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Wyrok TS UE z 18.03.2021 r., C - 48/20 UAB „P.” przeciwko Dyrektorowi Izby 

Skarbowej w B., 

 (…) 

17      Sąd ten wskazuje jednak, że nie zostało wykazane, iż zachowanie P. i jego kontrahentów 

stanowi oszustwo lub nadużycie. To bowiem w wyniku praktyki polskich organów 

podatkowych transakcje takie jak te dokonane przez P. zostały uznane za operacje 

łańcuchowe mające na celu dostawę paliwa spółkom transportowym. W ramach tej 

praktyki przyjmowano, że każdy z podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw 

paliwa realizuje odpłatną dostawę towarów, to jest paliwa, pomimo iż faktycznie miało 

miejsce wyłącznie jedno fizyczne wydanie towaru. 

18      Sąd odsyłający wyjaśnia, że na podstawie tej praktyki P. mogła uważać się za 

uczestnika transakcji łańcuchowej, a mianowicie za nabywcę paliwa na stacjach paliw 
w celu odsprzedaży go litewskim spółkom transportowym. Spółki te otrzymywały od P. 

faktury wykazujące VAT za to paliwo i mogły żądać jego zwrotu w Polsce. 

19      Sąd ten wyjaśnia ponadto, że w zakresie, w jakim spór w postępowaniu głównym 

dotyczy deklaracji VAT P. za okresy, w których polskie organy podatkowe stosowały 
odpowiednią praktykę krajową, P. mogła skutecznie powoływać się na wykładnię 

przepisów ustawy o VAT dokonywaną przez te organy w indywidualnych interpretacjach 

podatkowych. 

20      Sąd ten zauważa, że chociaż P. działała w dobrej wierze, to jednak w 2011 r. wystawiła 

litewskim spółkom transportowym wadliwe faktury z wykazanym VAT, i że w związku 

z tym przesłanki stosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, będącego implementacją 

art. 203 dyrektywy 2006/112, są formalnie spełnione. 

21      Przypomina on jednak, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału w celu zapewnienia 

neutralności VAT wystawca faktury, który działał w dobrej wierze, powinien mieć 

możliwość korekty podatku nienależnie wykazanego na fakturze zgodnie z procedurą 

ustaloną przez dane państwo członkowskie. Ponieważ prawo polskie nie przewiduje 

takiej procedury w przypadku wszczęcia przeciwko zainteresowanemu postępowania 

podatkowego, sąd odsyłający wskazuje, że P. nie miała możliwości skorygowania 
podatku nienależnie wykazanego na fakturach wystawionych litewskim spółkom 

transportowym. 

22      Ponadto sąd odsyłający zauważa, że gdyby transakcje pomiędzy stacjami paliw, P. 

i litewskimi spółkami transportowymi zostały prawidłowo opodatkowane VAT, owe 
spółki transportowe otrzymałyby nie faktury wystawione przez P., nienależnie 

wykazujące VAT, lecz faktury wystawione przez stacje paliw z tytułu dostawy paliwa, 

wykazujące kwotę VAT zbliżoną do kwoty wskazanej na fakturach wystawionych przez 

P. 

23      Zdaniem tego sądu prawidłowe rozliczenie tych transakcji przez uczestników również 

uprawniałoby litewskie spółki transportowe do ubiegania się o zwrot VAT wykazanego 

na fakturach wystawionych przez stacje paliw, co wskazuje na to, że wystawienie przez 

P. faktur nienależnie wykazujących VAT nie wiąże się z ryzykiem utraty wpływów 

podatkowych przez państwo. Sąd ten podkreśla natomiast, że zastosowanie art. 108 
ustawy o VAT do faktur wystawionych przez P., podczas gdy dostawa paliwa przez stacje 



paliw również podlega opodatkowaniu VAT, skutkuje podwójnym obciążeniem VAT tej 

samej transakcji. 

24      W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić 

postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: 

„Czy art. 203 [dyrektywy 2006/112] oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować 

w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie zastosowaniu, w sytuacji takiej jak 

w postępowaniu głównym, przepisu krajowego takiego jak art. 108 ust. 1 [ustawy o VAT] 

do faktur z nienależnie wykazanym VAT wystawionych przez podatnika działającego 

w dobrej wierze, jeżeli: 

–        działanie podatnika nie wiązało się z oszustwem podatkowym, ale wynikało 

z błędnej wykładni przepisów prawa dokonanej przez strony biorące udział 

w transakcji, opartej o wykładnię przepisów prezentowaną przez organy 
podatkowe i powszechną praktykę w tym zakresie w momencie dokonywania 

transakcji, przyjmującą wadliwie, że wystawca faktury dokonuje dostawy 

towarów, podczas gdy faktycznie świadczy usługę pośrednictwa finansowego 

zwolnioną od VAT; oraz 

–        odbiorca faktury z nienależnie wykazanym VAT miałby prawo do żądania jego 

zwrotu przy prawidłowym zafakturowaniu transakcji przez podatnika faktycznie 

dokonującego na jego rzecz dostawy towarów?”. 

 W przedmiocie pytania prejudycjalnego 

25      Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 203 

dyrektywy 2006/112 oraz zasady proporcjonalności i neutralności VAT należy 

interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które 

w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi 

działającemu w dobrej wierze na korektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że 
odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane 

na tych fakturach zostały należycie rozliczone. 

31      W celu zapewnienia neutralności VAT to do państw członkowskich należy ustanowienie 

w ich wewnętrznych porządkach prawnych możliwości skorygowania wszystkich 
bezzasadnie wykazanych na fakturze podatków, o ile wystawca faktury wykaże dobrą 

wiarę (wyrok z dnia 2 lipca 2020 r., Terracult, C-835/18, EU:C:2020:520, pkt 27 

i przytoczone tam orzecznictwo). 

 

 (…) 

33      Z postanowienia odsyłającego wynika, że o ile prawo polskie przewiduje co do zasady 

procedurę pozwalającą na korektę VAT nienależnie wykazanego na fakturze przez 
działającego w dobrej wierze podatnika, o tyle procedura ta nie ma zastosowania, gdy 

wobec zainteresowanego zostaje wszczęta kontrola podatkowa. 

34      W tym kontekście należy stwierdzić, że odmowa przyznania możliwości korekty faktur 

za paliwa z nienależnie wykazanym VAT wystawionych spółkom transportowym, 
podczas gdy dostawy paliwa dokonane przez stacje paliw na rzecz tych spółek 

transportowych również podlegają opodatkowaniu VAT, sprowadzałaby się do nałożenia 

na skarżącą w postępowaniu głównym obciążenia podatkowego z naruszeniem zasady 

neutralności VAT. 



(…) 

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

Artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zasady proporcjonalności 

i neutralności podatku od wartości dodanej (VAT) należy interpretować w ten sposób, że 

sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji wszczęcia procedury 
kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę 

faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do 

zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie 

rozliczone. 

 

Orzecznictwo sądów krajowych 

Wyrok NSA z 30 listopada 2021 r., sygn. I FSK 847/19 

Jedynie działanie w dobrej wierze daje podstawę podatnikowi, który nieświadomie dokonał 

transakcji, która była przejawem uczestnictwa w karuzeli podatkowej do dokonania korekty 

faktur, które dawały podstawę do określenia podatku na podstawie art. 108 (art. 203 

dyrektywy 112) (wyrok TS z 18 marca 2021 r., C - 48/20, ECLI:EU:C:2021:215). 

 

Analogicznie:   

Wyrok NSA z 30 listopada 2021 r., sygn. I FSK 1117/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


