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ROZDZIAŁ III
PODATKI OBROTOWE

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Neutralność VAT w imporcie 

(wyrok TSUE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
C-187/14 Skatteministeriet przeciwko DSV Road A/S)

1. Artykuł 203 w.k.c. należy interpretować w ten sposób, że dług celny nie powstaje na 
podstawie tego  artykułu w związku z samym faktem, że towary objęte procedurą wspól-
notowego tranzytu zewnętrznego zostały, po bezskutecznej próbie dostawy, dostarczone 
do wolnocłowego portu wyjścia bez przedstawienia ich w urzędzie celnym miejsca prze-
znaczenia ani w urzędzie celnym portu wolnocłowego, jeżeli wykazano, że owe towary 
zostały ponownie przewiezione do ich miejsca przeznaczenia w ramach drugiej procedu-
ry wspólnotowego tranzytu zewnętrznego, która została prawidłowo zakończona. Nato-
miast w ramach hipotezy, wedle której nie wykazano, że towary przewiezione w ramach 
pierwszej i drugiej procedury wspólnotowego tranzytu zewnętrznego były tymi samymi 
towarami, dług celny powstaje na podstawie tego artykułu.
2. Artykuł 204 w.k.c. w związku z art. 859 rozporządzenia nr 2454/93 należy interpreto-
wać w ten sposób, że spóźnione przedstawienie w urzędzie celnym miejsca przeznaczenia 
w ramach drugiej procedury wspólnotowego tranzytu zewnętrznego towarów objętych 
pierwszą procedurą wspólnotowego tranzytu zewnętrznego stanowi niewykonanie obo-
wiązku skutkujące powstaniem długu celnego, chyba że spełnione są przesłanki prze-
widziane w  art. 356 ust. 3 lub  art. 859 tiret drugie i  pkt 2 lit. c tego rozporządzenia, co 
podlega ocenie sądu krajowego.
3. Artykuł 168 lit. e dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeci-
wia się on przepisom krajowym wykluczającym odliczenie podatku od wartości dodanej 
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1. Kluczowe przepisy

Art. 203 ust. 1 w.k.c.1
Dług celny w przywozie powstaje w wyniku:
– usunięcia spod dozoru celnego towaru 
podlegającego należnościom przywozowym.
Art. 204 ust. 1 lit. a w.k.c.
Dług celny w przywozie powstaje w wyniku:
a) niewykonania jednego z obowiązków 

wynikających z czasowego składowa-
nia towaru podlegającego należnościom 
przywozowym lub ze stosowania proce-
dury celnej, którą towar ten został objęty, 
lub

 […]
 w przypadkach innych niż te określone 

w a rt. 203, chyba że zostanie potwier-
dzone, iż uchybienia te nie miały rze-
czywistego wpływu na prawidłowe 
przeprowadzenie składowania czasowe-
go lub odpowiedniej procedury celnej.

Art. 168 lit. e dyrektywy VAT
Jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na 
potrzeby opodatkowanych transakcji podat-
nika, podatnik jest uprawniony, w państwie 
członkowskim, w którym dokonuje tych 

  1 Wspólnotowy kodeks celny już nie obowiązuje, ale 
analogiczne normy prawne zostałyby zrekonstruowa-
ne na podstawie przepisów obowiązujących w czasie 
pisania tego opracowania.

transakcji, do odliczenia następujących kwot 
od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapła-
cić: […]
e) VAT należnego lub zapłaconego z tytu-
łu importu towarów na terytorium tego 
państwa członkowskiego.

Art. 201 dyrektywy VAT
VAT z tytułu importu jest płacony przez oso-
bę lub osoby wyznaczone lub uznane za 
zobowiązane do zapłaty VAT przez państwo 
członkowskie importu.

2. Stan faktyczny sprawy

W dniach 23 sierpnia 2007 r. i 10 kwietnia 
2008 r. DSV Road A/S, duńskie przedsię-
biorstwo przewozowe i logistyczne, wszczęło 
jako główny zobowiązany dwie procedu-
ry wspólnotowego tranzytu zewnętrznego 
celem dokonania przewozu odpowiednio 
148 i 703 paczek produktów elektronicz-
nych pomiędzy urzędem celnym wyjścia po-
łożonym w wolnocłowym porcie Kopenhagi 
(Dania) a urzędem celnym przeznaczenia 
w Jönköping (Szwecja). Bez dokonania fi -
zycznej kontroli towarów duńskie organy 
celne w urzędzie celnym wyjścia postano-
wiły o ich zwolnieniu, z terminami przed-
stawienia w urzędzie celnym przeznaczenia 
– odpowiednio – do dnia 31 sierpnia 2007 r. 

związanego z przywozem, do zapłaty którego zobowiązany jest przewoźnik, niebędący 
ani importerem, ani właścicielem towarów, o których mowa, lecz jedynie zapewnił wy-
konanie transportu i odprawę celną w ramach swej działalności przewozowej podlegają-
cej podatkowi od wartości dodanej.
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i do dnia 13 kwietnia 2008 r. W obydwu 
przypadkach DSV dokonała przewozu to-
warów do Jönköping, gdzie jednak odbior-
ca odmówił ich odbioru. W konsekwencji, 
odpowiednio w dniach 4 września 2007 r. 
i 14 kwietnia 2008 r., DSV dostarczyła owe 
towary do wolnocłowego portu Kopenha-
gi bez przedstawienia ich w biurze celnym 
Jönköping ani w biurze celnym wolnocło-
wego portu Kopenhagi i bez anulowania do-
kumentów tranzytu. DSV podniosła, że owe 
148 i 703 paczki z produktami elektronicz-
nymi zostały ponownie wysłane do Jönkö-
ping, odpowiednio w dniach 13 września 
2007 r. i 17 kwietnia 2008 r., wraz z innymi 
produktami elektronicznymi. Dla każdej 
z tych dostaw DSV wszczęła nową proce-
durę tranzytu i sporządzony został nowy do-
kument tranzytowy, dotyczący odpowiednio 
łącznie 573 i 939 paczek produktów elektro-
nicznych. Te drugie procedury tranzytu zo-
stały prawidłowo zakończone, odpowiednio 
w dniach 13 września 2007 r. i 23 kwietnia 
2008 r. Skatteministeriet (duńskie Minister-
stwo Podatków) kwestionuje jednak, jakoby 
148 i 703 paczki z produktami elektronicz-
nymi, będące przedmiotem pierwszych pro-
cedur tranzytu, zostały również włączone 
do drugich procedur tranzytu. Dla każdej 
z pierwszych niezamkniętych procedur 
tranzytu duńska administracja centralna 
podatków i ceł zażądała od DSV zapłaty 
należności celnych w zastosowaniu art. 203 
w.k.c. oraz tytułem pomocniczym w zasto-
sowaniu art. 204 w.k.c. Ponadto duńska 
administracja centralna podatków i ceł za-
żądała zapłaty VAT w przywozie w związku 

z towarami będącymi przedmiotem owych 
procedur. DSV zapłaciła VAT w przywo-
zie, lecz odmówiono jej prawa do odliczenia 
tego podatku.

3. Stanowiska stron

Wyrok dotyczył zagadnień celnych (podsta-
wa prawna powstania długu celnego) oraz 
podatkowych (prawo do odliczenia VAT 
importowego powstałego wskutek zaistnie-
nia nieprawidłowości). Niniejsze opraco-
wanie dotyczy podatkowej części wyroku. 
Rozbieżność stanowiska między podatni-
kiem a organem podatkowym sprowadzała 
się do tego, że podatnik był zdania, iż obcią-
żający spedytora VAT importowy związany 
z nieprawidłowością podlega odliczeniu od 
podatku należnego, a stanowisko organu 
podatkowego było przeciwne.

4. Rozstrzygnięcie sądu

Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że 
art. 203 i 204 w.k.c. mają różne zakresy za-
stosowania. O ile bowiem pierwszy przepis 
dotyczy działań, które prowadzą do tego, że 
towar zostaje usunięty spod dozoru celnego, 
o tyle drugi przepis dotyczy naruszeń obo-
wiązków oraz warunków związanych z pro-
cedurami celnymi, które to naruszenia nie 
wpłynęły na dozór celny. Z treści art. 204 
w.k.c. wynika, że przepis ten znajduje zasto-
sowanie wyłącznie w przypadkach, które nie 
są objęte art. 203 w.k.c.
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Co się tyczy pojęcia usunięcia spod dozo-
ru celnego, obejmuje ono każde działanie 
lub zaniechanie stanowiące dla właściwego 
organu celnego choćby chwilową przeszko-
dę w dostępie do towaru podlegającego 
dozorowi celnemu i w przeprowadzeniu 
kontroli.
Jeśli nie wykazano, że towary przewiezio-
ne w ramach pierwszej i drugiej procedury 
tranzytu były tymi samymi towarami, wa-
runki powstania długu celnego na podsta-
wie art. 203 ust. 1 w.k.c. zostały spełnione. 
Nie wykazano bowiem, że towary zostały 
przedstawione w urzędzie celnym miej-
sca przeznaczenia, jak jest to wymagane 
w art. 96 ust. 1 lit. a w.k.c.
Jeśli jednak towary przewiezione w ramach 
pierwszej i drugiej procedury tranzytu były 
tymi samymi towarami, owe towary zosta-
ły rzeczywiście przedstawione w urzędzie 
celnym miejsca przeznaczenia w ramach 
drugiej przesyłki. Zaniechanie przedsta-
wienia owych towarów w urzędzie celnym 
w Jönköping w ramach ich pierwszej wy-
syłki i w urzędzie celnym wolnocłowego 
portu w Kopenhadze po ich powrocie, ob-
jęcie owych towarów drugą procedurą tran-
zytu oraz opóźnienie w ich przedstawieniu 
w urzędzie celnym miejsca przeznaczenia 
nie stanowią okoliczności, które byłyby jako 
takie wystarczające, by skutkowały usunię-
ciem spod dozoru celnego.
Fakt, że DSV ostatecznie przedstawiła towa-
ry w urzędzie celnym miejsca przeznaczenia 
po upływie terminu przedstawienia określo-
nego w ramach pierwszej procedury tran-
zytu, nie może zostać uznany za usunięcie 

spod dozoru celnego. Samo przekroczenie 
wyznaczonego terminu na przedstawienie 
nie prowadzi do powstania długu celnego 
z powodu usunięcia spod dozoru celnego 
w rozumieniu tego artykułu.
Dalsze rozważania Trybunał Sprawiedli-
wości prowadził przy założeniu, że towary 
przewiezione w ramach pierwszej i drugiej 
procedury tranzytu były tymi samymi to-
warami. Sytuację tę charakteryzuje zatem 
fakt, że towary objęte pierwszą procedurą 
tranzytu zostały przedstawione w urzędzie 
celnym miejsca przeznaczenia z opóźnie-
niem i w ramach drugiej procedury tranzy-
tu. Trybunał przypomniał, że przekroczenie 
wyznaczonego terminu tranzytu prowadzi 
do powstania długu celnego mającego za 
podstawę art. 204 w.k.c. Przesłanka ta zo-
stała w sprawie spełniona.
Co się tyczy – po drugie – kwestii, czy 
spełniona została przesłanka negatywna 
przewidziana w art. 204 ust. 1 w.k.c., któ-
ra wyklucza powstanie długu celnego na 
podstawie tego artykułu, jeżeli „uchybie-
nia te nie miały rzeczywistego wpływu na 
prawidłowe przeprowadzenie składowania 
czasowego lub odpowiedniej procedury 
celnej”, Trybunał przypomniał, że art. 859 
rozporządzenia nr 2454/93 wylicza w sposób 
wyczerpujący sytuacje, w przypadku któ-
rych przesłanka ta może zostać spełniona. 
Ar tykuł 859 tiret trzecie i ar t. 859 pkt 2 
lit. a owego rozporządzenia ustanawiały 
(rozporządzenie to zostało uchylone) wy-
móg, aby dopełniono następnie wszystkich 
niezbędnych formalności w celu uregulo-
wania sytuacji towarów oraz aby towary 
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zostały faktycznie przedstawione w stanie 
nienaruszonym w urzędzie przeznaczenia. 
W ramach hipotezy, wedle której wykazano, 
że towary przewiezione w ramach pierw-
szej i drugiej procedury tranzytu były tymi 
samymi towarami i druga procedura tran-
zytu została prawidłowo zakończona, owe 
warunki zostały spełnione. Z jednej bowiem 
strony sama okoliczność, że pierwsza pro-
cedura tranzytu nie została prawidłowo za-
kończona, nie może wpłynąć na odpowiedź 
w kwestii, czy dochowano następnie nie-
zbędnych formalności celem uregulowania 
sytuacji towarów. Z drugiej strony w ramach 
tej hipotezy rozpatrywane towary zostały 
rzeczywiście przedstawione w urzędzie cel-
nym przeznaczenia w nienaruszonym stanie.
Dalej Trybunał wywodził, że zgodnie ze 
sformułowaniem ar t. 168 lit. e dyrektywy 
VAT prawo do odliczenia istnieje jedynie 
wówczas, gdy przywiezione towary są wy-
korzystywane na potrzeby opodatkowanych 
transakcji podatnika. Przesłanka ta jest 
spełniona jedynie wówczas, gdy koszt świad-
czeń powodujących naliczenie podatku jest 
włączony w cenę poszczególnych transakcji 
objętych podatkiem należnym lub w cenę 
towarów lub usług świadczonych przez po-
datnika w ramach jego działalności gospo-
darczej. Ponieważ wartość przewożonych 
towarów nie stanowi części kosztów skła-
dających się na cenę zafakturowaną przez 
przewoźnika, którego działalność ogranicza 
się do przewozu tych towarów za wynagro-
dzeniem, przesłanki zastosowania ar t. 168 
lit. e dyrektywy VAT nie zostały w niniejszej 
sprawie spełnione.

5. Kontekst orzeczniczy 
i poglądy doktryny

Konsekwencji błędu w prowadzeniu pro-
cedury celnej dotyczył wcześniej wyrok 
z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie C-234/09 
Skatteministeriet przeciwko DSV Road A/S2, 
w którym Trybunał Sprawiedliwości zważył, 
iż art. 204 ust. 1 lit. a w.k.c. należy inter-
pretować w ten sposób, że nie ma on zasto-
sowania w sytuacji, w której upoważniony 
nadawca błędnie wszczął dwie procedury 
tranzytu zewnętrznego dla jednego towa-
ru, ponieważ procedura nadliczbowa, od-
nosząca się do nieistniejącego towaru, nie 
może skutkować powstaniem długu celnego 
w zastosowaniu tego przepisu3. Trybunał 
Sprawiedliwości w komentowanym wyroku 
w sprawie C-187/14 nadmienił wyraźnie, że 
w odróżnieniu od okoliczności faktycznych 
rozpatrywanych w sprawie, w której zapadł 
wyrok C-234/09, w postępowaniu w sprawie 
C-187/14 przesyłki nie zostały dokonane 
przez DSV działającą w charakterze upo-
ważnionego nadawcy. W sprawie C-234/09 
sporne towary nie zostały przewiezione w ra-
mach pierwszej procedury tranzytu, podczas 
gdy w sprawie C-187/14 towary zostały nie 
tylko przewiezione do ich miejsca przezna-
czenia i dostarczone ponownie do miej-
sca wyjścia, lecz były ponadto składowane 
w porcie wolnocłowym w ramach pierwszej 
procedury tranzytu.

2 EU:C:2010:435.
3 Pkt 38 wyroku w sprawie C-234/09.
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6. Prawo do odliczenia 
jako główny mechanizm 
zapewniający neutralność 
opodatkowania

Poza sporem jest to, że prawo do odliczenia 
podatku naliczonego od podatku należnego 
jest kluczowym uprawnieniem podatników 
VAT wynikającym wyraźnie z dyrektywy 
VAT. Prawo to jest jednym z podstawowych 
instrumentów służących zrealizowaniu zasa-
dy neutralności opodatkowania VAT, która 
to jest immanentną cechą tego podatku4. 
Zasada neutralności jest postrzegana jako 
odzwierciedlenie zasady równego traktowa-
nia na gruncie podatku od wartości dodanej5.
Trybunał Sprawiedliwości wydawał już 
wyroki, w których bezpośrednio6 lub po-
średnio7 potwierdzał szerokie pojmowa-
nie przepisów przewidujących prawo do 

4 Zob. D. Gibasiewicz, Zasada neutralności w podat-
ku od wartości dodanej w orzecznictwie ETS – krótka 
charakterystyka pojęcia na gruncie wybranych orzeczeń, 
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2007, nr 3–4, s. 42; 
zob. też idem, Zasada neutralności podatku od wartości 
dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, Warszawa 2012, s. 265–266.
5 Zob. wyrok TSUE z dnia 5 marca 2009 r. w spra-
wie C-302/07 J D Wetherspoon plc przeciwko The 
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, 
EU:C:2009:125, pkt 57.
6 Zob. wyrok TSUE z dnia 22 października 2015 r. 
w sprawie C-126/14 «Sveda» UAB przeciwko Valstybinė 
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos fi nansų mi-
nisterijos, EU:C:2015:712.
7 Zob. wyrok TSUE z dnia 29 lutego 1996 r. w spra-
wie C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting 
(INZO) przeciwko Belgische Staat, EU:C:1996:67 

odliczenia. W wypadku VAT importowego 
w związku z naruszeniem przepisów prawa 
celnego trudno dostrzec – w wąskim uję-
ciu – czy chodzi o towar wykorzystywany 
na potrzeby opodatkowanych czynności 
podatnika, czy o usługi wykorzystywane 
w takim celu. Gdyby jednak spojrzeć na 
treść ar t. 168 in principio dyrektywy VAT 
nieco szerzej, co Trybunał niejednokrot-
nie czynił, można by przecież stwierdzić, że 
VAT w imporcie został zapłacony wyłącz-
nie w związku ze świadczeniem usług opo-
datkowanych. Gdyby nie owe świadczenie 
usług, nie zaistniałyby okoliczności, w któ-
rych wymagalny stał się VAT importowy. 
Wreszcie w ar t. 168 lit. e dyrektywy VAT 
prawodawca wspomniał jedynie o VAT 
należnym lub zapłaconym z tytułu importu 
towarów. W sytuacjach, do których odnosił 
się art. 203 czy 204 w.k.c., również pojawia 
się obowiązek zapłaty VAT z tytułu importu 
towarów, nawet jeśli dochodzi do narusze-
nia przepisów prawa celnego.

7. Przerzucenie 
ekonomicznego ciężaru 
podatku na konsumenta 
a prawo do odliczenia

Zupełnie poza sporem jest również to, że 
podatek od wartości dodanej ma stano-
wić realne obciążenie ekonomiczne dla 

– wyrok ten dotyczył statusu podatnika, a pośrednio 
uprawnień podatnika, tj. prawa do odliczenia.
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konsumenta towarów lub usług, a nie dla 
podmiotów prowadzących działalność go-
spodarczą. W myśl spójnego orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości jedną z czterech 
kluczowych zasad charakteryzujących poda-
tek od wartości dodanej jest ta, że obciąża 
on konsumpcję8.
Podatek od wartości dodanej zalicza się do 
podatków konsumpcyjnych oraz pośred-
nich, co jest poza sporem i co wiąże się 
bezpośrednio z jego specyfi ką podmiotową. 
Podatnik podatku od wartości dodanej nie 
jest konsumentem wyrobów opodatkowa-
nych, lecz ich producentem, dystrybutorem 
bądź sprzedawcą detalicznym. Może być też 
usługodawcą. Jasną intencją prawodawcy 
– potwierdzoną w powyższych wyrokach 
Trybunału Sprawiedliwości – jest jednak 
faktyczne opodatkowanie konsumenta, 
a nie producenta, handlowca czy usługo-
dawcy. Na powyższą specyfi kę podatków 
konsumpcyjnych zwracano uwagę w lite-
raturze naukowej już w okresie poprzedza-
jącym wprowadzenie podatku od wartości 
dodanej9.

8 Zob. np. wyrok TSUE z dnia 3 października 2006 r. 
w sprawie C-475/03 Banca popolare di Cremona Soc. 
coop. arl przeciwko Agenzia Entrate Uffi cio Cremona, 
EU:C:2006:629,  pkt 28; wyrok TSUE z dnia 8 czerwca 
1999 r. w połączonych sprawach C-338/97, C-344/97 
i C-390/97 Erna Pelzl i in. przeciwko Steiermärkische 
Landesregierung, Wiener Städtische Allgemeine Versiche-
rungs AG i in. przeciwko Tiroler Landesregierung oraz 
STUAG Bau-Aktiengesellschaft przeciwko Kärntner 
Landesregierung, EU:C:1999:285, pkt 21.
9 Zob. L. Biliński, System nauki skarbowej a w szczegól-
ności nauki o podatkach, Lwów 1876, s. 329; S. Głą-
biński, Wykład nauki skarbowej, Lwów 1902, s. 325; 

Część rozwiązań przewidzianych w regula-
cjach podatku od wartości dodanej związana 
jest bezpośrednio z założeniem prawodawcy, 
że ciężar ekonomiczny podatku zostanie 
przerzucony. Za przykład mogą tu posłu-
żyć niektóre zwolnienia z opodatkowania 
o podłożu społecznym. Wprowadzono je po 
to, aby opodatkowanie nie generowało dla 
konsumentów dodatkowych kosztów korzy-
stania z usług (za przykład mogą tu w szcze-
gólności posłużyć usługi medyczne z zakresu 
ratowania zdrowia i życia).
Jeśli spojrzeć na konstrukcję podatku od 
wartości dodanej, związek prawa do odlicze-
nia z przerzuceniem ekonomicznego ciężaru 
podatku w istocie można zidentyfi kować. 
Otóż towar jest przedmiotem dostaw w łań-
cuchu obrotu gospodarczego. Podmioty 
gospodarcze dokonujące tych dostaw korzy-
stają z prawa do odliczenia, a zatem nie po-
noszą ekonomicznego ciężaru podatku. Ten 
spośród podmiotów gospodarczych, który 
dokonuje dostawy na rzecz konsumenta, 
jest podatnikiem VAT od tej dostawy, wy-
kazuje pewną kwotę podatku w fakturze 
bądź paragonie i jest zobowiązany do wpłaty 
tej kwoty (pomniejszonej o podatek nali-
czony) na rachunek organu podatkowego. 

A. Krzyżanowski, Nauka skarbowości, Poznań–War-
szawa–Toruń 1923, s. 126; R. Rybarski, Nauka skar-
bowości, Warszawa 1935, s. 224. Zob. też L. Adam, 
Podatki i opłaty w kapitalizmie, Warszawa 1962, s. 192; 
W. Wójtowicz, Podatki pośrednie a zjawisko przerzu-
calności podatku (w:) Regulacje prawno-podatkowe 
i rozwiązania fi nansowe. Pro publico bono. Księga jubi-
leuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2002, 
s. 257.



246

Rozdział III. Podatki obrotowe

W istocie to jednak konsument ponosi eko-
nomiczny ciężar wykazanego w fakturze czy 
paragonie podatku.
Pomimo powyższego trudno w dyrektywie 
VAT dostrzec podstawę prawną do powią-
zania prawa do odliczenia z faktycznym 
przerzuceniem ciężaru podatku na nabywcę 
towaru. Wydaje się, że jej po prostu nie ma.

8. Czy spedytor nie przerzuca 
ekonomicznego ciężaru 
podatku na konsumentów?

Niezależnie od uwag poczynionych w po-
przednim punkcie niniejszego opracowania 
należałoby się zastanowić nad tym, czy spe-
dytor w istocie nie przerzuca ekonomicz-
nego ciężaru podatku na kontrahentów 
(i ostatecznie na konsumentów). Podmiot 
świadczący usługi transportowe obciąża 
je podatkiem od wartości dodanej, któ-
ry jest uiszczany wraz z kwotą ceny przez 
usługobiorców. Tu nie ma wątpliwości, że 
powstaje łańcuch naliczania i odliczania 
podatku, który kończy się na konsumencie 
(przy czym nie chodzi wcale o konsumenta 
usług, lecz konsumenta transportowanych 
towarów). Czy sytuacja jest radykalnie od-
mienna wówczas, gdy spedytor uiszcza kwo-
tę VAT importowego w związku z pewnymi 
naruszeniami obowiązujących przepisów 
celnych (np. usunięcie towaru spod dozoru 
celnego bądź niedopełnienie wymogów for-
malnych związanych z procedurą)? Na tak 
postawione pytanie należy raczej udzielić 

odpowiedzi przeczącej. Przecież wszelkie 
koszty, jakie pojawiają się w związku z dzia-
łalnością gospodarczą, chociażby miały cha-
rakter incydentalny, muszą w jakiś sposób 
zostać uwzględnione w cenie świadczonych 
na rzecz innych podmiotów usług (pomi-
nięto tu problemy związane z elastycznoś-
cią popytu). Gdyby ich nie uwzględniono, 
podmiot gospodarczy ryzykowałby działanie 
ze stratą (pominięto tu kwestię wysokości 
marż i możliwości faktycznego sfi nanso-
wania nadzwyczajnych wydatków z marży 
uzyskiwanej z innej działalności). W wie-
lu zatem wypadkach ekonomiczny koszt 
cła i podatków związanych z nieprawidło-
wościami w procedurach celnych zostanie 
uwzględniony w cenie usług świadczonych 
na rzecz innych klientów spedytora i w ten 
sposób będzie przekazywany w łańcuchu 
obrotu gospodarczego aż do poziomu kon-
sumenta. W konsekwencji, nawet gdyby hi-
potetycznie przyjąć, że przesłanką prawa do 
odliczenia jest przerzucenie ekonomicznego 
ciężaru podatku na kolejny podmiot w łań-
cuchu obrotu gospodarczego, to jednak od-
mowa prawa do odliczenia w sprawie DSV 
Road oparta była na założeniu kontrfaktycz-
nym, chyba że Trybunał założył, iż ciężar po-
datku musi być przeniesiony na konkretny 
podmiot nabywający konkretny towar czy 
korzystający z danej usługi. Takie założenie 
byłoby jednak wydatnym ograniczeniem 
prawa do odliczenia. Przypominałoby ro-
zumowania, które stosuje się na gruncie 
ceł czy akcyz – zakłada się, że na rynku nie 
mogą znaleźć się towary o nieuregulowa-
nej sytuacji prawnej, takie, od których nie 
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uiszczono cła bądź akcyzy. Rzecz jednak 
w tym, że w sferze ceł czy akcyz obowiązują 
podstawy prawne ku temu, które to trudno 
byłoby dostrzec w przepisach regulujących 
opodatkowanie VAT.

9. Podsumowanie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w spra-
wie DSV Road zdaje się kreować nowy 
typ podatku – sankcyjny i niepodlegający 
odliczeniu VAT, związany z naruszeniami 
wymogów wynikających z przepisów pra-
wa celnego. W ocenie autora niniejszego 
opracowania zastosowane przez Trybunał 
ograniczenie prawa do odliczenia podatku 

importowego, praprzyczyną obowiązku za-
płaty którego było zastosowanie art. 203 
bądź 204 w.k.c., nie znajduje wyraźnej pod-
stawy prawnej w dyrektywie VAT. Trybunał 
niejednokrotnie dokonywał wykładni prze-
pisów związanych z prawem do odliczenia 
w kierunku zapewnienia neutralności opo-
datkowania i wydaje się, że również w anali-
zowanej sprawie mógł tak uczynić.
Jeśli uwzględnić miejsce orzecznictwa Try-
bunału Sprawiedliwości w systemie źródeł 
prawa, nie sposób zignorować jego poten-
cjalnych skutków – narażających na do-
datkowe koszty ekonomiczne związane 
z brakiem prawa do odliczenia – dla pod-
miotów takich jak spedytorzy czy główni 
zobowiązani w procedurze tranzytu.

Neutrality of import VAT

The Court of Justice in its judgment of 25 June 2015 held: “Article 168(e) of the Council 
Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
must be interpreted as not precluding national legislation which excludes the deduction of 
VAT on import which the carrier, who is neither the importer nor the owner of the goods 
in question and has merely carried out the transport and customs formalities as part of its 
activity as a transporter of freight subject to VAT, is required to pay.” In the grounds of this 
judgment, the Court of Justice emphasized that the economic burden of the tax was not 
shifted onto consumers. According to the author, it is doubtful that freight forwarders who 
pay customs duties and import VAT due to certain irregularities do not shift the burden of 
this tax on their customers. Moreover, the author argues that passing on the burden of the 
tax onto customers is not the prerequisite of the right to deduct.




