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„Szybki VAT” przy WNT paliw silnikowych  

podyskutują m.in.: dr Jacek Matarewicz (Kancelaria Ożóg Tomczykowski), Tomasz 

Siennicki (KNDP) 

 

wyrok TS UE z 9.09.2021 r., C-855/19, G. sp. z o.o. 

 

 (…) 

13    W grudniu 2016 r. G. dokonała 20 wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju napędowego 

objętego kodem CN 2710 19 43 w łącznej ilości 3 190 874 m³. 

14  Organ podatkowy wyjaśnił, że wewnątrzwspólnotowe nabycia dokonane przez G. 

odpowiadały drugiemu przypadkowi przewidzianemu w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, 

polegającemu na wprowadzeniu do składu podatkowego towarów z terytorium innego 

państwa członkowskiego. 

15     Z naruszeniem tego przepisu G. nie uiściła VAT należnego za te nabycia w łącznej kwocie 

1 530 766 złotych polskich (PLN) (około 345 000 EUR) w terminie pięciu dni od 

wprowadzenia oleju napędowego na terytorium kraju. Ponadto nie złożyła ona również, 
z naruszeniem art. 99 ust. 11a tej ustawy, miesięcznej deklaracji dotyczącej tych nabyć 

w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek ich zapłaty. 

16   Decyzją z dnia 6 kwietnia 2018 r. organ podatkowy nałożył na G., tytułem zaległości 

podatkowych za grudzień 2016 r., obowiązek natychmiastowej zapłaty należnego VAT, 

powiększonego o odsetki za zwłokę naliczone od dnia następującego po dniu, w którym 

upłynął termin płatności. 

17   Wyrokiem z dnia 10 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Polska) 

oddalił skargę G. na tę decyzję. 

18   Rozpatrując skargę kasacyjną od tego wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) 

wyjaśnia, że art. 103 ust. 5a ustawy o VAT stanowi część pakietu zmian do tej ustawy, 
który wszedł w życie w dniu 1 sierpnia 2016 r., mających na celu poprawę poboru VAT 

od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw i zapobieganie oszustwom w zakresie VAT na 

transgranicznym rynku paliw. 

19    Sąd odsyłający zastanawia się przede wszystkim, czy ów art. 103 ust. 5a w zakresie, w 

jakim ustanawia krótsze terminy płatności VAT w odniesieniu do nabycia paliw 

pochodzących z innych państw członkowskich niż w przypadku nabycia wewnętrznego, 

jest zgodny z art. 110 TFUE. Możliwość przyznana państwom członkowskim na mocy 

art. 273 dyrektywy VAT w zakresie ustanowienia obowiązków, jakie uznają za niezbędne 

dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym, 
może być bowiem realizowana jedynie pod warunkiem równego traktowania transakcji 

krajowych i transakcji dokonywanych między państwami członkowskimi przez 

podatników oraz pod warunkiem, że obowiązki te, w wymianie handlowej między 

państwami członkowskimi, nie będą prowadzić do powstania formalności związanych z 

przekraczaniem granic. 

20    Następnie, na wypadek gdyby art. 103 ust. 5a ustawy o VAT nie był sprzeczny ani z art. 

110 TFUE, ani z art. 273 dyrektywy VAT, sąd ten zastanawia się, czy ten pierwszy 

przepis jest zgodny z art. 69 tej dyrektywy w zakresie, w jakim przewiduje on, że VAT od 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw może być pobrany nawet przed powstaniem 
obowiązku podatkowego, o którym mowa w owym art. 69, zgodnie z którym obowiązek 

ten powstaje w dniu wystawienia faktury lub, jeżeli faktura nie została wystawiona, nie 
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później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku podatkowego. 

21    Zdaniem tego sądu odpowiedź na to pytanie zależy od charakteru płatności, o których 

mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Jeżeli mają one charakter odrębnej konstrukcji 

przyśpieszonego poboru VAT, obowiązek ich uiszczenia przed terminem powstania 

obowiązku podatkowego na podstawie art. 69 dyrektywy pozostaje w sprzeczności z tymi 

przepisami, gdyż nie ma podstaw do wymagania płatności VAT przed powstaniem 

obowiązku podatkowego. Natomiast obowiązek zapłaty podatku przed powstaniem 
zobowiązania podatkowego mógłby być zgodny z tym przepisem, gdyby płatności te 

zostały uznane za „zaliczkę” w rozumieniu art. 206 zdanie drugie in fine dyrektywy VAT. 

W takim przypadku pojawia się pytanie, czy ta zaliczka może zostać obliczona na 

podstawie kwoty brutto VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw bez 

uwzględnienia prawa podatnika do odliczenia. 

22   Wreszcie, gdyby tak było, sąd ten zastanawia się, czy zaliczka na poczet VAT, w 

rozumieniu wskazanego przepisu, nieuiszczona w terminie, traci swój byt prawny z 

końcem okresu rozliczeniowego podatku, na poczet którego ma być uiszczona. 

23   W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić 

postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

„1)      Czy art. 110 [TFUE] i art. 273 dyrektywy [VAT] nie sprzeciwiają się przepisowi takiemu 

jak art. 103 ust. 5a [ustawy o VAT], stanowiącemu, że w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych podatnik jest obowiązany, bez 

wezwania naczelnika urzędu celnego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na 

rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego: 

a)      w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we 

właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych – jeżeli towary są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów [ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym] przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym; 

b)   w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego; 

c)   z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju – jeżeli towary są 

przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o 

podatku akcyzowym? 

2)      Czy art. 69 dyrektywy [VAT] nie sprzeciwia się przepisowi takiemu jak art. 103 ust. 5a 

[ustawy o VAT], stanowiącemu, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 

silnikowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu celnego, do 

obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat 

podatku akcyzowego: 

a)      w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we 

właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych – jeżeli towary są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów [ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym] przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym; 

b)   w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego; 
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c)   z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju – jeżeli towary są 

przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o 

podatku akcyzowym; 

przy interpretacji, że powyższe kwoty nie stanowią zaliczek na VAT w rozumieniu art. 206 

dyrektywy [VAT]? 

3)      Czy zaliczka na VAT w rozumieniu art. 206 dyrektywy [VAT], nieuiszczona w terminie, 

traci swój byt prawny z końcem okresu rozliczeniowego podatku, na poczet którego ma 

być uiszczona?”. 

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych 

(…) 

29    W odniesieniu do nabyć wewnątrzwspólnotowych, wprawdzie zgodnie z art. 68 

dyrektywy VAT zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce w 

dniu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jednak podatek ten staje się 

wymagalny na podstawie art. 69 tej dyrektywy w związku z art. 222 tej dyrektywy 

dopiero w późniejszym terminie, czyli w chwili wystawienia faktury lub nie później niż 

piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie 
powodujące powstanie obowiązku podatkowego, w przypadku gdy faktura nie została 

wystawiona przed tą datą. 

30   Tymczasem w niniejszej sprawie, o ile bezsporne jest, że w ramach systemu 

ustanowionego w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w dziedzinie wewnątrzwspólnotowego 

nabycia paliw zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, 
zgodnie z art. 68 dyrektywy VAT, przed powstaniem obowiązku wcześniejszej zapłaty 

VAT, ponieważ ów obowiązek zapłaty powstaje po wprowadzeniu tych towarów na 

terytorium kraju, to jednak wydaje się, że rzeczony obowiązek zapłaty powstaje, zanim 

VAT stanie się wymagalny na podstawie art. 69 tej dyrektywy w związku z jej art. 222. 

 (…) 

34     W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, że możliwość pobierania zaliczek przewidziana 
na podstawie art. 206 zdanie drugie dyrektywy VAT pozwala państwom członkowskim 

na przyspieszenie nie daty wymagalności VAT, lecz jedynie daty zapłaty podatku, który 

stał się już wymagalny, przepis ten należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 

przeszkodzie przepisowi prawa państwa członkowskiego wymagającemu zapłaty VAT, 

zanim podatek ten stanie się wymagalny na podstawie art. 69 tej dyrektywy. 

35    Wniosku tego nie podważa art. 273 dyrektywy VAT, który stanowi, że z zastrzeżeniem 

spełnienia pewnych warunków wymienionych w tym przepisie państwa członkowskie 

mogą wprowadzić inne obowiązki, które uznają one za niezbędne do zapewnienia 

prawidłowego poboru VAT i zapobiegania oszustwom podatkowym. O ile bowiem 

państwa członkowskie dysponują zakresem uznania co do środków zmierzających do 

osiągnięcia tych celów, o tyle są one jednak zobowiązane do wykonywania swoich 
kompetencji w tej dziedzinie z poszanowaniem prawa Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 

15 kwietnia 2021 r., Grupa Warzywna, C‑935/19, EU:C:2021:287, pkt 25, 26 i 

przytoczone tam orzecznictwo). 

36     W związku z tym przepis prawa krajowego można uznać za zgodny ze wspomnianym art. 

273 wyłącznie w zakresie, w jakim jest on zgodny w szczególności z innymi przepisami 

dyrektywy VAT. 
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37     W konsekwencji na pytania zadane przez sąd odsyłający należy odpowiedzieć, że art. 69, 

206 i 273 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na 

przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który ustanawia obowiązek zapłaty VAT od 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, zanim podatek ten stanie się wymagalny w 

rozumieniu tego art. 69. 

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

Artykuły 69, 206 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 

2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, 

zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa 

krajowego, który ustanawia obowiązek zapłaty podatku od wartości dodanej 

(VAT) od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, zanim podatek ten stanie 

się wymagalny w rozumieniu tego art. 69. 

 

Orzecznictwo sądów krajowych 

Przed TSUE 

 Wyrok NSA z 31.08.2020 r., I FSK 1913/17 

 (…) 

ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) zmieniła treść art. 103 ust. 5a u.p.t.u. 

(zrezygnowano z pojęcia "paliwa silnikowe"). Jednocześnie w art. 103 u.p.t.u. dodano ust. 5aa, 

w którym wymienione zostały towary objęte obowiązkiem określonym w ust. 5a tego artykułu 

(tzw. "pakietem paliwowym"), sklasyfikowane według odpowiednich kodów Nomenklatury CN. 

Jak zaś wynikało z uzasadnienia projektu do tej ustawy z 13 lutego 2018 r. (Sejm RP VIII nr 

druku 3499), zmiany te polegają zasadniczo na wprowadzeniu do ustawy o podatku od 

towarów i usług katalogu towarów, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania 

naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku od towarów usług na 
rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego, co 

zapobiegnie wątpliwościom co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym 

i ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do produktów ropopochodnych, które 

mogą być stosowane zarówno do napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji 

innych towarów. 

Uprawniony jest więc wniosek, że dopiero wprowadzenie opisanych wyżej zmian w ustawie o 

podatku od towarów i usług pozwoliło na objęcie regulacją zamieszczoną w art. 103 ust. 5a 

tej ustawy towarów (wymienionych w ust. 5aa) bez względu na ich przeznaczenie. 

(…) 

Jak już wskazano wyżej, nie jest sporny cel wprowadzenia art. 103 ust. 5a u.p.t.u., jakim jest 

ograniczenie oszustw i nadużyć w podatku od towarów i usług związanych z obrotem paliwami 
silnikowymi. Podnoszona przez Szefa KAS konieczność uwzględnienia takiego celu przy 

wykładniart. 103 ust. 5a u.p.t.u. nie może jednak prowadzić do rozszerzenia zakresu 

zastosowania tego przepisu. 

Sąd pierwszej instancji zgodził się z Ministrem, że obowiązku zapłaty podatku na podstawie 

powyższego przepisu ustawodawca nie powiązał z obowiązkiem posiadania przez podatnika 
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koncesji na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi. Argumentacja skargi kasacyjnej 

dotycząca braku takiego obowiązku była więc w istocie zbędna. 

(…) 

 

Po TSUE 

 Wyrok NSA z 27.01.2022, I FSK 1193/17 

 (…) 

 4.3. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na tym etapie postępowania nie jest 

już istotne to jak należy rozumieć pojęcie "paliwa silnikowe", o którym mowa w art. 103 ust. 

5a ustawy o VAT. Istotne jest bowiem zagadnienie zgodności omawianego przepisu z prawem 

unijnym. Zagadnienie to było przedmiotem pytania prejudycjalnego w sprawie C-855/19. W 

sprawie tej Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału m.in. o wyjaśnienie, czy 

art. 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa 

krajowego, który nakłada obowiązek wcześniejszej zapłaty VAT z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, zanim podatek ten stanie się wymagalny w 

rozumieniu art. 69 dyrektywy 112. Pytanie Sądu dotyczyło również tego czy dyrektywę 112, a 

w szczególności jej art. 69, 206 i 273, należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na 

przeszkodzie takiemu przepisowi prawa krajowego. 

 

W wyroku z 29 września 2021 r., w sprawie C-855/19, ECLI:EU:C:2021:714 Trybunał uznał, 

że "artykuły 69, 206 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 

sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 

2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że stoją one na 

przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który ustanawia obowiązek zapłaty podatku od 

wartości dodanej (VAT) od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, zanim podatek ten stanie 

się wymagalny w rozumieniu tego art. 69". 

W uzasadnieniu wyroku Trybunał zauważył, że wprawdzie państwa członkowskie mogą na 

podstawie art. 206 zdanie drugie dyrektywy 112 odstąpić od zasady płatności przy składaniu 

deklaracji okresowej i pobierać zaliczki, ale z możliwości tej można skorzystać tylko w zakresie, 

w jakim dotyczy ona podatku, który stał się wymagalny (pkt 32 uzasadnienia wyroku). W 

ocenie TS art. 206 zdanie drugie dyrektywy 112 stanowi złagodzenie zasady ustanowionej w 

zdaniu pierwszym tego przepisu, ustanawiającym obowiązek zapłaty w momencie złożenia 

deklaracji VAT, który znajduje się w tytule XI rozdział 1 tej dyrektywy ("Obowiązek 

podatkowy"), o tyle artykuł ten nie może ustanawiać odstępstwa od art. 62 i 69 wspomnianej 

dyrektywy, które objęte są tytułem VI tej dyrektywy ("Zdarzenie powodujące powstanie 

obowiązku podatkowego i wymagalność podatku") (pkt 33 uzasadnienia wyroku). Jak bowiem 

zauważył Trybunał możliwość pobierania zaliczek przewidziana na podstawie art. 206 zdanie 

drugie dyrektywy 112 pozwala państwom członkowskim na przyspieszenie nie daty 

wymagalności VAT, lecz jedynie daty zapłaty podatku, który stał się już wymagalny. Dlatego 

uznał, że przepis ten należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi 

prawa państwa członkowskiego wymagającemu zapłaty VAT, zanim podatek ten stanie się 

wymagalny na podstawie art. 69 tej dyrektywy") (pkt 34 uzasadnienia wyroku). Wniosku tego, 

w ocenie TS, nie podważa art. 273 dyrektywy 112, który stanowi, że z zastrzeżeniem spełnienia 

pewnych warunków wymienionych w tym przepisie państwa członkowskie mogą wprowadzić 

inne obowiązki, które uznają one za niezbędne do zapewnienia prawidłowego poboru VAT i 

zapobiegania oszustwom podatkowym. O ile bowiem państwa członkowskie dysponują 

zakresem uznania co do środków zmierzających do osiągnięcia tych celów, o tyle są one jednak 
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zobowiązane do wykonywania swoich kompetencji w tej dziedzinie z poszanowaniem prawa 

Unii (pkt 35 uzasadnienia wyroku). 

W związku z tym Trybunał uznał, że przepis prawa krajowego można uznać za zgodny ze 

wspomnianym art. 273 wyłącznie w zakresie, w jakim jest on zgodny w szczególności z innymi 

przepisami dyrektywy 112 (pkt 35 uzasadnienia wyroku). 

4.4. Z powyższego wynika, że art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, który nakłada obowiązek 

wcześniejszej zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, zanim podatek ten 

stanie się wymagalny w rozumieniu art. 69 dyrektywy 112, jest niezgodny z przepisami 

dyrektywy VAT. Art. 103 ust. 5a ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku wcześniejszej 

zapłaty VAT z naruszeniem art. 69 dyrektywy VAT, niezależnie od wystawienia faktury lub 

upływu określonego w tym przepisie terminu (nie później niż piętnastego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące powstanie 

obowiązku podatkowego, w przypadku gdy faktura nie została wystawiona przed tą datą), po 

upływie którego podatek staje się siłą rzeczy wymagalny. W odniesieniu do nabyć 

wewnątrzwspólnotowych, wprawdzie zgodnie z art. 68 dyrektywy 112 zdarzenie powodujące 

powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce w dniu dokonania wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, jednak podatek ten staje się wymagalny na podstawie art. 69 tej dyrektywy 

w związku z art. 222 tej dyrektywy dopiero w późniejszym terminie, czyli w chwili wystawienia 

faktury lub nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

miało miejsce zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego, w przypadku gdy 

faktura nie została wystawiona przed tą datą. 

 

4.5. Wobec powyższego nie mógł zostać uwzględniony, sformułowany w skardze kasacyjnej 

zarzut naruszenia art. 103 ust. 5a ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię. Wydana w 

rozpatrywanej sprawie interpretacja indywidualna naruszała prawo, ponieważ stanowisko 

zajęte przez organ interpretacyjny oparte zostało na niezgodnym z dyrektywą art. 103 ust. 5a 

ustawy o VAT. 

 


