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Wyrok TS UE z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, J.K. przeciwko 
Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, 

 

[…] 

22      Sąd odsyłający wyjaśnia, że w art. 5a ustawy o VAT Rzeczpospolita Polska skorzystała 

z przewidzianej w art. 98 ust. 2 dyrektywy VAT możliwości obniżenia przez państwa członkowskie 

stawki VAT mającej zastosowanie do dostaw towarów i świadczenia usług określonych w załączniku III 

do tej dyrektywy. Sąd ten wyraża jednak wątpliwości co do transpozycji do prawa polskiego art. 98 

wspomnianej dyrektywy i załącznika III do niej ze względu na dokonane w tym prawie odesłanie nie do 

CN, lecz do PKWiU, która jest klasyfikacją działalności w celach statystycznych, określającą 

w szczególności zakres stosowania zawartych w niej pojęć w oparciu o działalność konkretnych 

podmiotów, a nie – jak ma to miejsce na gruncie VAT – na podstawie przedmiotu tego podatku. 

23      Zgodnie z systemem ustanowionym w prawie polskim stawka obniżona, która ma zastosowanie 

do transakcji podlegającej opodatkowaniu, jest określana wyłącznie na podstawie działu PKWiU, 

którym jest objęta, w związku z czym okoliczność zakwalifikowania tej transakcji jako „dostawy 

towarów” lub „świadczenia usług” nie ma znaczenia. Zgodnie z tym systemem transakcje podlegające 

opodatkowaniu należące do kategorii „gotowych posiłków i dań” w rozumieniu podklasy 10.85.1 

PKWiU podlegają obniżonej stawce VAT wynoszącej 5%, podczas gdy transakcje należące do „usług 

związanych z wyżywieniem” w rozumieniu działu ex 56 PKWiU podlegają obniżonej stawce VAT 

wynoszącej 8%. 

24      Sąd odsyłający wskazuje jednak, że zgodnie z przyjętą metodą klasyfikacji „usługi związane 

z wyżywieniem” w rozumieniu działu ex 56 PKWiU stanowią kategorię o szerszym zakresie niż „usługi 

restauracyjne i cateringowe” w rozumieniu pkt 12a załącznika III do dyrektywy VAT. 

25      W odniesieniu do pojęcia „gotowych posiłków i dań” sąd odsyłający wskazuje, że powinno ono 

być interpretowane zgodnie z orzecznictwem Trybunału, i zastanawia się nad kwestią, w jaki sposób 

stosowane przez organ podatkowy i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach kryterium oparte 

na metodzie przygotowywania dań ma znaczenie dla odróżnienia tego pojęcia od pojęcia „usługi 

związanej z wyżywieniem”. Sąd odsyłający uważa bowiem, że z orzecznictwa Trybunału wynika, iż 

przygotowanie ciepłego produktu gotowego do spożycia nie może samo z siebie powodować uznania 

danej transakcji za świadczenie usługi (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Bog i in., C-497/09, C-499/09, 

C-501/09 i C-502/09, EU:C:2011:135, pkt 68, 69). 

26      Sąd odsyłający podkreśla jednak, że kryteria pozwalające na rozróżnienie pomiędzy dostawami 

towarów a świadczeniem usług w dziedzinie sprzedaży artykułów spożywczych i napojów zostały 

określone przez Trybunał w wyroku z dnia 2 maja 1996 r., Faaborg-Gelting Linien (C-231/94, 

EU:C:1996:184), wydanym przed zdefiniowaniem „usług restauracyjnych i cateringowych” w prawie 

Unii w art. 6 rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011. Zdaniem tego sądu powstaje zatem pytanie, 

czy kryteria te zachowują ważność. 

27      Wreszcie sąd odsyłający kładzie nacisk na konieczność uwzględnienia wszystkich metod 

sprzedaży stosowanych przez skarżącego w postępowaniu głównym w celu odróżnienia dostaw 



towarów od świadczenia usług, uściślając, że każda z tych metod zawiera elementy dotyczące zarówno 

pierwszych, jak i drugiego. Zdaniem tego sądu jedyna różnica polega na zakresie infrastruktury 

oferowanej przez sprzedawcę oraz na oczekiwaniach klientów co do znaczenia elementów 

wchodzących w zakres świadczenia usług. 

28      Jednak w ocenie sądu odsyłającego, niezależnie od rodzaju systemu sprzedaży, świadczenie 

usług, w szczególności możliwość spożycia nabytego dania lub posiłku na miejscu, ma jedynie charakter 

potencjalny i uzależnione jest od wyboru klienta. Ze względu na uproszczony system sprzedaży oraz 

zastosowany sposób wydania i opakowania tych dań lub posiłków na etapie sprzedaży nie jest możliwe 

rozróżnienie, czy dane danie lub posiłek zostaną spożyte na miejscu, czy też są nabywane „na wynos”. 

29. W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić 

się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

„1)      Czy w zakresie pojęcia »usługi restauracyjnej«, do której zastosowanie ma obniżona stawka VAT 

[(art. 98 ust. 2 w zw. z załącznikiem III pkt 12a dyrektywy VAT, w zw. z art. 6 rozporządzenia 

wykonawczego nr 282/2011)], mieści się sprzedaż dań gotowych, w warunkach takich jak w sporze 

zawisłym przed sądem krajowym, tj. w sytuacji, w której sprzedawca: 

–        udostępnia kupującym infrastrukturę umożliwiającą spożycie nabytego posiłku na miejscu 

(wydzielona przestrzeń przeznaczona do konsumpcji, dostęp do toalet); 

–        brak jest wyspecjalizowanej obsługi kelnerskiej; 

–        nie występuje serwis w ścisłym znaczeniu; 

–        proces zamówień jest uproszczony i częściowo zautomatyzowany; 

–        klient ma ograniczone możliwości personalizacji zamówienia? 

2)      Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma sposób przygotowania dań, polegający 

w szczególności na poddawaniu obróbce termicznej niektórych z półproduktów oraz skomponowaniu 

z półproduktów gotowych dań? 

3)      Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze wystarczające jest, by klient miał potencjalną możliwość 

skorzystania z oferowanej infrastruktury, czy też niezbędne jest ustalenie, że z punktu widzenia 

przeciętnego klienta element ten stanowi istotną część świadczenia?”. 

[…] 

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych 

[…] 

66      W świetle całości powyższych rozważań na przedstawione pytania należy odpowiedzieć, że 

art. 98 ust. 2 dyrektywy VAT w związku z pkt 12a załącznika III do tej dyrektywy i art. 6 

rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „usług 

restauracyjnych i cateringowych” obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami 

wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez 

klienta końcowego, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli klient końcowy 

podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez 

podatnika w związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności 

nie wiąże się żadna usługa wspomagająca. 

[…] 



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

Artykuł 98 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 

2009 r., w związku z pkt 12a załącznika III do tej dyrektywy oraz art. 6 rozporządzenia 

wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze 

do dyrektywy 2006/112, należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „usług restauracyjnych 

i cateringowych” obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, 

mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, 

czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli klient końcowy podejmie decyzję 

o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez podatnika w związku 

z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna 

usługa wspomagająca. 

 

Wyrok TS UE z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie C-515/20, B AG przeciwko 
Finanzamt A, 

[…] 

21      Sąd ten zastanawia się w pierwszej kolejności nad pojęciem „drewna opałowego”, o którym 

mowa w art. 122 dyrektywy VAT, a w szczególności nad kwestią, czy pojęcie to obejmuje zrębki 

drzewne. 

22      W drugiej kolejności sąd odsyłający zastanawia się, czy przy wykonywaniu uprawnienia 

przewidzianego w art. 122 dyrektywy VAT państwa członkowskie są upoważnione do precyzyjnego 

określenia zakresu stosowania obniżonej stawki podatku do dostaw drewna opałowego 

z zastosowaniem CN, czy też upoważnienie przewidziane w art. 98 ust. 3 tej dyrektywy jest 

ograniczone do przypadków stosowania obniżonej stawki podatku do dostawy towarów należących do 

kategorii wymienionych w załączniku III do tej dyrektywy. 

23      W trzeciej kolejności, na wypadek gdyby państwa członkowskie były upoważnione do określenia 

zakresu stosowania obniżonej stawki VAT do dostaw drewna opałowego za pomocą CN, sąd odsyłający 

zmierza do ustalenia, czy zasada neutralności podatkowej sprzeciwia się stosowaniu różnych stawek 

podatku do różnych form drewna opałowego. 

24      W tych okolicznościach Bundesfinanzhof (federalny trybunał finansowy) postanowił zawiesić 

postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

„1)      Czy pojęcie drewna opałowego zawarte w art. 122 [dyrektywy VAT] należy interpretować w ten 

sposób, że oznacza ono każde drewno, które ze względu na swoje obiektywne właściwości jest 

przeznaczone wyłącznie do spalania? 

2)      Czy państwo członkowskie, które na podstawie art. 122 [dyrektywy VAT] ustanawia stawkę 

obniżoną dla dostaw drewna opałowego, może precyzyjnie określić zakres stosowania tej stawki na 

podstawie [CN] zgodnie z art. 98 ust. 3 [dyrektywy VAT]? 

3)      W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: czy państwo członkowskie może 

wykonać swoje wynikające z art. 122 [dyrektywy VAT] i art. 98 ust. 3 [dyrektywy VAT] uprawnienie do 

określenia zakresu stawki obniżonej dla dostaw drewna opałowego na podstawie [CN], przy 

jednoczesnym przestrzeganiu zasady neutralności podatkowej, w taki sposób, że dostawy różnych 

form drewna opałowego, które różnią się obiektywnymi cechami i właściwościami, lecz które z punktu 

widzenia przeciętnego konsumenta zgodnie z kryterium porównywalności zastosowania służą 



zaspokojeniu takiej samej potrzeby (w tym przypadku: ogrzewania) i w związku z tym są konkurencyjne 

wobec siebie, podlegają różnym stawkom podatku?”. 

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych 

[…] 

25. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 122 dyrektywy VAT 

należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „drewna opałowego” obejmuje każde drewno, które ze 

względu na swoje obiektywne właściwości jest przeznaczone wyłącznie do spalania. 

[…] 

30      Artykuł ten, jako przepis ustanawiający odstępstwo, należy interpretować ściśle [wyroki: z dnia 

29 lipca 2019 r., Inter-Environnement Wallonie i Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, 

EU:C:2019:622, pkt 147; a także z dnia 16 lipca 2020 r., JE (Prawo właściwe dla rozwodu), C-249/19, 

EU:C:2020:570, pkt 23], a więc w konsekwencji także pojęcie „drewna opałowego”, które wyznacza 

jego zakres stosowania. Należy zatem uznać za „drewno opałowe” zgodnie z definicją przedstawioną 

przez sąd odsyłający każde drewno, które ze względu na swoje obiektywne właściwości, takie jak 

określony wcześniej stopień suszenia, jest przeznaczone wyłącznie do spalania. 

31      Z powyższego wynika, że art. 122 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że pojęcie 

drewna opałowego w rozumieniu tego artykułu oznacza każde drewno, które ze względu na swoje 

obiektywne właściwości jest przeznaczone wyłącznie do spalania. 

32. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 122 dyrektywy VAT 

należy interpretować w ten sposób, że państwo członkowskie, które na podstawie tego przepisu 

wprowadza obniżoną stawkę VAT na dostawy drewna opałowego, może ograniczyć jej zakres 

stosowania zgodnie z art. 98 ust. 3 tej dyrektywy poprzez odniesienie do CN. 

[…] 

40.  W świetle powyższych rozważań na pytanie drugie należy odpowiedzieć, iż art. 122 dyrektywy VAT 

należy interpretować w ten sposób, że państwo członkowskie, które na podstawie tego artykułu 

wprowadza obniżoną stawkę VAT na dostawy drewna opałowego, może ograniczyć jej zakres 

stosowania do niektórych kategorii dostaw drewna opałowego poprzez odniesienie do CN, 

z zastrzeżeniem poszanowania zasady neutralności podatkowej. 

[…] 

41. Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy zasadę neutralności 

podatkowej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, aby dostawa drewna 

opałowego była wyłączona z korzystania ze stawki obniżonej mającej zastosowanie do dostawy innych 

rodzajów drewna opałowego. 

[…] 

47.  W konsekwencji na pytanie trzecie należy odpowiedzieć, iż zasadę neutralności podatkowej należy 

interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona temu, aby prawo krajowe wyłączało korzystanie 

z obniżonej stawki VAT mającej zastosowanie do dostawy zrębków drzewnych, podczas gdy zezwala 

ono na korzystanie z niej w przypadku dostaw innych rodzajów drewna opałowego, pod warunkiem że 

w opinii przeciętnego konsumenta zrębki drzewne nie mogą być zastąpione tymi innymi rodzajami 

drewna opałowego, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego. 

[…] 



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

1)      Artykuł 122 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 pojęcie drewna 

opałowego w rozumieniu tego artykułu oznacza każde drewno, które ze względu na swoje 

obiektywne właściwości jest przeznaczone wyłącznie do spalania. 

2)      Artykuł 122 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że państwo 

członkowskie, które na podstawie tego artykułu wprowadza obniżoną stawkę podatku od wartości 

dodanej na dostawy drewna opałowego, może ograniczyć jej zakres stosowania do niektórych 

kategorii dostaw drewna opałowego poprzez odniesienie do nomenklatury scalonej, z zastrzeżeniem 

poszanowania zasady neutralności podatkowej. 

3)      Zasadę neutralności podatkowej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona 

temu, aby prawo krajowe wyłączało korzystanie z obniżonej stawki podatku od wartości dodanej 

mającej zastosowanie do dostawy zrębków drzewnych, podczas gdy zezwala ono na korzystanie 

z niej w przypadku dostaw innych rodzajów drewna opałowego, pod warunkiem że w opinii 

przeciętnego konsumenta zrębki drzewne nie mogą być zastąpione tymi innymi rodzajami drewna 

opałowego, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego. 

 

Wyrok TS UE z dnia 9 września 2021 r. w sprawie C-406/20, Phantasialand przeciwko Finanzamt 

Brühl, 

[…] 

13      Zdaniem Phantasialand z zasadą neutralności podatkowej sprzeczna jest okoliczność, że na 

podstawie przepisów krajowych stawka obniżona VAT jest stosowana do transakcji dokonywanych 

przez przedsiębiorstwa z branży wesołych miasteczek i parków rozrywki w formie niestacjonarnej przy 

okazji targów sezonowych i tymczasowych, podczas gdy transakcje dokonywane przez 

przedsiębiorstwa z branży wesołych miasteczek i parków rozrywki prowadzące działalność 

niestacjonarną, takie jak to będące przedmiotem postępowania głównego, podlegają stawce 

podstawowej VAT. 

14      Urząd skarbowy kwestionuje to stanowisko i opiera się w tym względzie na wyroku 

Bundesfinanzhof (federalnego trybunału finansowego, Niemcy) z dnia 2 sierpnia 2018 r., w którym sąd 

ten orzekł, że odmienne traktowanie z punktu widzenia VAT zastrzeżone dla świadczeń wykonywanych 

przez przedsiębiorstwa z branży wesołych miasteczek i parków rozrywki prowadzące działalność 

niestacjonarną w stosunku do świadczeń parku rozrywki, porównywalnego z tym, którego dotyczy 

postępowanie główne, nie narusza zasady neutralności podatkowej. 

15      Sąd odsyłający ma wątpliwości co do tej wykładni. 

[…] 

 

22 W tych okolicznościach Finanzgericht Köln (sąd ds. finansowych w Kolonii) postanowił zawiesić 

postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

„1)      Czy można powołać się na wymienienie w pkt 7 załącznika III w związku z art. 98 ust. 2 dyrektywy 

[VAT] »targów«, »wesołych miasteczek i parków rozrywki«, aby dokonać rozróżnienia dla celów 

opodatkowania parku rozrywki stawką podstawową, mimo że określenie »park rozrywki« obejmuje 



przedsiębiorstwa z branży wesołych miasteczek i parków rozrywki prowadzące działalność zarówno 

stacjonarną, jak i niestacjonarną? 

2)      Czy orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym kontekst różnych świadczeń może skutkować tym, 

że nie są one podobne, znajduje zastosowanie do świadczeń wykonywanych przez przedsiębiorstwa 

z branży wesołych miasteczek i parków rozrywki w formie niestacjonarnej i świadczeń wykonywanych 

przez przedsiębiorstwa z branży wesołych miasteczek i parków rozrywki w formie stacjonarnej 

w postaci parku rozrywki? 

3)      W przypadku udzielenia na drugie pytanie prejudycjalne odpowiedzi przeczącej: 

Czy »punkt widzenia przeciętnego konsumenta«, który w świetle orzecznictwa Trybunału stanowi 

kluczowy element zasady neutralności podatku obrotowego, stanowi »perspektywę teoretyczną«, 

która nie może być przedmiotem postępowania dowodowego w postaci opinii biegłego?”. 

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych 

[…] 

48      W świetle całości powyższych rozważań na przedstawione pytania należy odpowiedzieć, że 

art. 98 dyrektywy VAT w związku z pkt 7 załącznika III do tej dyrektywy należy interpretować w ten 

sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, na mocy których, po pierwsze, świadczenia 

wykonywane przez przedsiębiorstwa z branży wesołych miasteczek i parków rozrywki w formie 

niestacjonarnej i po drugie, świadczenia wykonywane przez przedsiębiorstwa z branży wesołych 

miasteczek i parków rozrywki w formie stacjonarnej w postaci parku rozrywki podlegają dwóm 

odrębnym stawkom VAT, obniżonej i podstawowej, pod warunkiem przestrzegania zasady 

neutralności podatkowej. Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd odsyłający, w sytuacji gdy 

napotka szczególne trudności przy weryfikacji przestrzegania zasady neutralności podatkowej, zwrócił 

się, na warunkach przewidzianych w prawie krajowym, o sporządzenie opinii w celu wyjaśnienia jego 

wyroku. 

[…] 

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

Artykuł 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej w związku z pkt 7 załącznika III do tej dyrektywy należy interpretować 

w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, na mocy których, po pierwsze, 

świadczenia wykonywane przez przedsiębiorstwa z branży wesołych miasteczek i parków rozrywki 

w formie niestacjonarnej i po drugie, świadczenia wykonywane przez przedsiębiorstwa z branży 

wesołych miasteczek i parków rozrywki w formie stacjonarnej w postaci parku rozrywki podlegają 

dwóm odrębnym stawkom podatku od wartości dodanej, obniżonej i podstawowej, pod warunkiem 

przestrzegania zasady neutralności podatkowej. Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd 

odsyłający, w sytuacji gdy napotka szczególne trudności przy weryfikacji przestrzegania zasady 

neutralności podatkowej, zwrócił się, na warunkach przewidzianych w prawie krajowym, 

o sporządzenie opinii w celu wyjaśnienia jego wyroku. 

 

Orzecznictwo sądów krajowych 

 

Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2021 r. I FSK 1290/18  



[…] 

9.6 Mając na względzie, że do sądu krajowego należy ustalenie w świetle kryteriów wskazanych przez 

Trybunał, czy różne systemy sprzedaży wprowadzone przez podatnika są objęte zakresem pojęcia 

"usług restauracyjnych lub cateringowych" (pkt 63 uzasadnienia wyroku TS) Naczelny Sąd 

Administracyjny biorąc pod uwagę wskazania Trybunału oraz stan faktyczny rozpatrywanej sprawy 

uznał, że: 

- sprzedaż dań przygotowanych według zasad opisanych w przedmiotowej sprawie w lokalach 

gastronomicznych szybkiej obsługi, w których podatnik udostępnia klientowi umożliwiającą spożycie 

posiłków na miejscu infrastrukturę, która jest organizowana przez niego samego lub dzielona z innymi 

dostawcami gotowych dań, stanowi usługę restauracyjną, 

- sprzedaż w lokalach gastronomicznych szybkiej obsługi dań przygotowanych według zasad takich jak 

będące przedmiotem postępowania głównego, które klient postanawia wziąć na wynos, a nie 

spożywać na miejscu w ramach infrastruktury udostępnionej w tym celu przez podatnika, nie stanowi 

usługi restauracyjnej, lecz dostawę środków spożywczych, która może być opodatkowana obniżoną 

stawką VAT, 

- sprzedaż w placówkach gastronomicznych szybkiej obsługi należy uznać za usługę gastronomiczną. 

Jeżeli konsument zdecyduje się na zakup gotowego dania na wynos i niespożycie go na miejscu, 

czynność ta powinna zostać zakwalifikowana jako dostawa towarów, ponieważ infrastruktura 

oferowana przez podatnika nie jest w takiej sytuacji decydująca dla klienta, 

- sprzedaż dokonywaną przez podatnika w systemie "drive-in" i "walk-through" należy uznać za 

dostawę środków spożywczych, 

- sprzedaż w galeriach handlowych w strefach restauracyjnych - w zależności od tego czy klient 

zamierza zabrać danie na wynos, czy spożyć je na miejscu będzie to albo dostawą albo usługą 

restauracyjną. 

Analogiczne stanowisko: wyroki NSA I FSK 1749/18, I FSK 353/18 

 

Wybrane wyroki WSA 

Wyrok WSA w Lublinie z 18 czerwca 2021 r. (I SA/Lu 221/19, nieprawomocny)  

Teza: Symbol PKWiU nie jest wiążący, konieczne ustalenie istoty natury transakcji z uwzględnieniem 

kontekstu unijnego 

Wyroki WSA w Poznaniu z 15 lipca 2021 r. (I SA/Po 510/19, nieprawomocny), 9 czerwca 2021 r. (I 

SA/Po 723/20, prawomocne) oraz z 8 sierpnia 2022 r. (sygn. akt I SA/Po 292/19, nieprawomocny)  

Teza: Istotna klasyfikacja jako: dostawy gotowej żywności (5%) lub usług związanych z wyżywieniem 

(8%), bo to decyduje o różnej stawce 

Wyroki WSA w Bydgoszczy z 20 lipca 2021 r. (I SA/Bd 395/19) oraz z 13 lipca 2021 r. (I SA/Bd 396/19) 

Teza: Istotny kontekst unijny i wytyczne TSUE, błędne odrzucanie przez organy podatkowe możliwości 

klasyfikacji tych czynności jako dostaw gotowych posiłków i dań oraz napojów (5%).   

Wyrok WSA w Kielcach z 25 listopada 2021 r. I SA/Ke 334/19 



Konkluzja: Drive through, walk in i na wynos - 5%, jeśli klient skorzysta z infrastruktury „w środku” to 

8% 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 grudnia 2021 r. (I SA/Wr 212/21)  

Dot. „nowej matrycy stawek” 

Przedmiot: Shake czekoladowy (gotowy do spożycia vs. zapakowane ze sklepu) 

Konkluzja: Cechy które odróżniają: te do spożycia można modyfikować, może to wpływać na decyzję 

przeciętnego konsumenta (a więc są wzajemnie niezastępowalne), różnice kontekstowe wynikające z 

usług wspomagających oraz okoliczności.  

Wyrok WSA w Gliwicach z 5 października 2021 r.  (I SA/Gl 495/21) 

Dot. „nowej matrycy stawek” 

Przedmiot: lody „gałkowane” 

Konkluzja: Osobiste preferencje, zwyczaje, upodobania i szereg innych uwarunkowań konsumentów, 

powodują, że omawiane towary nie są wzajemnie zastępowalne  

 

 

 

 

 


