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podyskutują m.in.: dr hab. Adam Bartosiewicz (UJD), dr hab. Hanna Filipczyk (UwB), dr Piotr 

Karwat (SGH), sędzia NSA dr Roman Wiatrowski 

 

 

Wyrok TS UE z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C-712/17 EN.SA. Srl przeciwko 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso 

 

(…) 

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne 

12      EN.SA. jest włoską spółką zajmującą się wytwarzaniem i dystrybucją energii 
elektrycznej. (…) Organ [podatkowy] odmówił (…) odliczenia VAT w odniesieniu do 

transakcji dotyczących zakupu energii elektrycznej uznanych za fikcyjne z uwagi na 

brak faktycznego przekazania energii oraz (…) nałożył na EN.SA. grzywnę w kwocie 

równej kwocie nienależnie odliczonego VAT.  

13      (…) [O]rgan podatkowy nie wskazał, że spółka EN.SA. uchybiła obowiązkowi 

zapłaty VAT należnego z tytułu każdej transakcji sprzedaży energii elektrycznej. 

14      Zdaniem tego organu te różne transakcje wpisują się w „okrężny” mechanizm 

sprzedaży tych samych ilości energii elektrycznej po tej samej cenie między spółkami 

należącymi do tej samej grupy. Zostały one przeprowadzone w celu umożliwienia grupie 

Green Network wykazania w księgowości wysokich wartości wyłącznie dla uzyskania 

dostępu do bankowych kanałów finansowania. 

(…) 

17      Sąd odsyłający podkreśla, że fikcyjne transakcje sprzedaży energii elektrycznej 

będące przedmiotem postępowania głównego nie przysporzyły podmiotom je 

przeprowadzającym żadnej korzyści podatkowej ze względu na „okrężny” charakter 

transakcji i brak utraty wpływów podatkowych przez skarb państwa. (…). 

18      W tych okolicznościach Commissione tributaria regionale di Lombardia 
(regionalna komisja podatkowa w Lombardii) postanowiła zawiesić postępowanie 

i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: 

„Czy w przypadku transakcji uznanych za fikcyjne, które nie spowodowały uszczerbku 

dla skarbu państwa i nie przyniosły żadnej korzyści podatkowej podatnikowi, przepisy 

krajowe wynikające z zastosowania art. 19 (odliczenia) i art. 21 ust. 7 (fakturowanie 
transakcji) [DPR nr 633/1972] oraz art. 6 ust. 6 decreto legislativo n. 471 (dekretu 

z mocą ustawy nr 471) z dnia 18 grudnia 1997 r. (naruszenie obowiązków dotyczących 

dokumentowania, rejestrowania oraz identyfikacji transakcji) są zgodne z zasadami 

prawa Unii w zakresie [VAT] ustanowionymi przez [Trybunał], jeśli jednoczesne 

zastosowanie przepisów krajowych powoduje: 
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a)      wielokrotny i powtarzający się brak możliwości odliczenia podatku zapłaconego od 

zakupów przez nabywcę za każdą sporną transakcję, która dotyczy tego samego 

przedmiotu i tej samej podstawy opodatkowania; 

b)      nałożenie podatku oraz obowiązku zapłacenia podatku przez zbywcę (oraz 

wykluczenie możliwości odzyskania nadpłaconych kwot) w odniesieniu do 
odpowiadających im, analogicznych transakcji sprzedaży, które również zostały uznane 

za fikcyjne; 

c)      nałożenie grzywny równej kwocie podatku od transakcji uznanych za 

niepodlegające odliczeniu?”.  

 W przedmiocie pytania prejudycjalnego 

(…) 

 W przedmiocie dwóch pierwszych części pytania 

20      Poprzez dwie pierwsze części pytania sąd odsyłający zmierza zasadniczo do 

ustalenia, czy w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której 

fikcyjne transakcje sprzedaży energii elektrycznej dokonywane w sposób „okrężny” 

pomiędzy tymi samymi podmiotami i opiewające na te same kwoty nie spowodowały 
utraty wpływów podatkowych, dyrektywę VAT należy interpretować w ten sposób, że 

sprzeciwia się ona przepisom prawa krajowego, które wykluczają możliwość odliczenia 

VAT w odniesieniu do transakcji fikcyjnych, zobowiązując jednocześnie osoby, które 

wykazują VAT na fakturze, do zapłaty tego podatku, w tym z tytułu fikcyjnej transakcji. 

21      Na wstępie należy zauważyć, że te dwa wyżej wymienione przepisy prawa 

krajowego odzwierciedlają analogiczne przepisy dyrektywy VAT. 

22      Z jednej strony, możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do fikcyjnych 

transakcji wynika z art. 168 tej dyrektywy.  

(…) 

24      Tymczasem w przypadku, gdy transakcja nabycia towaru lub usługi jest fikcyjna, 

nie może ona mieć żadnego związku z transakcjami podatnika obciążonymi podatkiem 
należnym. W związku z tym, jeżeli brak jest rzeczywistej dostawy towarów lub 

rzeczywistego świadczenia usług, nie może powstać żadne prawo do odliczenia (wyrok 

z dnia 27 czerwca 2018 r., SGI i Valériane, C-459/17 i C-460/17, EU:C:2018:501, 

pkt 36). 

25      Okoliczność, że fikcyjna transakcja nie może uprawniać do żadnego odliczenia, 

jest zatem nierozerwalnie związana z mechanizmem VAT. 

26      Z drugiej strony, obowiązek wszystkich podmiotów, które wyszczególniają VAT na 

fakturze, do zapłaty tego podatku został wyraźnie ustanowiony w art. 203 dyrektywy 
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VAT. W tym względzie Trybunał wyjaśnił, że wyszczególniony na fakturze VAT jest 

należny od wystawcy tej faktury również w przypadku braku rzeczywiście zrealizowanej 

transakcji podlegającej opodatkowaniu (zob. podobnie wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., 

Stroy trans, C-642/11, EU:C:2013:54, pkt 38). 

27      Te dwie wyżej wymienione zasady nie mają zasadniczo zastosowania do tego 
samego podmiotu gospodarczego. To wystawca faktury jest zobowiązany do zapłaty VAT 

wykazanego na tej fakturze, podczas gdy brak możliwości odliczenia VAT w odniesieniu 

do fikcyjnych transakcji występuje względem odbiorcy tej faktury.  

28      Niemniej jednak w szczególnej sytuacji rozpatrywanej w postępowaniu głównym 

wymogi określone w art. 168 i 203 dyrektywy VAT muszą być spełnione łącznie wobec 
tego samego podmiotu gospodarczego. Te same ilości energii elektrycznej były bowiem 

fikcyjnie odsprzedawane po tej samej cenie między spółkami należącymi do tej samej 

grupy w sposób „okrężny”, tak że spółki te sprzedawały i odkupywały owe ilości energii 

po tej samej cenie. W związku z tym każdy podmiot gospodarczy był jednocześnie 

wystawcą faktury wykazującej kwotę VAT oraz odbiorcą innej faktury z tytułu nabycia 

tej samej ilości energii elektrycznej po tej samej cenie i wyszczególniającej tę samą kwotę 
VAT. EN.SA. była zatem, jako wystawca faktury i zgodnie z zasadą ustanowioną 

w art. 203 dyrektywy VAT, zobowiązana do zapłaty skarbowi państwa kwoty VAT, która 

została na tej fakturze wskazana. Natomiast biorąc pod uwagę fikcyjny charakter 

omawianych transakcji, spółka ta, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 168 tej 

dyrektywy, nie mogła odliczyć tej samej kwoty podatku wykazanego na fakturze, której 

była ona odbiorcą, z tytułu zakupu energii elektrycznej.  

29      Z tych względów sąd odsyłający zastanawia się, czy łączne stosowanie tych 

wymogów, wynikających z prawa krajowego i przejętych z dyrektywy VAT, do podmiotu 

gospodarczego znajdującego się w sytuacji takiej jak ta, w której znajduje się spółka 

EN.SA., narusza zasadę neutralności VAT.  

(…) 

31      Jednakże zwalczanie oszustw, unikania opodatkowania i ewentualnych nadużyć 

jest celem uznanym i wspieranym przez dyrektywę VAT (wyrok z dnia 31 stycznia 

2013 r., Stroy trans, C-642/11, EU:C:2013:54, pkt 46). Niebezpieczeństwo 

uszczuplenia dochodów podatkowych nie jest co do zasady całkowicie wyeliminowane, 

jeżeli odbiorca faktury, na której nieprawidłowo wyszczególniono VAT, może posłużyć 
się tą fakturą w celu skorzystania z prawa do odliczenia tego podatku (wyrok z dnia 

31 stycznia 2013 r., Stroy trans, C-642/11, EU:C:2013:54, pkt 31). 

32      W tym kontekście obowiązek ustanowiony w art. 203 tej dyrektywy ma na celu 

zapobieganie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych, jakie może 

wynikać z prawa do odliczenia (wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., Stroy trans, C-642/11, 

EU:C:2013:54, pkt 32). 

33      Jednakże zgodnie z zasadą proporcjonalności wspomniany obowiązek nie 

powinien wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, 

a w szczególności nie może podważać w sposób nieproporcjonalny zasady neutralności 

VAT. Otóż w sytuacji takiej jak ta w postępowaniu głównym, w której z uwagi na fikcyjny 

charakter transakcji odliczenie podatku nie jest możliwe, poszanowanie zasady 
neutralności VAT zapewnia możliwość, którą mogą przewidzieć państwa członkowskie, 

skorygowania nieprawidłowo wyszczególnionego na fakturze VAT, jeżeli wystawca 
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faktury udowodni działanie w dobrej wierze lub zapobiegnie w odpowiednim czasie 

i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych (wyrok z dnia 

31 stycznia 2013 r., Stroy trans, C-642/11, EU:C:2013:54, pkt 43). 

34      W niniejszym przypadku, jak wynika z wyjaśnień przedstawionych Trybunałowi 

przez sąd odsyłający, spółka EN.SA. świadomie wystawiła faktury nieodpowiadające 
jakiejkolwiek rzeczywistej transakcji. W tych okolicznościach spółka ta nie może 

powoływać się na swą dobrą wiarę. Natomiast zdaniem sądu odsyłającego 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. 

35      W tych okolicznościach z pkt 33 niniejszego wyroku wynika, że dyrektywa VAT, 

rozpatrywana w świetle zasad neutralności i proporcjonalności, nakłada na państwa 

członkowskie obowiązek umożliwienia wystawcy faktury, odnoszącej się do fikcyjnej 
transakcji, dochodzenia zwrotu podatku wykazanego na tej fakturze, który musiał on 

zapłacić, jeżeli zapobiegł on w odpowiednim czasie i całkowicie niebezpieczeństwu 

uszczuplenia dochodów podatkowych. 

(…) 

W przedmiocie części trzeciej pytania 

37     Poprzez część trzecią pytania sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy zasadę 

proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona, w sytuacji 

takiej jak w postępowaniu głównym, przepisowi prawa krajowego, na podstawie którego 

niezgodne z prawem odliczenie VAT podlega grzywnie w wysokości równej kwocie 

dokonanego odliczenia. 

(…) 

42     (…) W tej sytuacji grzywna równa 100% kwoty podatku nienależnie odliczonego na 

wcześniejszym etapie obrotu, która została nałożona, bez uwzględnienia faktu, że ta 

sama kwota VAT została prawidłowo uiszczona na późniejszym etapie obrotu, a skarb 

państwa nie poniósł w związku z tym żadnej utraty wpływów podatkowych, stanowi karę 

nieproporcjonalną w stosunku do zamierzonego przez nią celu.  

43      W drugiej kolejności, w sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym, zasada 

neutralności VAT sprzeciwia się również zastosowaniu sankcji takiej jak ta ustanowiona 

w prawie krajowym. W tym kontekście (…) poszanowanie zasady neutralności VAT 

zapewnia bowiem możliwość, którą mogą przewidzieć państwa członkowskie, 

skorygowania nieprawidłowo wyszczególnionego na fakturze podatku, jeżeli wystawca 

faktury udowodni działanie w dobrej wierze lub zapobiegnie w odpowiednim czasie 

i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych. 

44      Tymczasem, jak zauważyła rzecznik generalna w pkt 57 opinii, nałożenie grzywny 

równej 100% kwoty nienależnie odliczonego podatku prowadzi do tego, że możliwość 
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dokonania korekty zobowiązania podatkowego wynikającego z art. 203 dyrektywy VAT 

staje się bezprzedmiotowa. Nawet jeśli bowiem można dokonać korekty owego 

zobowiązania podatkowego, w przypadku braku ryzyka utraty wpływów podatkowych, 

kwota równa kwocie nienależnie odliczonego podatku pozostaje należna w ramach tej 

grzywny. 

(…) 

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

1)      W sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której 

fikcyjne transakcje sprzedaży energii elektrycznej dokonywane w sposób 

„okrężny” pomiędzy tymi samymi podmiotami i opiewające na te same kwoty nie 
spowodowały utraty wpływów podatkowych, dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 

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

w świetle zasad neutralności i proporcjonalności, należy interpretować w ten 

sposób, że nie sprzeciwia się ona przepisom prawa krajowego, które wykluczają 

możliwość odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do 

transakcji fikcyjnych, zobowiązując jednocześnie osoby, które wykazują VAT na 
fakturze, do zapłaty tego podatku, w tym z tytułu fikcyjnej transakcji, pod 

warunkiem, iż prawo krajowe umożliwia dokonanie korekty zobowiązania 

podatkowego wynikającego z owego zobowiązania, jeżeli wystawca faktury, który 

nie działał w dobrej wierze zapobiegnie w stosownym czasie i całkowicie 

niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych, czego weryfikacja 

należy do sądu odsyłającego. 

2)      Zasady proporcjonalności i neutralności podatku od wartości dodanej (VAT) 

należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak w postępowaniu 

głównym sprzeciwiają się one przepisowi prawa krajowego, na podstawie którego 

niezgodne z prawem odliczenie VAT podlega grzywnie w wysokości równej kwocie 

dokonanego odliczenia. 

 

Orzecznictwo sądów krajowych 

I FSK 1011/17; nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 września 2021 r., 

sygn. akt III SA/Wa 2554/20). 

 

(…) zgodnie ze stanowiskiem Strony wpływ wyroku TSUE na decyzję ostateczną polega na 

tym, że "nakazuje [on] zmienić wykładnię i stosowanie prawa krajowego poprzez odstępowanie 
od określania w stosunku do podatnika podatku należnego na podstawie art. 108 [u.p.t.u.] w 

przypadku ustalenia, że wystawienie przez podatnika nierzetelnych faktur VAT nie wiązało się 

z jakimkolwiek uszczupleniem podatku lub narażeniem podatku na uszczuplenie" (s. 4-5 

skargi). 

Nie taka jest jednak treść wyroku w sprawie EN.SA. Trybunał pozostał w nim bowiem przy 

swoim wcześniejszym stanowisku, zgodnie z którym do uznania, że przepisy krajowe są w 

takim przypadku niezgodne z prawem Unii, trzeba, by uniemożliwiały one korektę 

wystawionych faktur VAT podatnikowi, który działał w dobrej wierze (co zostało wykluczone 

w realiach sprawy EN.SA) lub zapobiegł niebezpieczeństwu uszczuplenia podatku. 
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Tym samym stanowisko TSUE pozostało w tym względzie rygorystyczne (inaczej niż 

proponowała rzecznik generalna J. Kokott w swojej opinii wydanej w tej sprawie w dniu 17 

stycznia 2019 r., ECLI:EU:C:2019:35). Trybunał podtrzymał swój pogląd znany z 

wcześniejszego orzecznictwa (podobnie m.in. wyrok NSA z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt  

Nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 

441/21 

Wyrok Trybunału w sprawie EN.SA opiera prawo do korekty faktury VAT nie na braku 

uszczuplenia dochodów budżetowych, lecz na odpowiednim zachowaniu podatnika, który 

korekty takiej miałby dokonać (wymagane przesłanki mają charakter podmiotowy). Należy 

zgodzić się z organem odwoławczym, że żadna z wymaganych tym orzeczeniem przesłanek 

podmiotowych nie wystąpiła w rozpatrywanym przypadku Spółki: ani działanie w dobrej 

wierze, ani zapobieżenie w stosownym czasie i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia 

dochodów podatkowych. 

(…) Z orzecznictwa TSUE wynika, że niebezpieczeństwo uszczuplenia dochodów podatkowych 

nie jest co do zasady całkowicie wyeliminowane, jeżeli odbiorca faktury, na której 

nieprawidłowo wyszczególniono podatek VAT, może posłużyć się tą fakturą w celu 
skorzystania z prawa do odliczenia zgodnie z art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE (wyrok 

z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-642/11 Stroy trans, EU:C:2013:54, pkt 31; wyrok z 

dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-566/07 Stadeco, ECLI:EU:C:2009:380, pkt 29; zob. 

także wyroki NSA: z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 315/14; z dnia 20 września 2013 

r., sygn. akt I FSK 1309/12). 

Trybunał Sprawiedliwości wskazuje na "niebezpieczeństwo uszczuplenia dochodów 

budżetowych", nie na rzeczywiste ich uszczuplenie. Niebezpieczeństwo uszczuplenia 

dochodów podatkowych zachodzi natomiast zawsze, gdy podatnik wystawia "puste" faktury 

(faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych) – nawet w przypadku, gdy 
z podatkiem naliczonym odliczonym na podstawie takiej faktury koresponduje podatek 

należny. Zawsze bowiem może się zdarzyć, że podatek naliczony zostanie odliczony przez 

odbiorcę faktury, a następnie podatnik (wystawca faktury) powoła się w postępowaniu 

podatkowym na fakt, że transakcja faktycznie nie miała miejsca, ze względu na co należy 

skorygować jego rozliczenie podatkowe poprzez pomniejszenie podatku należnego. Wtedy 
zerwana zostałaby odpowiedniość między podatkiem naliczonym (już odliczonym) i podatkiem 

należnym (podlegającym korekcie), a odliczony podatek naliczony mógłby nie zostać już 

odzyskany od odbiorcy faktury. Niebezpieczeństwu temu zapobiega właśnie obowiązywanie i 

stosowanie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. (przepisu, który nie ma charakteru sankcyjnego, lecz 

zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu VAT). Jak uznaje TSUE, regulacja tego 

rodzaju jak przewidziana w art. 108 u.p.t.u. (stanowiąca implementację art. 203 dyrektywy 
2006/112/WE) "ma na celu eliminację ryzyka uszczuplenia wpływów podatkowych, jakie 

może powodować prawo do odliczenia przewidziane w art. 167 i nast. [dyrektywy 

2006/112/WE]" (wyrok TSUE z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-138/12 Rusedespred, 

EU:C:2013:233, pkt 24). 

 Nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 2 września 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 

2554/20 

Także w jednym z ostatnich wyroków TSUE potwierdził stanowisko, że jest możliwe dokonania 
korekty, gdy "wystawca faktury, który nie działał w dobrej wierze zapobiegnie w stosownym 

czasie i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych" (zob. wyrok z 

dnia 8 maja 2019 r., C-712/1, pkt 35). Na to orzeczenie TSUE szczególną uwagę zwrócono w 

skardze wskazując, że podobnie jak w sprawie Skarżącego orzeczenie to dotyczyło transakcji 

o charakterze "okrężnym". Odnosząc się do powyższego, zauważyć jednak należy, że Skarżący 

zdaje się nie dostrzegać, że w sprawie C-712/17 fikcyjne transakcje sprzedaży energii 
elektrycznej dokonywane w sposób "okrężny" pomiędzy tymi samymi podmiotami opiewały na 

te same kwoty, z kolei w rozpoznanej sprawie Skarżący i jego rzekomy kontrahent podwyższali 

każdorazowo wykazywaną sprzedaż o ustaloną marżę. Ponadto, jak już wskazywano, w 
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orzeczeniu tym TSUE konsekwentnie wskazuje na konieczność zapobieżenia przez wystawcę 

faktury – w stosownym czasie i całkowicie, niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów 

podatkowych, co jak ustalono nie miało miejsca w niniejszej sprawie. 

Nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 13 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Po 

466/20 

Wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nie może wywrzeć wyrok TS z 08 maja2019 r., 
C-712/17. Wyrok ten zapadł bowiem na tle stanu faktycznego, gdzie fikcyjne transakcje 

sprzedaży energii elektrycznej nie przysporzyły podmiotom je przeprowadzającym żadnej 

korzyści podatkowej ze względu na "okrężny" charakter transakcji i brak utraty wpływów 

podatkowych przez skarb państwa z uwagi na fakt, że transakcje te opiewały na takie same 

kwoty (pkt 17 i 20). Tymczasem w niniejszej sprawie realizując zakwestionowane transakcje 

"Instytut [...]" sp. z o.o. osiągnął korzyść podatkową w postaci zmniejszenia obciążającego 
zobowiązania podatkowego. Sąd podkreślił wcześniej, że łącznie wszystkie z podmioty 

zaangażowane w świadczenie spornych usług uiściły tytułem VAT [...] zł, podczas gdyby 

sporne usługi nie zostały zrealizowane "Instytut [...]" sp. z o.o. musiałby wpłacić [...] zł tytułem 

tego podatku. Ponadto powołany wyrok zapadł na tle stanu faktycznego gdzie kwestionowane 

przez organy podatkowe transakcje nie zostały w rzeczywistości dokonane. Tymczasem w 
niniejszej sprawie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie negował faktu wykonania 

spornych usług hostingowych twierdząc przy tym, że usługi te zostały zrealizowane z 

nadużyciem prawa na gruncie VAT. 

Nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 29 kwietnia 2021 r. sygn. akt I SA/Sz 

658/20 

W ocenie organu odwoławczego, na prawidłowość oceny, że w sprawie ma zastosowanie art. 

108 ust. 1 u.p.t.u. nie wpływa również, powołany przez stronę w odwołaniu wyrok TSUE z 

dnia 8.05.2019 r. w sprawie C-712/17. Z okoliczności faktycznych rozpatrywanej sprawy 
wynika, że żadna z okoliczności opisanych w ww. orzeczeniu nie wystąpiła. Nie ulega 

wątpliwości, że skarżąca miała świadomość, że rzekomy obrót maszynami i urządzeniami ma 

charakter fikcyjny. Wskazują na to w szczególności ustalone przez organ powiązania 

personalne między podmiotami zaangażowanymi w proceder dokumentowania obrotu. Strona 

nie wykazała zatem działania w dobrej wierze. Nie można także stwierdzić, że strona 
zapobiegła w stosownym czasie i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów 

podatkowych. Zdaniem organu odwoławczego, sam fakt wystawienia faktury 

niedokumentującej rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych rodzi niebezpieczeństwo 

utraty wpływów podatkowych, które nie zostaje zasadniczo w pełni usunięte do czasu, gdy 

faktura taka pozostaje w obrocie gospodarczym, jako że adresat faktury nienależnie 

wykazującej VAT może ją użyć w celu skorzystania z odliczenia. 
 

Nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2020 r. sygn. akt I SA/Gd 

354/20 

W ocenie Sądu nie jest uzasadnione stanowisko strony, że wyrok w sprawie C-712/17 ma 

istotne znaczenie w sprawie, mimo różnic w stanie faktycznym. Nie jest uzasadniony pogląd, 

że "okrężny" charakter transakcji oraz identyczność nabytych i sprzedanych przez stronę 

towarów mają znaczeni drugorzędne, a wypowiedź orzecznicza odnosi się do wszystkich 
stanów faktycznych, w których transakcje nie doprowadziły do żadnej utraty wpływów 

podatkowych. 

W uzasadnieniu wyroku w sprawie C-712/17 Trybunał Sprawiedliwości UE podkreślił, że w 

przypadku gdy transakcja nabycia towaru lub usługi jest fikcyjna, nie może ona mieć żadnego 
związku z transakcjami podatnika obciążonymi podatkiem należnym. Jeżeli zatem brak jest 

rzeczywistej dostawy towaru lub rzeczywistego świadczenia usług, nie może powstać żadne 

prawo do odliczenia. Fikcyjna transakcja nie uprawnia do odliczenia, jest związana z 

mechanizmem VAT wymagającym jako warunku odliczenia wykorzystania towarów i usług na 
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potrzeby opodatkowania transakcji. Przedmiotem oceny w sprawie C-712/17 był odmienny 

stan faktyczny, w którym, z uwagi na "okrężne" ukształtowanie fikcyjnych sprzedaży w 

transakcjach uczestniczył jako wystawca faktury i odbiorca z innej faktury ten sam podmiot. 

Udzielona przez Trybunał odpowiedź na pytanie prejudycjalne dotyczy określonego stanu 

faktycznego: fikcyjnych sprzedaży za te same kwoty pomiędzy tym samym podmiotem w 
wyniku których, prawidłowa zapłata podatku VAT obciążającego realizowane transakcje 

sprzedaży powodowała, że skutek odliczenia podatku należnego w takich samych kwotach był 

neutralny w sferze fiskalnej. 

Nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 25 listopada 2020 r. sygn. akt I SA/Po 

60/20 

Sąd stwierdza, że oczekiwanego przez skarżącego rezultatu nie mogą wywrzeć przedstawione 

obliczenia dążące do wykazania, że na skutek zakwestionowanego ciągu czynności 
rozpatrywanego łącznie Skarb Państwa nie poniósł uszczerbku. Zaistnienie rzeczywistego 

uszczuplenia wpływów podatkowych w kontekście całego badanego łańcucha transakcji nie 

jest warunkiem koniecznym uznania kwestionowanych transakcji za nadużycie. Podkreślenia 

wymaga to, że w razie stwierdzenia istnienia nadużycia kwestionowane transakcje powinny 

zostać przedefiniowane w taki sposób, aby odtworzyć sytuację, która istniałaby, gdyby nie 
dokonano transakcji stanowiących nadużycie. Konsekwencją powyższego w stanie faktycznym 

sprawy zasadne jest pozbawienie skarżącej prawa do odliczenia podatku naliczonego 

wynikającego z zakwestionowanych faktur. Wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nie 

może wywrzeć wyrok Trybunału z 08 maja 2019 r., C-712/17. Wyrok ten zapadł bowiem na 

tle stanu faktycznego, gdzie fikcyjne transakcje sprzedaży energii elektrycznej nie przysporzyły 

podmiotom je przeprowadzającym żadnej korzyści podatkowej ze względu na "okrężny" 
charakter transakcji i brak utraty wpływów podatkowych przez skarb państwa z uwagi na 

fakt, że transakcje te opiewały na takie same kwoty (pkt 17 i 20). Tymczasem w stanie 

faktycznym niniejszej sprawy realizując zakwestionowane transakcje skarżący osiągnął 

korzyść podatkową w postaci zmniejszenia obciążającego go zobowiązania podatkowego. 

Łącznie wszystkie z podmiotów zaangażowanych w świadczenie spornych usług uiściły 

tytułem VAT [...] zł, podczas gdyby sporne usługi nie zostały zrealizowane skarżącego musiałby 
wpłacić [...] zł tytułem tego podatku. Ponadto powołany ostatnio wyrok zapadł na tle stanu 

faktycznego gdzie zakwestionowane przez organy podatkowe transakcje nie zostały w 

rzeczywistości zrealizowane. Tymczasem w niniejszej sprawie Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej nie zanegował faktu wykonania spornych usług hostingowych twierdząc przy tym, 

że usługi te zostały zrealizowane z nadużyciem prawa na gruncie VAT. 

Nieprawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z 23 października 2019 r. sygn. akt I 

SA/Bd 263/19 

Z kwestią zastosowania art. 108 ust. 1 u.p.t.u. wiąże się także stanowisko wyrażone przez 

Trybunał, zgodnie z którym w sytuacji, w której fikcyjne transakcje sprzedaży dokonywane w 

sposób "okrężny" pomiędzy tymi samymi podmiotami należy interpretować w ten sposób, że 

nie sprzeciwia się ona przepisom prawa krajowego, które wykluczają możliwość odliczenia VAT 

w odniesieniu do transakcji fikcyjnych, zobowiązując jednocześnie podmioty, które wykazują 
VAT na fakturze, do zapłaty tego podatku, w tym z tytułu fikcyjnej transakcji – pod warunkiem 

że prawo krajowe umożliwia dokonanie korekty zobowiązania podatkowego wynikającego z 

owego zobowiązania – jeżeli wystawca faktury, który nie działał w dobrej wierze zapobiegnie w 

stosownym czasie i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych. 

Dokonanie w tym zakresie oceny należy do sądu krajowego (por. wyrok TSUE z dnia 8 maja 

2019 r. w sprawie C-712/17, EN.SA. Srl przeciwko Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 
Lombardia Ufficio Contenzioso, EU:C:2019:374). W świetle okoliczności rozpoznawanej 

sprawy należy uznać, że Skarżąca miała świadomość, że transakcje miały charakter fikcyjny. 

Wskazują na to w szczególności ustalone przez organy powiązania personalne między 

podmiotami zaangażowanymi w proceder dokumentowania obrotu, który w rzeczywistości nie 

miał miejsca. Nie można także stwierdzić, że Skarżąca zapobiegła w stosownym czasie i 
całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych. Sam fakt wystawienia 

faktury niedokumentującej rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych rodzi 
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niebezpieczeństwo utraty wpływów podatkowych, które nie zostaje zasadniczo w pełni 

usunięte do czasu, gdy faktura taka pozostaje w obrocie gospodarczym, jako że adresat 

faktury nienależnie wykazującej VAT może ją użyć w celu skorzystania z odliczenia. 

Wyrok NSA z 10 września 2019 r. sygn. akt I FSK 1011/17 

Należy zauważyć, że wyrok TSUE z 8 maja 2019 r. w sprawie C-712/17 nie sprzeciwia się co 

do zasady zastosowaniu art. 108 ust. 1 u.p.t.u.. W świetle tego orzeczenia, przepisy dyrektywy 
Rady 2006/112/WE sprzeciwiają się zobowiązaniu do zapłaty podatku wykazanego w 

fakturze, w sytuacji, gdy prawo krajowe nie umożliwia dokonania korekty zobowiązania 

podatkowego wynikającego z owego zobowiązania w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy 

wystawca faktury udowodni działanie w dobrej wierze. Po drugie, jeżeli zapobiegnie on w 

stosownym czasie i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych. Z 

okoliczności faktycznych sprawy poddanej sądowej kontroli w tym postępowaniu wynika, że 
żadna z tych okoliczności nie wystąpiła. Nie ulega wątpliwości, że skarżąca miała świadomość, 

że rzekoma usługa ma charakter fikcyjny. Wskazują na to w szczególności ustalone przez 

organy powiązania personalne między podmiotami zaangażowanymi w proceder 

dokumentowania obrotu, który w rzeczywistości nie miał miejsca. Skarżąca nie wykazała 

zatem działania w dobrej wierze. Nie można także stwierdzić, że skarżąca zapobiegła w 
stosownym czasie i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych. Jak 

wskazano powyżej, sam fakt wystawienia faktury niedokumentującej rzeczywistego przebiegu 

zdarzeń gospodarczych rodzi niebezpieczeństwo utraty wpływów podatkowych, które nie 

zostaje zasadniczo w pełni usunięte do czasu, gdy faktura taka pozostaje w obrocie 

gospodarczym, jako że adresat faktury nienależnie wykazującej VAT może ją użyć w celu 

skorzystania z odliczenia. Z okoliczności faktycznych sprawy poddanej sądowej kontroli w tym 
postępowaniu wynika, że skarżąca nie zapobiegła w stosownym czasie i całkowicie 

niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych. Nie posiada też wiedzy, co zostało 

stwierdzone na rozprawie, czy pozostałe podmioty dokonały odpowiednich korekt w celu 

wyeliminowania niebezpieczeństwa uszczuplenia dochodów podatkowych. 

Wyrok NSA z 10 września 2019 r. sygn. akt I FSK 1391/17 

Także w jednym z ostatnich wyroków, z 8 maja 2019 r. w sprawie C-712/17 TSUE potwierdził 

stanowisko, że jest możliwość dokonania korekty zobowiązania podatkowego wynikającego ze 
zobowiązania opisanego w sprawie gdy "wystawca faktury, który nie działał w dobrej wierze 

zapobiegnie w stosownym czasie i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów 

podatkowych" (pkt 35). Pozostaje więc ocena, czy w stanie faktycznym sprawy rzeczywiście 

spełniony został zasadniczy warunek możliwości skutecznego skorygowania faktury tj. czy 

całkowicie zapobieżono uszczupleniu dochodów podatkowych, skoro – co nie było sporne – 

jeszcze w 2012 roku posłużyły kolejnym podatnikom do odliczenia podatku w nich 

naliczonego. 

W tej kwestii skarżący powołał się na okoliczność, że po skorygowaniu faktur i deklaracji 

uregulował swoje zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami. Wskazał również, że kontrahent 

także skorygował faktury, jednak nie posiadał wiedzy co do dokonania przez niego pełnego 
rozliczenia z budżetem państwa z tego tytułu. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego 

ponieważ przedmiotowa faktura była podstawą do wystawiania faktur o tym samym 

przedmiocie, co uznano za działanie świadome - dla ustalenia, że nie nastąpiło uszczuplenie 

należności podatkowych z tytułu wystawionych faktur należałoby wykazać, że kontrahenci po 

dokonaniu korekty zapłacili swoje należności wraz z odsetkami. Tymczasem skarżący miał 
wiedzę co do korekty faktur (w świetle wykazanych przez organy powiązań pomiędzy 

podmiotami okoliczność taka wydaje się oczywista) a jednocześnie nie miał żadnej wiedzy co 

do ich rozliczeń, ani nie powoływał się na taką okoliczność w postępowaniu. 

 

 


