 

karami / odszkodowaniami: 

 

NSA, I FSK 819/15, 2017 

Czego dotyczył spór? 

Wykonawca świadczył usługę odbioru odpadów dla Gminy. 

Wykonawca rozwiązał umowę ze względu na zmianę prognozowanej ilości odpadów. 

Umowa przewidywała kary umowne. 

Zawarto porozumienie, że wykonawca zapłaci 10% wynagrodzenia dla Gminy. 

Tezy wyroku: 

1. Kwota wypłaconej rekompensaty przez wykonawcę stanowi formę wynagrodzenia za 

działania gminy, polegające na tolerowaniu czynności, które zmierzały do rozwiązania 

umowy z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a 

czynności te w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT spełniają przesłanki uznania 

ich za świadczenie usług. Bezpośrednią korzyścią jaką uzyskuje podmiot wypłacający 

skarżącej wynagrodzenie jest możliwość niepodejmowania działań polegających na 

zagospodarowaniu i odbiorze odpadów komunalnych na rzecz skarżącej. Wypłaty z 

tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych za porozumieniem stron płyną z tego samego źródła (czyli wynikają ze 

stosunku prawnego, łączącego strony) , jakim jest łączący stronę stosunek prawny. 

 

2. Rekompensata w wysokości 10% wartości wynagrodzenia nie posiada cech 

odszkodowania za poniesioną szkodę, gdyż w przedmiotowej sprawie nie zaistniały 

okoliczności, które w rozumieniu przepisów k.c. powodowałyby szkodę i determinowały 

wypłatę odszkodowania. Zachowania obu, wymienionych we wniosku o interpretację, 

podmiotów są zachowaniami wynikającymi bezpośrednio z łączącego ich 

porozumienia, na mocy którego uzgodnili, że strony rozwiązują umowę zawartą na 

odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi i jednocześnie zgodnie oświadczyli, 

że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy. Nazwanie 

otrzymywanej przez skarżącą kwoty "odszkodowaniem" nie może przesądzać o jej 

charakterze.  

 

NSA, 9.09.2016, I FSK, 262/15 

Czego dotyczył spór? 

W umowach pomiędzy stronami zawarto postanowienia o obciążeniu podwykonawców 

kosztami wykonawstwa zastępczego 

Zadano pytanie,  czy koszty wykonania zastępczego i kary umowne, którymi obciążany jest 

podwykonawca są poza opodatkowaniem VAT? 

Zdaniem organu; w przypadku przerzucenia kosztów –czynność pozostaje  poza VAT 

W obciążenia kosztami własnych zasobów – opodatkowana VAT. 



Tezy wyroku: 

1. Koszty wykonawstwa zastępczego realizowanego przez osobę trzecią nie są objęte 
podatkiem od towarów i usług. Sąd pierwszej instancji trafnie uznał, że taki sam 
charakter mają koszty wykonawstwa zastępczego dokonane przez generalnego 
wykonawcę własnymi zasobami. 

2. Należy podkreślić, że obie sytuacje faktyczne objęte wnioskiem o wydanie interpretacji 
indywidualnej wynikają z tego samego stosunku zobowiązaniowego. Wykonawca 
bowiem zastrzegł w umowie, że w przypadku nienależytego wykonania umowy przez 
wykonawcę, po uprzednim jego wezwaniu, nastąpi naprawa usterek lub wykonanie 
zaległych prac. Koszty tych prac ponosi podwykonawca. Zatem koszty wykonania 
zastępczego mają charakter odszkodowawczy.  

 

I FSK 1162/18, 2021 

Czego dotyczył spór? 

Spółka otrzymała pieniądze od kopalni 

Był to zwrot kosztów zabezpieczenia sieci wodno- kanalizacyjnej. 

Na podstawie przepisów prawa górniczego (obowiązek wypłaty odszkodowania lub kosztów 

zapobiegania szkodom) 

Tezy NSA: 

1. Zwrot kosztów zabezpieczenia sieci na wpływy eksploatacji górniczej nie jest płatnością 
za świadczenie usługi. Jest rekompensatą za poniesione nakłady związane z 

zabezpieczeniem sieci na wpływy eksploatacji górniczej. Wnioskodawca poprzez 

zabezpieczenie sieci zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii spowodowanej ruchem 

zakładu górniczego, co w konsekwencji pozwala na swobodne dysponowanie 

nieruchomością. Działanie takie jest wynikiem obowiązków publicznoprawnych 

nałożonych między innymi na kopalnie (zakłady górnicze) a nie jest wynikiem 

wyłącznie cywilnoprawnej umowy pomiędzy stronami swobodnie kształtującymi 

zasady i warunki tejże umowy. 

2. W takim przypadku nie można twierdzić, że wnioskodawca wykonuje "świadczenie za 

wynagrodzeniem" na rzecz przedsiębiorstwa górniczego. Prace objęte ugodą a 

wynikające bezpośrednio z treści i wyraźnego brzmienia p.g.g. powodują jedynie 

przywrócenie stanu pierwotnego (co prawda w nowej technologii, ale nielogiczne 

byłoby inne działanie) i zmniejszają ryzyko awarii spowodowanej ruchem zakładu 

górniczego. Wbrew stanowisku organu nie może mieć przesądzającego znaczenia, to że 

wartość szkody skalkulowano w oparciu o cenę uwzględniającą wykonanie czynności 

zabezpieczających polegających na wymianie rur na nowe i o innych parametrach, 

według nowej technologii. N 

 

I FSK 1731/20, 2021 

Czego dotyczył spór? 

Roboty budowlane 

Opóźnienia 



Wykonawca żąda zwrotu kosztów opóźnienia (np. najem zaplecza socjalnego) 

Teza NSA: 

Odszkodowanie wiązać należy z odpowiedzialnością odszkodowawczą, a więc z nałożeniem na 

określony podmiot obowiązku naprawienia szkody. Obowiązek ten jest wynikiem bądź 

zaistnienia czynu niedozwolonego, bądź niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy. W sytuacji zatem, gdy nie istnieje odpowiedzialność odszkodowawcza, trudno mówić 

o otrzymaniu odszkodowania. Dla stwierdzenia takiego charakteru otrzymanego świadczenia 

nie jest wystarczające samo tylko stwierdzenie, że chodzi o pokrycie poniesionych przez spółkę 

kosztów, jeżeli nie uwzględni się okoliczności towarzyszących danemu transferowi 

pieniężnemu. 

NSA 1047/18, 2021 

Czego dotyczył spór? 

Jazda autobusem bez ważnego biletu („na gapę”) 

Wyrok karny zobowiązujący do naprawienia szkody 

Dobrowolna zapłata przed postępowaniem karnym 

Tezy NSA: 

1. Kwestia skorzystania z formy zawarcia umowy przewozu przewidzianej w stosownych 
przepisach czy regulaminach w postaci dokonania czynności faktycznej polegającej na 
wejściu do pojazdu lub strefy biletowej metra nie determinuje – jak chce tego Sąd I 
instancji - powstania stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami w sytuacji, gdy 
żadna z nich nie ma woli nawiązania takiego stosunku prawnego. Nie są więc 
rozstrzygające i istotne rozważania skargi kasacyjnej i te zarzuty, które odnoszą się do 
konkretnych przepisów regulujących kwestię formy nawiązania umowy przewozu i 
ustalonych przez Miasto warunków dostępu do środka transportowego. Przepisy te 
mogłyby być analizowane w sytuacji, gdyby doszło do skutecznego zawarcia umowy 
przewozu poprzez wyrażenie zgodnych oświadczeń woli obydwu stron. 
 

2. Brak zawarcia umowy wyklucza w tej konkretnej sytuacji kwestię wynagrodzenia, a 
więc drugiego elementu niezbędnego do tego, by dane świadczenie traktować jak 
usługę. Zasadnie skarżąca strona argumentuje, że uiszczana przez osoby opłata ma 
charakter naprawienia szkody w postaci uszczuplenia wpływów należnych budżetowi 
Miasta z tytułu realizacji przewozu osób. Przy czym Naczelny Sąd Administracyjny w 
pełni akceptuje i to stanowisko kasatora, zgodnie z którym – wbrew twierdzeniom Sądu 
I instancji – ustalenie opłaty w wysokości wartości opłaty, jaką uiściłby pasażer, gdyby 
zakupił bilet nie oznacza, że opłata ta jest tożsama z wynagrodzeniem. Celem uiszczenia 
opłaty przez osobę posługującą się nielegalnie doładowaną kartą jest naprawa szkody, 
którą wyrządziła ZTM-owi, a którą jest utracony przychód, jaki Miasto uzyskałoby, 
gdyby osoba ta zakupiła bilet. Naturalną koleją rzeczy jest więc odniesienie się do 
stawek opłat za przejazd w celu ustalenia wysokości tej szkody, co w żaden sposób nie 
powinno przesądzać o kwalifikacji tej opłaty jako wynagrodzenia. 

 

I FSK 1799/17, 31.07.2020 

Czego dotyczył spór? 

Spółka wynajmuje samochody. 



Umowy przewidują kary umowne za: palenie tytoniu, zaniechanie zawarcie umowy 

ubezpieczenia, niewykonanie przeglądu okresowego, przewożenie zwierząt, niezgłoszenie 

szkody. 

Pobranie kary nie zwalnia klienta z naprawienia powstałej szkody. 

Tezy NSA:„ 

1. Zachowanie, na mocy którego powstaje szkoda może stanowić czynność 

opodatkowaną VAT. Przyjmuje się w takiej sytuacji, że czynnością opodatkowaną jest 

wówczas świadome dopuszczenie (godzenie się) do powstania po swojej stronie szkody. 

W tej sprawie odnosi się to właśnie do kar umownych za przedterminowe rozwiązanie 

umowy najmu na wniosek najemcy, czy opłat za "nadprzebieg", czy też opłat za 

przedłużenie umowy.” 

 

2. Inna jest jednak sytuacja w przypadku kar umownych za palenie tytoniu w pojeździe, 

za zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia, za niewykonanie przeglądu 

okresowego, za przewożenie zwierząt oraz niezgłoszenie szkody w terminie. Jak 

słusznie wskazał Sąd pierwszej instancji by można mówić o świadczeniu usług w 

rozumieniu art. 8 ust. 1 VATU winien istnieć bezpośredni konsument, beneficjent 

świadczenia, odnoszący wymierną korzyść. Związek pomiędzy otrzymywaną 

odpłatnością, a świadczeniem musi być bezpośredni i na tyle wyraźny aby można 

stwierdzić, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Jak wynika z opisu stanu 

faktycznego przedstawionego we wniosku kary umowne za palenie tytoniu w pojeździe, 

zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia, niewykonanie przeglądu okresowego, za 

przewożenie zwierząt oraz niezgłoszenie szkody w terminie mają na celu zniechęcenie 

najemców pojazdów do działań niepożądanych. Mają więc charakter prewencyjny 

odstraszający, stanowią środek który może przyczynić się do zaniechania działań 

naruszających określone reguły użytkowania pojazdów. 

 

I FSK 1884/17, 28.10.2020 

Czego dotyczył spór? 

Spółka prowadzi hotel. 

Spółka obciąża za zniszczenia podczas korzystania z usług, ponadnormatywne sprzątanie, 

zagubienie roweru. Czasami są to koszty naprawy, sprzątania itd. a także utracone korzyści, 

gdy trzeba wyłączyć pokój z użytkowania na jakiś czas. 

Tezy NSA: 

1. Nie sposób uznać, że odszkodowanie za ewidentną szkodę wyrządzoną Spółce stanowi 
wynagrodzenie za dodatkową usługę. Bez przedmiotowych opłat skarżąca pozostałaby 
z uszczerbkiem w swoim majątku, którego nie pokrywa umowna należność 
przewidziana za najem pokoju hotelowego czy też wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego 
i sportowego. Przekazane opłaty w istocie kompensują powstały uszczerbek 
przywracając stan majątkowy sprzed wyrządzenia szkody. 

2. Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytułu jakiejkolwiek działalności 
gospodarczej. Istotą i celem odszkodowań jest rekompensata za szkodę, a nie płatność 
za świadczenie, w takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną 
– świadczenie w zamian za wynagrodzenie. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgayteobyga4c44dboaxdcmbzgmzdsmbz


I FSK 672/17, 29.05.2019 

Czego dotyczył spór? 

Spółka wynajmuje apartamenty. 

Klient wpłaca zaliczkę albo obciąża kartę. 

Opłaty za zniszczenia w apartamencie, dodatkowe sprzątanie, zagubione klucze. 

Tezy NSA: 

1. Opłata za zniszczenia w apartamencie, ponadstandardowe sprzątanie apartamentów, 

za zagubione klucze czy zabezpieczenia rowerowe kompensują jedynie skarżącej 

uszczerbek w jej majątku, który powstał w związku z niewłaściwym wykonaniem 

umowy lub - w niektórych przypadkach – deliktem. Pobrane opłaty pozwalają wykonać 

czynności, które przywracają stan sprzed wyrządzenia szkody. Skarżąca niczego nie 

zyskuje, lecz przywraca stan pierwotny w swoim majątku. Okoliczność, że wyrządzenie 

szkody wiąże się z umową najmu, co podkreślał organ, nie ma istotnego wpływu na taką 

kwalifikację czynności. 

2. Nie sposób uznać, że odszkodowanie w takiej postaci stanowi wynagrodzenie za 

dodatkową usługę. Bez przedmiotowej opłaty skarżąca pozostałaby z uszczerbkiem w 

swoim majątku, którego nie pokrywa umowna należność przewidziana za 

krótkoterminowy najem apartamentu. Przekazane opłaty kompensują powstały 

uszczerbek przywracając stan majątkowy sprzed wyrządzenia szkody. 

3. Istotą i celem odszkodowań jest rekompensata za szkodę, a nie płatność za świadczenie, 

w takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną – świadczenie w 

zamian za wynagrodzenie. Otrzymanie odszkodowania nie wiąże się bowiem z żadnym 

świadczeniem ze strony podatnika. Zapłata określonej kwoty pieniężnej wynika z 

konieczności wynagrodzenia straty wynikłej, jak w niniejszej sprawie, z działania 

dłużnika. W efekcie uzyskana przez skarżącą opłata nie podlega opodatkowaniu VAT. 

 

I FSK 1283/15, 22.03.2017 

Czego dotyczył spór? 

Podatnik wynajmował lokal bankowi. 

Bank chciał się wyprowadzić, i rozwiązać umowę. I wypłacić odszkodowanie. 

Strony zawarły porozumienie o wypłacie odszkodowania w zamian za rozwiązanie umowy. 

Tezy NSA: 

1. Zapłata przez najemcę, na podstawie zawartego porozumienia z wynajmującym, 
określonej w tym porozumieniu kwoty za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu, 
stanowi wynagrodzenie w zamian za świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu i z 
tego względu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na taki charakter 
zapłaty, nazwanej przez strony umowy najmu "odszkodowaniem", sądy 
administracyjne wskazywały już wcześniej. Naczelny Sąd Administracyjny 
zakwalifikował ją w ten sposób w wyrokach: z dnia 7 lutego 2014 r., I FSK 1664/12 i z 
dnia 7 lutego 2016 r., sygn. akt I FSK 226/15, natomiast Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 października 2014 r. III SA/Wa 
1230/14 (wszystkie opublikowane w CBOIS). 
 



2. Nie stanowi  "odszkodowania" kwotę otrzymanej od najemcy z tytułu wcześniejszego 
rozwiązania umowy najmu. Istotne jest, że do jej rozwiązania doszło w drodze 
porozumienia stron, które samo w sobie też jest umową.  

I FSK 1980/13, 15.01.2015 

Czego dotyczył spór? 

Spółka w celu przesyłu energii korzysta z nieruchomości gruntowej spółdzielni. 

Nie ma do tego tytułu prawnego. 

Spółdzielnia wzywała do uregulowania stanu prawnego i wzywała o zapłatę, finalnie  

skierowała sprawę do sądu 

Tezy NSA: 

1. Opłata za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu - z uwagi na swój odszkodowawczy 

charakter i sposób ustalania nie może być uznana za wynagrodzenie za usługę, nie ma 

tu bowiem charakteru ekwiwalentności. 

2. Nie można  mówić o odpłatnym świadczeniu usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, 
w sytuacji, kiedy spółka akcyjna korzysta zarówno z nieruchomości gruntowych 

wnioskodawcy jak i jej pomieszczeń bezumownie. Nie oznacza to bowiem, iż ma miejsce 

dorozumiana zgoda, a zatem, iż istnieje milcząca umowa pomiędzy stronami. 

 

I FSK 689/13, 2.04.2014 

Czego dotyczył spór? 

• Przedsiębiorstwo ciepłownicze zajęło grunt innej osoby 

• Korzystało więc bezumownie z nieruchomości 

Tezy NSA: 

1. Zdarzenie w postaci bezumownego (samowolnego) korzystania z nieruchomości przez 
przedsiębiorstwo ciepłownicze, trwające do momentu ustanowienia służebności 
przesyłu, nie może być uznane za świadczoną przez właściciela tej nieruchomości 
usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  o podatku od towarów i usług.   

2. Jakkolwiek odpłatne ustanowienie w drodze umowy służebności przesyłu mieści się w 
pojęciu świadczenia usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 
pkt 1 in fine ustawy o podatku od towarów i usług, to jednak do jej opodatkowania 
niezbędne jest, aby podmiot świadczący taką usługę działał w charakterze podatnika 
podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 powołanej ustawy, 
w odniesieniu do tej właśnie czynności opodatkowanej.  

 

I FSK 1646/16, 10.07.2018 

Czego dotyczył spór? 

• spółka leasingowa udostępniała pojazdy 

• Umowa przewidywała, że po okresie umowy w przypadku dalszego korzystania opłata 

jest wyższa 

Tezy NSA: 



• Otrzymywane przez spółkę od kontrahentów opłat z tytułu korzystania z przedmiotów 

leasingu po ustaniu umowy leasingu, należy uznać za wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług. Z punktu widzenia zasadności takiej oceny kluczowe jest to, iż 

możliwość korzystania przez leasingobiorców po ustaniu umowy leasingu z przedmiotu 

tej umowy, za stosowną opłatą (choć wyższą niż zwykła rata leasingowa), została 

uregulowana w umowie leasingu.  

• Nie można więc przyjąć, że owa opłata stanowi odszkodowanie za opóźniony zwrot 
przedmiotu leasingu po rozwiązaniu umowy. Skoro bowiem taka sytuacja została 

przewidziana i zaakceptowana przez strony umowy leasingu, to zasadnie uznały organy, 

iż w ten sposób spółka za wynagrodzeniem świadczy usługę polegającą na tolerowaniu 

faktu niedopełnienia przez klienta obowiązku zwrotu pojazdu po wygaśnięciu umowy 

leasingu, a klient dokonuje na jej rzecz opłaty za umożliwienie mu korzystania z pojazdu 

mimo wygaśnięcia umowy. 

I FSK 1382/17, 13.12.2020 

Czego dotyczył spór? 

Zawarta została umowa przedwstępna. 

Zawierała postanowienia, że sprzedający może odstąpić od umowy zapłaci odstępne. 

Zdaniem organu: Odstępne jest płacone w zamian za zgodę na odstąpienie od umowy 

sprzedaży 

Tezy NSA: 

1. Odstępne nie stanowi tu wynagrodzenia za żadną czynność opodatkowaną, a między 

otrzymaniem odstępnego, a czynnością opodatkowaną musi istnieć bezpośredni 

związek, którego tu nie ma. Nie istnieje tu także związek pomiędzy wypłatą należności, 

a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, bowiem odstąpienie od umowy 

przedwstępnej jest czynnością jednostronną.  

2. Nie można wywieźć istnienia świadczenia z samego faktu zawarcia dwustronnej 
czynności prawnej, jaką jest umowa przedwstępna, bowiem stanowi ona wyłącznie 

zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Nie można także mówić tu o 

zobowiązaniu do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowaniu czynności 

lub sytuacji (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług), bowiem 

odstąpienie od umowy stanowiło jednostronną czynność, na którą strony się umówiły 

w umowie przedwstępnej. 

I FSK 616/10, 2010 

Czego dotyczył spór? 

Nielegalny pobór energii 

Tezy NSA: 

Nielegalny pobór energii w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), jako nieoparty na tytule prawnym, 
wskazującym obowiązek dostawy energii oraz wysokość wynagrodzenia - nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w takim przypadku po stronie 
przedsiębiorstwa energetycznego nie występuje czynność przeniesienia prawa do 
rozporządzenia towarem (energią) jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku 
od towarów i usług, a wypłacone w takich okolicznościach z tego tytułu odszkodowanie, w tym 



w wysokości opłat określonych w taryfach, nie jest wynagrodzeniem (płatnością) za dostawę 
towaru w ujęciu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, lecz rekompensatą za poniesioną szkodę 

Analogiczne:  wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 maja 2007 r. sygn. akt I SA/Gd 654/5; wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4273/06; wyrok WSA w 
Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2006 r. sygn. akt I SA/Bk 193/06; wyrok WSA w Krakowie z 
dnia 28 września 2005 r. sygn. I SA/Kr 850/05; wyrok NSA z dnia 13 marca 2009 r., I FSK 
127/08, wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2009 r., I FSK 1644/09, wyrok NSA z dnia 6 stycznia 
2010 r., I FSK 1501/08, wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2009 r. I FSK 1384/08, wyrok NSA z dnia 
14 października 2009 r. I FSK 59/09),  

 

Treść wyroku TSUE z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie C-90/20, Apcoa Parking 

Danmark A/S 

(fragmenty) 

 

(…) 

 Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne 

9        Głównym przedmiotem działalności Apcoa, spółki prawa duńskiego, jest prowadzenie 
parkingów na prywatnych nieruchomościach, w porozumieniu z ich właścicielami. 

10      W ramach swojej działalności Apcoa określa ogólne warunki użytkowania parkingów, 
którymi zarządza, takie jak warunki dotyczące pobierania opłat i maksymalnego czasu 
trwania postoju. 

11      Przy wjeździe na każdy z tych parkingów znajduje się tablica wskazująca, po pierwsze, że 
„[s]trefa [parkowania] jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa prywatnego”, a po 
drugie, że „[n]aruszenie postanowień może pociągnąć za sobą nałożenie opłaty 
kontrolnej w wysokości 510 [koron duńskich] (DKK)” (około 70 EUR) lub „510 DKK 
dziennie”. Kwoty te odzwierciedlały opłaty kontrolne stosowane przez Apcoa 
w rozpatrywanych latach podatkowych, a mianowicie w roku 2008 i 2009. 

(…) 

20      Uściśliwszy powyższe, sąd odsyłający przedstawia trzynaście przypadków, w których 
Apcoa pobiera opłaty kontrolne za nieprawidłowe parkowanie, które obejmują: 

„1.       Uiszczenie zbyt niskiej opłaty. 

2.       Ważny bilet parkingowy niewidoczny za przednią szybą. 

3.       Bilet niezdatny do kontroli, przykładowo, jeśli bilet parkingowy nie został 
umieszczony w prawidłowy sposób. 

Przypadki od 1 do 3 dotyczą płatnego parkowania. 

4.       Brak ważnego biletu parkingowego, przykładowo, w ramach parkingu dla 
mieszkańców, na którym wymagana jest zgoda na korzystanie z konkretnych miejsc 
parkingowych. 



5.       Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Ta podstawa 
pobierania opłat kontrolnych ma zastosowanie jedynie w przypadku postawienia znaku 
parkowania dla osób niepełnosprawnych, bez względu na jego darmowy lub odpłatny 
charakter. Żeby móc parkować w takich miejscach, kierowca musi umieścić za przednią 
szybą samochodu dokument potwierdzający. 

6.       Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami postojowymi. Ta podstawa pobierania 
opłat kontrolnych ma zastosowanie do wszystkich miejsc postojowych, o ile tablica 
nakazuje parkowanie w granicach wyznaczonych miejsc. 

7.       Niedozwolone parkowanie. Ta podstawa nałożenia opłat ma zastosowanie na 
przykład w razie parkowania na drodze przeciwpożarowej. 

8.       Zastrzeżony obszar parkingowy. Ta podstawa pobierania opłat ma zastosowanie do 
wszystkich typów parkingów, w których wymagane jest parkowanie w specjalnych 
miejscach. 

9.       Brak widocznego dysku parkingowego. 

10.       Dysk parkingowy ustawiony w sposób nieprawidłowy/upłynął zaznaczony na nim 
czas parkowania. 

11.       Dysk parkingowy nieczytelny. Ta podstawa nałożenia opłat znajduje zastosowanie, 
przykładowo, jeśli od dysku parkingowego odpadły wskaźniki lub jeśli wystąpił błąd na 
dysku elektronicznym. 

12.       Wiele dysków parkingowych. Ta podstawa pobrania opłat ma zastosowanie 
w przypadku, gdy kierowca umieścił kilka dysków parkingowych za przednią szybą celem 
przedłużenia czasu parkowania. 

Podstawy nałożenia opłat od 9 do 12 dotyczą przypadków, w których parkowanie jest 
darmowe przez określony czas, jednak wymagany jest dysk parkingowy jako 
potwierdzenie momentu, w którym samochód został zaparkowany. 

13.       Pozostałe. Ta podstawa nałożenia opłat kontrolnych znajduje zastosowanie 
w przypadku naruszenia reguł parkowania, które nie są opisane w żadnym z powyższych 
dwunastu punktów. Punkt 13 stosuje się na przykład, gdy parkowanie wyraźnie utrudnia 
ruch. W przypadku gdy ta podstawa jest stosowana celem uzasadnienia nałożenia opłat 
kontrolnych, zostaje ona uzupełniona opisem naruszenia”. 

(…) 

24      W tych okolicznościach Højesteret (sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: 

„Czy art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy [VAT] należy interpretować w ten sposób, że opłaty 
kontrolne z tytułu naruszenia przepisów regulujących parkowanie na prywatnej 
nieruchomości stanowią odpłatność za wyświadczoną usługę, w związku z czym ma 
miejsce transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT?”. 

 W przedmiocie pytania prejudycjalnego 

(…) 



28      W niniejszej sprawie należy zauważyć, że parkowanie na określonym miejscu 
znajdującym się na jednym z parkingów, którymi zarządza Apcoa, powoduje powstanie 
stosunku prawnego między tą spółką jako usługodawcą i zarządzającym danym 
parkingiem a kierowcą, który skorzystał z tego miejsca parkingowego. 

29      W tym względzie z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, wynika, że w ramach tego 
stosunku prawnego strony korzystają z praw i wywiązują się z obowiązków, zgodnie 
z ogólnymi warunkami użytkowania odnośnych parkingów, wśród których znajdują się 
w szczególności udostępnienie przez Apcoa miejsca parkingowego i spoczywający na 
danym kierownicy obowiązek uiszczenia, oprócz opłaty za parkowanie, stosownie do 
okoliczności, w razie nieprzestrzegania tych ogólnych warunków, kwoty odpowiadającej 
opłatom kontrolnym za nieprawidłowe parkowanie, wskazanej na tablicy informacyjnej, 
o której mowa w pkt 11 niniejszego wyroku. 

30      W tym kontekście zatem, po pierwsze, jeśli chodzi o warunek dotyczący istnienia 
świadczeń wzajemnych w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 27 niniejszego 
wyroku, wydaje się, że warunek ten jest spełniony. Uiszczenie opłat za parkowanie oraz, 
stosownie do okoliczności, kwoty odpowiadającej opłatom kontrolnym za nieprawidłowe 
parkowanie stanowi bowiem wynagrodzenie za udostępnienie miejsca parkingowego. 

31      Co się tyczy, po drugie, warunku, zgodnie z którym wynagrodzenie otrzymywane przez 
usługodawcę stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie wartości usługi świadczonej 
usługobiorcy w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 27 niniejszego wyroku, 
należy zauważyć, podobnie jak uczynił to rzecznik generalny w pkt 51 opinii, że kierowca, 
który uiszcza te opłaty kontrolne, skorzystał z miejsca parkingowego lub strefy 
parkowania, a wysokość tych opłat kontrolnych wynika z tego, że warunki 
zaakceptowane przez danego kierowcę zostały spełnione. 

32      W związku z tym łączna kwota, jaką kierowcy zobowiązali się zapłacić w zamian za 
świadczoną przez Apcoa usługę parkingową – w stosownych przypadkach wraz 
z opłatami kontrolnymi za nieprawidłowe parkowanie – stanowi warunki, na jakich 
faktycznie skorzystali oni z miejsca parkingowego, i to nawet jeśli zdecydowali się oni na 
nieprawidłowe jego użytkowanie, przekraczając dozwolony czas postoju, nie 
uzasadniając prawidłowo swojego prawa postoju czy też parkując na miejscu 
zastrzeżonym, nieoznaczonym lub w sposób utrudniający ruch, z naruszeniem ogólnych 
warunków użytkowania odnośnych parkingów. 

33      W rezultacie wydaje się, że te opłaty kontrolne mogą mieć bezpośredni związek z usługą 
parkingową i w konsekwencji można je uznać za integralną część całkowitej kwoty, którą 
kierowcy zobowiązali się zapłacić Apcoa, decydując się na zaparkowanie swojego pojazdu 
na jednym z parkingów, którymi spółka ta zarządza. 

34      Ponadto kwota wspomnianych opłat kontrolnych odpowiada odzyskaniu części kosztów 
związanych ze usługami, jakie wyświadczyła Apcoa na rzecz tych kierowców. Jak 
zauważył rzecznik generalny w pkt 61 opinii, kwota ta musi uwzględniać wyższy koszt 
prowadzenia parkingów, wygenerowany przez postój, który jest niezgodny z normalnymi 
warunkami korzystania z oferowanej usługi. To świadczenie wzajemne ma również 
zapewnić Apcoa wynagrodzenie umowne za usługę na warunkach, których zastosowanie 
można przypisać usługobiorcy, a które nie mogą zmienić rzeczywistych zdarzeń 
gospodarczych i handlowych istniejących w relacji między nimi. 

35      Ustalenie to znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach przedstawionych przez Apcoa 
w odpowiedzi na pytania na piśmie, które zostały do niej skierowane przez Trybunał 
w ramach niniejszego postępowania, zgodnie z którymi spółka ta potwierdziła 
zasadniczo, że te opłaty kontrolne stanowiły dochody o stałym charakterze. W tym 



względzie z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, wynika, że w latach podatkowych 
2008 i 2009 dochody uzyskane przez nią z owych opłat kontrolnych wynosiły około 35% 
jej obrotu, czyli 10,4 mln EUR w 2008 r. i 11 mln EUR w 2009 r. 

36      Ponadto w odpowiedziach na pytania na piśmie Trybunału Apcoa zwraca w istocie 
uwagę, że jeżeli po upływie czasu postoju, za który zostały uiszczone przez danego 
kierowcę opłaty za parkowanie, kierowca ten nie odbierze swojego pojazdu, pojazd ten 
pozostaje na parkingu za naliczeniem opłat kontrolnych za nieprawidłowe parkowanie, 
które to naliczenie stosownie do okoliczności może nastąpić wielokrotne, i to aż do 
momentu, gdy ten kierowca ten odbierze pojazd. 

37      Tego rodzaju okoliczności mogą świadczyć o istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy 
świadczoną usługą a opłatami kontrolnymi pobranymi przez Apcoa w rozumieniu 
orzecznictwa przytoczonego w pkt 27 niniejszego wyroku. 

38      Wniosek ten potwierdzają w istocie realia gospodarcze i handlowe danej transakcji, 
z zastrzeżeniem weryfikacji, jaką powinien przeprowadzić sąd odsyłający. Otóż, co się 
tyczy wartości warunków umownych w ramach transakcji podlegającej opodatkowaniu, 
uwzględnienie tych rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i handlowych stanowi 
podstawowe kryterium stosowania wspólnego systemu VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 
22 listopada 2018 r., MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C-295/17, 
EU:C:2018:942, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo). 

(…) 

42      Otóż jest tak w niniejszym przypadku, ponieważ, jak zauważył rzecznik generalny 
w pkt 66 opinii, pobieranie przez Apcoa opłat kontrolnych za nieprawidłowe parkowanie 
i parkowanie przez danego kierowcę w szczególnych okolicznościach, które określiła ta 
spółka, a które pociągają za sobą takie podwyższone opłaty za parkowanie, są ze sobą 
powiązane. Konieczność przeprowadzenia kontroli nieprawidłowego parkowania 
i w konsekwencji nałożenie takich opłat kontrolnych nie może bowiem mieć miejsca, 
jeżeli usługa udostępnienia miejsca parkingowego nie została wcześniej wykonana. 

43      Ponadto należy stwierdzić, że w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 18 lipca 2007 r., 
Société thermale d’Eugénie-les-Bains (C-277/05, EU:C:2007:440), rozpatrywana usługa 
nie została wyświadczona. Tymczasem w sprawie rozstrzyganej w postępowaniu 
głównym usługa udostępnienia miejsca parkingowego została rzeczywiście wykonana. 

(…) 

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje: 

Artykuł 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy 
interpretować w ten sposób, że opłaty kontrolne pobierane przez spółkę 
prawa prywatnego prowadzącą prywatne parkingi w razie 
nieprzestrzegania przez kierowców ogólnych warunków użytkowania tych 
parkingów należy uznać za wynagrodzenie za odpłatne usługi w rozumieniu 
tego przepisu, które jako takie podlegają podatkowi od wartości dodanej 
(VAT). 

Podpisy 


