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 W wyroku w sprawie UAB Trybunał potwierdził, że możliwość 

skorygowania faktury (w tym faktury, na której nieprawidłowo wykazano kwotę 

VAT podlegającą zapłacie) jest generalnie możliwa w razie spełnienia jednej z 

dwóch przesłanek.  

 Wystawca takiej faktury – dla możliwości jej skorygowania powinien 

udowodnić działanie w dobrej wierze albo też powinien całkowicie zapobiec w 

odpowiednim czasie ryzyku utraty wpływów budżetowych (z tytułu podatku 

VAT).  
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 Analiza zarówno wyroku UAB, jak i wcześniejszego orzecznictwa TSUE 

wyraźnie wskazuje na to, że jest to alternatywa a nie koniunkcja warunków.  

Dla możliwości korekty wystarczy zatem spełnienie jednego z nich. 

 Jest to w zasadzie ustabilizowana już linia orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości, zaś tezy o możliwości (bezwzględnej w zasadzie) korekty 

faktury (w tym faktury, na której nieprawidłowo wykazano podatek) w tego 

rodzaju dwóch przypadkach są wypowiadane praktycznie od ponad dwudziestu 

lat.  
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 Wprawdzie po orzeczeniu w sprawie Genius Holding mogły powstawać w 

tej kwestii wątpliwości (bowiem w tym orzeczeniu podniesiono kwestię dobrej 

wiary jako warunku korekty faktury, na której nieprawidłowo wykazano 

podatek), jednakże najpierw w Opinii Rzecznika Generalnego Fenelly do sprawy 

Schmeink & Cofreth i Strobel, zaś później w wyroku w tej sprawie jednoznacznie 

wskazano, że do skorygowania faktury, na której wykazano w sposób 

niewłaściwy podatek od towarów i usług wystarczy spełnienie choćby jednego z 

dwóch warunków, tj. działania w dobrej wierze lub zapobieżenia utracie 

wpływów budżetowych. 
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W wyroku powyższym Trybunał wskazał jednoznacznie, że wówczas, gdy 

ryzyko jakiejkolwiek utraty wpływów podatkowych nie zostało całkowicie 

wyeliminowane (a tak było w sprawie Genius Holding), państwa członkowskie 

mogą uzależnić możliwość korekty nieprawidłowo zafakturowanego podatku 

VAT od tego, czy wystawca danej faktury działał w dobrej wierze.  

Natomiast w przypadku gdy wystawca faktury w wystarczającym czasie 

całkowicie wyeliminował ryzyko jakiejkolwiek utraty wpływów podatkowych, 

zasada neutralności podatku VAT wymaga, aby podatek VAT niewłaściwie 

zafakturowany mógł zostać skorygowany, zaś taka korekta nie jest uzależniona 

od warunki działania wystawcy faktury w dobrej wierze. 
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 Ten kierunek argumentacji był powtarzany w kolejnych orzeczeniach, przy 

czym można dodatkowo zaobserwować pewną ewolucję, czy też rozwinięcie 

rozumienia warunku „wyeliminowania ryzyka utraty wpływów budżetowych”.  

W kolejnych orzeczeniach można dostrzec twierdzenia o tym, że dla 

korekty faktury, o której mowa, wystarczające jest powstanie stanu, w którym 

niebezpieczeństwo utraty wpływów budżetowych zostało wyeliminowane, 

nawet jeśli nie doprowadził do tego sam wystawca faktury, lecz „wyręczyły” go 

w tym organy podatkowe. 

 

  



Warunki korekty faktury z art. 108 ustawy VAT. Ewolucja orzecznictwa TSUE.  

 

 

 Przykładowo twierdzenia z uzasadnieniu wyroku w sprawie Rusedespred, 

gdzie wskazano: „ponieważ organ podatkowy w sposób ostateczny odmówił 

odbiorcy spornej faktury prawa do odliczenia, niebezpieczeństwo uszczuplenia 

dochodów podatkowych związane z owym odliczeniem zostało całkowicie 

wyeliminowane”. 
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 Zdaniem Trybunału niekiedy sytuacja ta (zapobieżenie ryzyku utraty 

wpływów budżetowych) powstaje eo ipso, przy określonym ułożeniu 

wzajemnych transakcji, bądź też przy określonym sposobie opodatkowania.  

Przykładowo w wyroku w sprawie Terracult Trybunał zauważył: 

„Tymczasem w przypadku dostaw towarów objętych mechanizmem odwrotnego 

obciążenia VAT ryzyko utraty wpływów podatkowych związane z wykonywaniem 

prawa do zwrotu zostaje wyeliminowane”.  
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Z kolei w orzeczeniu w sprawie EN.SA. Trybunał wywodził: „fikcyjne 

transakcje sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy odnośnymi spółkami nie 

doprowadziły do żadnej utraty wpływów podatkowych. Jak zauważyła rzecznik 

generalna w pkt 47 opinii, wynika to z faktu, że zaangażowane spółki regularnie 

płaciły VAT obciążający realizowane przez nie transakcje sprzedaży energii 

elektrycznej oraz że, odkupując następnie tę samą ilość energii elektrycznej po tej 

samej cenie, odliczyły taką samą kwotę VAT jak ta, którą uiściły”. 

 

 

 


