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„Uzależnienie prawa do odliczenia od wykazania należnego VAT w złożonej 

terminowo deklaracji podatkowej”  

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

Militz (GWW), dr Piotr Karwat (SGH) 

 

wyrok TS UE z 18.03.2021 r., C‑895/19, A. 

 

 (…) 

17      Spółka A. dokonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski. Spółka ta wykorzystuje 

nabyte towary do wykonywania czynności opodatkowanych VAT na tym samym 

terytorium. 

18      Spółka A. zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej 

interpretacji podatkowej w odniesieniu do opisanej niżej sytuacji faktycznej. W 

niektórych przypadkach spółka A. nie jest w stanie wykazać VAT należnego z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie 

trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów 
powstał obowiązek podatkowy. W takich przypadkach wykazuje ona ów VAT po upływie 

tego terminu w drodze korekty złożonej przez nią deklaracji podatkowej. Sytuacja taka 

może być spowodowana opóźnieniem w otrzymaniu faktury, błędnym 

zaklasyfikowaniem transakcji przez spółkę A. lub pomyłkami osoby sporządzającej 

rejestry i deklaracje VAT. 

19      Konkretnie rzecz ujmując, spółka A. zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, 

czy w takim przypadku może odliczyć VAT naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany 

należny VAT, i to nawet jeśli dokonała ona korekty deklaracji VAT po upływie terminu 

trzech miesięcy przewidzianego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) u.p.t.u. Zdaniem spółki 
A. na pytanie to należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, ponieważ przepis ten ustanawia 

dodatkowy wymóg w stosunku do warunków, którym podlega prawo do odliczenia 

ustanowione w dyrektywie VAT, i jest sprzeczny z zasadami neutralności podatkowej i 

proporcjonalności. 

20      Jak wynika z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, w dniu 27 grudnia 2018 r. 

organ podatkowy wydał wiążącą indywidualną interpretację podatkową, zgodnie z którą 

trzymiesięczny termin przewidziany w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) u.p.t.u. nie ogranicza 

prawa do odliczenia i w związku z tym nie może zostać uznany za niezgodny z dyrektywą 

VAT lub z zasadami neutralności podatkowej i proporcjonalności. Ponadto art. 178 tej 
dyrektywy dopuszcza możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie pewnych 

formalności warunkujących prawo do odliczenia, takich jak ów trzymiesięczny termin. 

21      Spółka A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (Polska) 

skargę o uchylenie tej indywidualnej interpretacji podatkowej. W uzasadnieniu skargi 
spółka A. podniosła, że art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) u.p.t.u. jest sprzeczny z art. 167 i 

178 dyrektywy VAT, a także z zasadą neutralności podatkowej i z zasadą 

proporcjonalności. 

22      Sąd odsyłający ma wątpliwości co do zgodności art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) u.p.t.u. z 

prawem Unii. 

23      Wyjaśnia on, że od dnia 1 stycznia 2017 r. przepis ten ustanawia nowy warunek 

polegający na ustanowieniu terminu, zgodnie z którym skorzystanie z prawa do 
odliczenia jest uzależnione od złożenia deklaracji podatkowej w terminie trzech miesięcy 
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od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek 

podatkowy. W przypadku przekroczenia owego terminu podatnik musi skorygować 

uprzednio złożoną deklarację i jednocześnie może rozliczyć podatek należny wynikający 

z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jedynie na bieżąco, zgodnie z art. 86 ust. 

10i u.p.t.u. Podatnik ponosi zatem ciężar ekonomiczny należnego VAT i, w stosownym 

przypadku, zapłaty odsetek. 

24      Zgodnie z uzasadnieniem towarzyszącym tej zmianie legislacyjnej powinna ona 

umożliwić sprawniejszą kontrolę dotkniętego stwierdzonymi nieprawidłowościami 

handlu wewnątrzwspólnotowego, jak również odwrotnego obciążenia VAT. 

25      Sąd odsyłający podkreśla również, że art. 86 u.p.t.u. ustanawia pięcioletni termin na 

dokonanie korekty należnego VAT, podczas gdy artykuł ten przewiduje dwa terminy na 

wykonanie prawa do odliczenia, a mianowicie, po pierwsze, trzymiesięczny termin zawity 
na rozliczenie tego podatku, a po drugie, pięcioletni termin przedawnienia. Ów termin 

prekluzyjny może stwarzać trudności w świetle prawa Unii. 

26      Z orzecznictwa Trybunału wynika bowiem, że państwa członkowskie mogą co do zasady 

przewidzieć terminy zawite na wykonanie prawa do odliczenia, o ile przestrzegają one 
zasad równoważności i skuteczności. Ponadto takie terminy nie powinny naruszać 

zasady neutralności podatkowej i powinny być proporcjonalne w tym znaczeniu, że nie 

wprowadzają nadmiernych formalności w stosunku do zamierzonych celów i nie mogą 

powodować obciążenia ekonomicznego podatnika. W celu dokonania oceny 

przestrzegania tych zasad należy wziąć pod uwagę powody opóźnienia w złożeniu 
deklaracji podatkowej, w zależności od tego, czy powody te są niezależne od podatnika, 

czy też odzwierciedlają błędy, które można mu przypisać. 

27      W niniejszej sprawie sąd odsyłający podkreśla, po pierwsze, że ustanowienie 

trzymiesięcznego terminu zawitego, którego długość wydaje się co do zasady 
wystarczająca, może zdyscyplinować podatnika, przyczyniając się jednocześnie do 

zwalczania nadużyć prawa. Termin ten ma zatem na celu zapobieganie sytuacjom, w 

których w przypadku kwoty naliczonego VAT równej kwocie należnego VAT podatnicy 

korzystaliby z możliwości dokonania spóźnionej korekty w celu optymalizacji podatkowej 

i nadużycia prawa. Po drugie, istnieją jednak sytuacje, w których podatnik nie jest w 
stanie dochować owego trzymiesięcznego terminu, w szczególności w przypadku 

opóźnienia w wystawieniu faktury, błędów w jej sporządzeniu lub wystąpienia 

nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponoszą operatorzy pocztowi. Tymczasem 

art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) u.p.t.u. nie dokonuje żadnego rozróżnienia w zależności od 

tego, czy podatnik działał w dobrej wierze, czy też nie. 

28    Sąd odsyłający doszedł do wniosku, że art. 167 i 178 dyrektywy VAT należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu 

takiemu jak art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) u.p.t.u. w zakresie, w jakim ów termin trzech 

miesięcy ma zastosowanie do podatnika działającego w dobrej wierze. 

29   W powyższych okolicznościach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 

postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem 

prejudycjalnym: 

„Czy art. 167 w związku z art. 178 dyrektywy [VAT] należy interpretować w ten sposób, 

że sprzeciwia się on przepisom krajowym, które warunkują realizację prawa do 

odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym 

rozliczeniu podlega podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących 

wspólnotowe nabycie towarów, od wykazania podatku należnego z tytułu takich 
transakcji we właściwej deklaracji podatkowej, złożonej w terminie zawitym (w Polsce 

wynoszącym trzy miesiące) od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych 

towarów i usług powstał obowiązek podatkowy?”. 
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 W przedmiocie pytania prejudycjalnego 

(…) 

38     W odniesieniu do VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z 

art. 178 lit. c) dyrektywy VAT wynika, że wykonanie prawa do odliczenia jest uzależnione 

od uwzględnienia przed podatnika w jego deklaracji VAT przewidzianej w art. 250 owej 
dyrektywy wszystkich danych niezbędnych do obliczenia VAT należnego z tytułu 

dokonanych przez niego wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz posiadania przez 

niego faktury sporządzonej zgodnie z tytułem XI rozdział 3 sekcje 3–5 rzeczonej 

dyrektywy. 

39      Ponadto zgodnie z art. 179 akapit pierwszy dyrektywy VAT podatnik dokonuje odliczenia 
poprzez potrącenie od całkowitej kwoty VAT należnego za dany okres rozliczeniowy 

kwoty VAT „dającej w tym samym okresie prawo do odliczenia stosowane zgodnie z art. 

178”. 

40     Z powyższego wynika, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, że z prawa do odliczenia VAT 

należy co do zasady skorzystać za okres, w którym, po pierwsze, to prawo powstało, i po 

drugie, w którym podatnik jest w posiadaniu faktury (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 
kwietnia 2004 r., Terra Baubedarf-Handel, C‑152/02, EU:C:2004:268, pkt 34, oraz z 

dnia 15 września 2016 r., Sanatex, C‑518/14, EU:C:2016:691, pkt 35). 

41      Tak więc prawo do odliczenia podlega wykonaniu co do zasady w tym samym okresie, 

w którym powstało, to znaczy – w świetle art. 167 dyrektywy VAT – z chwilą, gdy podatek 

stał się wymagalny (zob. podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zabrus Siret, 

C‑81/17, EU:C:2018:283, pkt 36). 

42      Niemniej jednak na podstawie art. 180 i 182 dyrektywy VAT podatnik może zostać 

upoważniony do dokonania odliczenia, nawet jeśli nie wykonał swego prawa w okresie, 

w którym prawo to powstało, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków i 

wymogów proceduralnych ustalonych przez prawo krajowe (wyroki: z dnia 12 lipca 2012 

r., EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, pkt 46 i przytoczone tam 
orzecznictwo; a także z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zabrus Siret, C‑81/17, 

EU:C:2018:283, pkt 37). 

43      W tym względzie państwa członkowskie mogą przyjąć, na podstawie art. 273 dyrektywy 

VAT, środki w celu zapewnienia prawidłowego poboru podatku i zapobiegania 

oszustwom podatkowym. Środki te nie mogą jednak wykraczać poza to, co jest konieczne 
dla osiągnięcia tych celów, i nie mogą podważać neutralności VAT (wyroki: z dnia 2 lipca 

2012 r., EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, pkt 47 i przytoczone tam 

orzecznictwo; a także z dnia 15 września 2016 r. Barlis 06 – Investimentos Imobiliários 

e Turísticos, C‑516/14, EU:C:2016:690, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo). 

 (…) 

50      W związku z tym, z zastrzeżeniem spełnienia materialnych warunków powstania prawa 
do odliczenia VAT, których zbadanie należy do sądu odsyłającego, stosowanie przepisów 

krajowych nie może uniemożliwiać w sposób automatyczny i z powodu naruszenia 

wymogu formalnego wykonania prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego w tym samym okresie co rozliczenie tej samej kwoty VAT bez 

uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary 

podatnika. 

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

Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 

r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej 
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dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować 

w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, 

zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości 

dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym 

okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od 
wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie 

trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych 

towarów powstał obowiązek podatkowy. 

Orzecznictwo sądów krajowych 

Przed TSUE 

Na „nie”: 

 Nieprawomocny wyrok WSA w Opolu z 22.08.2018 r., I SA/Op 246/18 

 (…) 

Nie budzi w tej sprawie wątpliwości, że zakwestionowane przez skarżącą przepisy ustawy o 

VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017r. wprowadzone zostały w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości i nadużyć, a trzymiesięczny termin wprowadzony przez 
ustawodawcę nie czyni nadmiernie utrudnionym lub praktycznie niemożliwym wykonanie 

prawa do odliczenia. Wniosek ten jest tym bardziej uprawniony, że omawiana w sprawie 

sytuacja nie dotyczy opodatkowania na zasadach ogólnych, ale transakcji, dla których 

obowiązkiem wykazania podatku należnego (z którym zrównany jest podatek naliczony) został 

obciążony nabywca. Powtórzyć należy, że przy transakcjach, w stosunku do których 
rozliczenie VAT należnego spoczywa na nabywcy w mechanizmie odwrotnego obciążenia, 

odliczenie VAT nie jest już warunkowane pozyskaniem faktury od sprzedawcy. Dokument ten 

nie zawiera bowiem kwoty podatku naliczonego, która mogłaby przypadać do odliczenia – 

nawet wówczas, gdy sprzedawca wystawi fakturę z wykazanym VAT. Obowiązek rozliczenia 

VAT należnego oraz jednoczesne prawo do odliczenia kwoty tego podatku, w zakresie 

związanym z działalnością opodatkowaną VAT wynika tutaj z samego faktu dokonania zakupu 
objętego odwrotnym obciążeniem. Z tych względów Sąd nie podzielił stanowiska 

prezentowanego w wyroku przywoływanym przez skarżącą sygn. akt I SA/Kr 709/17 i 

zarzutów skargi wskazujących na naruszenie zasady neutralności i proporcjonalności.. 

(…) 

 Prawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 23.01.2019 r., III SA/Gl 1090/18 

(…) 

przepisy ustawy o VAT wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. są zgodne z prawem Unii 

Europejskiej i w żaden sposób nie naruszają zasady neutralności podatku od towarów i usług 

ani jej bezpodstawnie nie ograniczają. Wprowadzanie określonych tam wymogów nie skutkuje 
pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego i nie narusza tym 

samym zasady neutralności podatku VAT, ponieważ na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy 

podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, o ile podatek należny 

zostanie rozliczony w terminie 3 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, który 

to termin należy ocenić jako wystarczający do zgromadzenia formalnie poprawnych faktur 
umożliwiających dokonanie odliczenia nawet w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Sytuacje, 

gdy podatnik nie zdoła ich zgromadzić przed upływem tego terminu – jak podatnik sam 

wskazał w opisie stanu faktycznego – mogą się zdarzyć wyjątkowo. Nawet jednak w takiej 

sytuacji, podatnik nie taci prawa do odliczenia, a jedynie następuje to w innym (późniejszym) 

okresie rozliczeniowym. Wobec czego zasada neutralności podatku dla podatnika – wbrew 

zarzutowi skargi z jej pkt. 2 – poprzez wprowadzenie takiego mechanizmu odliczenia - nie 
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została naruszona, albowiem w związku ze stosowaniem przepisów art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. 

b i pkt 3 ustawy o VAT nie doszło do nadmiernych utrudnień lub praktycznej niemożliwości 

wykonania prawa odliczenia podatku naliczonego. 

(…) 

 

Na „tak”: 

Prawomocny wyrok WSA w Krakowie z 29.09.2017 r., I SA/Kr 709/17 

 (…) 

Przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017r. wprowadzają bowiem 

automatyczne przesunięcie w czasie prawa do odliczenia i związaną z tym konieczność zapłaty 

odsetek za zwłokę z przyczyn czysto formalnych, bez względu na brak wystąpienia w danej 
transakcji jakiegokolwiek ryzyka oszustwa podatkowego lub świadomego nadużycia prawa. 

Odsetki bowiem także muszą być objęte zakresem neutralności skoro obowiązek ich 

uiszczenia powoduje obciążenie finansowe dla podatnika, wynikające z rozliczenia podatku w 

warunkach określonych w art. 86 ust 10b i 10i Jest to skutek nie do pogodzenia z zasadą 

neutralności ale także z zasadą proporcjonalności. Przepisy VAT powinny być interpretowane 
w taki sposób, aby podatek nie był obciążeniem dla przedsiębiorców, zarówno w aspekcie 

odliczenia, jak i odsetek związanych z ewentualną zaległością wynikającą z niedochowania 

wymogów formalnych odliczenia. 

Zarówno w wyroku w sprawie C-518/14 Senatex, jak i w sprawie C-183/14 Salomie i Oltean 

TS UE stwierdził, że państwa członkowskie są upoważnione ustanowienia sankcji tytułu 

niespełnienia wymogów formalnych dotyczących wykonywania prawa do odliczenia podatku 

VAT i przyjęcia przepisów w celu zapewnienia prawidłowego poboru podatku i uniknięcia 

oszustw podatkowych pod warunkiem jednak, że przepisy te nie wykraczają poza to co jest 

konieczne do osiągnięcia tych celów i nie naruszają w żadnym aspekcie zasady neutralności. 
Prawo Unii nie stoi więc na przeszkodzie by jako sankcje za naruszenie zasad terminowego 

rozliczania podatków oraz nieprzestrzeganie określonych warunków formalnych czy też 

niezachowywanie wymaganych terminów Państwa Członkowskie nakładały w odpowiednich 

przypadkach kary pieniężne czy inne sankcje, proporcjonalne do wagi naruszenia niemniej 

jednak w celu ukarania za niezachowanie wymogów formalnych mogą zostać ustanowione 

inne sankcje niż odmowa prawa do odliczenia podatku VAT w sposób zapewniający 

zachowanie jego neutralności. 

Krytycznie więc ocenić należy polskie regulacje dotyczące przesunięcia w czasie terminu 

rozliczenia. Stanowią one nieuzasadnioną dolegliwość ekonomiczną dla podatników, 
stosowaną niezależnie od wagi i skali naruszenia wymogów formalnych oraz niezależnie od 

nieistnienia w określonych przypadkach ryzyka oszustw, wyłudzeń czy świadomego zaniżania 

zobowiązań podatkowych. Przepisy te nie dają żadnej możliwości miarkowania skali 

naruszenia obowiązków podatkowych, przyczyn tego naruszenia oraz stwierdzenia czy 

podatnik w jakikolwiek sposób przyczynił się do tego naruszenia lub mógł mu w jakikolwiek 

sposób zapobiec. Nie wykazują więc proporcji do założonego celu, jakim jest terminowe i 

rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych. 

 

Po TSUE 

 Nieprawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 14.01.2022, I SA/Gl 1065/19 

 (…) 
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 Mając na uwadze powyżej zarysowany spór oraz dokonując oceny zaskarżonej 

interpretacji w kontekście wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021r. C-895/19, podkreślić należy, 

że w uzasadnieniu Trybunał ten wskazał, że "W tym względzie, po pierwsze, w zakresie, w 

jakim takie uregulowanie wydaje się uzależniać samo powstanie prawa do odliczenia od 

spełnienia warunków uzyskania faktury i złożenia deklaracji, należy zauważyć, że w świetle 

pkt 34 i 36 niniejszego wyroku powstanie prawa do odliczenia może być uzależnione wyłącznie 

od materialnych warunków, które są przewidziane w dyrektywie VAT i które w odniesieniu do 

nabycia wewnątrzwspólnotowego są wymienione w art. 168 lit. c) tej dyrektywy. Natomiast nie 

zależy ono koniecznie od uzyskania faktury ani od złożenia deklaracji czy rozliczenia VAT 

należnego z tytułu takiego nabycia w określonym terminie. Po drugie, przepisy krajowe, takie 

jak opisane w pkt 44 niniejszego wyroku, mogą skutkować tym, że rozliczenie kwoty 

wymagalnego VAT i tej samej kwoty VAT podlegającego odliczeniu, związanych z jednym i tym 

samym nabyciem wewnątrzwspólnotowym, nie będzie miało miejsca w tym samym okresie 

rozliczeniowym, niezależnie od okoliczności danej sprawy, dobrej wiary podatnika i powodów 

opóźnienia w złożeniu deklaracji VAT należnego z tytułu takiego nabycia. Stosowanie tego 

uregulowania opóźnia, z uwagi na samo naruszenie warunku formalnego, wykonanie prawa 

do odliczenia VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Tym samym 

czasowo obarcza ono podatnika ciężarem VAT. Niemniej z utrwalonego orzecznictwa 

Trybunału wynika, że w ramach systemu odwrotnego obciążenia podstawowa zasada 

neutralności VAT wymaga, aby odliczenie naliczonego podatku zostało przyznane, jeżeli 

zostały spełnione wymogi materialne, nawet wówczas, gdy niektóre wymogi formalne zostały 

pominięte przez podatnika. 

(…) 

Wyrok NSA z 15.09.2021 r., I FSK 277/18 

 

(…) 

5.10. Odnosząc zaprezentowane uwagi do polskiej ustawy podatkowej, TSUE wskazał, że po 

pierwsze, w zakresie, w jakim takie uregulowanie wydaje się uzależniać samo powstanie prawa 

do odliczenia od spełnienia warunków uzyskania faktury i złożenia deklaracji, należy 

zauważyć, że powstanie prawa do odliczenia może być uzależnione wyłącznie od materialnych 

warunków, które są przewidziane w dyrektywie VAT i które w odniesieniu do nabycia 

wewnątrzwspólnotowego są wymienione w art. 168 lit. c) tej dyrektywy. Natomiast nie zależy 

ono koniecznie od uzyskania faktury ani od złożenia deklaracji czy rozliczenia VAT należnego 

z tytułu takiego nabycia w określonym terminie. Po drugie, przepisy krajowe mogą skutkować 

tym, że rozliczenie kwoty wymagalnego VAT i tej samej kwoty VAT podlegającego odliczeniu, 

związanych z jednym i tym samym nabyciem wewnątrzwspólnotowym, nie będzie miało 

miejsca w tym samym okresie rozliczeniowym, niezależnie od okoliczności danej sprawy, 

dobrej wiary podatnika i powodów opóźnienia w złożeniu deklaracji VAT należnego z tytułu 

takiego nabycia. Stosowanie tego uregulowania opóźnia, z uwagi na samo naruszenie 

warunku formalnego, wykonanie prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Tym samym czasowo obarcza ono podatnika 

ciężarem VAT. 

5.11. TSUE stwierdził, że z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że w ramach 

systemu odwrotnego obciążenia podstawowa zasada neutralności VAT wymaga, aby odliczenie 

naliczonego podatku zostało przyznane, jeżeli zostały spełnione wymogi materialne, nawet 

wówczas, gdy niektóre wymogi formalne zostały pominięte przez podatnika. Jeżeli organ 

podatkowy posiada informacje niezbędne do ustalenia, że zostały spełnione wymogi 

materialne, to nie może on nakładać dodatkowych warunków dotyczących przysługującego 

podatnikowi prawa do odliczenia tego podatku, które mogłyby w efekcie praktycznie 

uniemożliwić wykonanie tego prawa (wyroki: z dnia 12 lipca 2012 r., E., C‑284/11, 

EU:C:2012:458, pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo; a także z dnia 11 grudnia 2014 r., I., 
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C‑590/13, EU:C:2014:2429, pkt 38, 40 i przytoczone tam orzecznictwo). Inaczej może być w 

przypadku, gdy naruszenie takich wymogów formalnych skutkuje uniemożliwieniem 

dostarczenia pewnych dowodów na spełnienie wymogów materialnych (wyroki: z dnia 12 lipca 

2012 r., E., C‑284/11, EU:C:2012:458, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo; a także z dnia 

11 grudnia 2014 r., I., C‑590/13, EU:C:2014:2429, pkt 39). 

5.12. Ponadto TSUE zauważył, że wymóg, zgodnie z którym prawo do odliczenia jest 

wykonywane co do zasady w okresie, w którym podatek stał się wymagalny, może 

zagwarantować neutralność podatkową. Pozwala on bowiem zagwarantować, że zapłata VAT i 

jego odliczenie następują w tym samym okresie, tak aby podatnik został całkowicie uwolniony 

od ciężaru VAT należnego bądź lub zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej (zob. podobnie wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., T., C‑152/02, 

EU:C:2004:268, pkt 35–37). 

5.13. W ocenie TSUE sprzeczne z tą logiką byłoby czasowe obarczenie podatnika ciężarem VAT 

należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, tym bardziej że żadna kwota nie jest 

należna organom podatkowym z tytułu takiego nabycia. 

5.14. W związku z tym, z zastrzeżeniem spełnienia materialnych warunków powstania prawa 

do odliczenia VAT, których zbadanie należy do sądu odsyłającego, stosowanie przepisów 

krajowych nie może uniemożliwiać w sposób automatyczny i z powodu naruszenia wymogu 

formalnego wykonania prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego w tym samym okresie co rozliczenie tej samej kwoty VAT bez 

uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary podatnika. 

5.15. Żaden inny wniosek nie wynika z orzecznictwa Trybunału, w myśl którego państwa 

członkowskie mogą – ze względu na pewność prawa – ustanowić termin zawity, którego upływ 

wiąże się – dla niewystarczająco starannego podatnika, który nie zgłosił chęci odliczenia 

naliczonego VAT – z sankcją w postaci utraty prawa do odliczenia, o ile, po pierwsze, termin 

ten ma zastosowanie w taki sam sposób do analogicznych praw w zakresie podatków 

wynikających z prawa krajowego i z prawa Unii (zasada równoważności), a po drugie, 

praktycznie nie uniemożliwia lub nadmiernie nie utrudnia wykonywania prawa do odliczenia 

(zasada skuteczności) (zob. podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r., Z., C‑81/17, 

EU:C:2018:283, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo). 

5.16. TSUE przyznał, że z przedstawionych okoliczności wynika, że trzymiesięcznego terminu, 

ustanowionego w przepisach krajowych będących przedmiotem postępowania głównego do 

celów rozliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, nie można utożsamiać 

z terminem zawitym w rozumieniu tego orzecznictwa, powodującym utratę prawa do 

odliczenia. 

5.17. Niemniej jednak państwa członkowskie są upoważnione do ustanowienia, z 

poszanowaniem zasady proporcjonalności, sankcji w przypadku nieprzestrzegania formalnych 

warunków wykonywania prawa do odliczenia VAT zgodnie z art. 273 dyrektywy VAT. W 

szczególności prawo Unii nie stoi na przeszkodzie, by państwa członkowskie nakładały w 

odpowiednich przypadkach, jako sankcje za naruszenie warunków formalnych, grzywny lub 

kary pieniężne proporcjonalne do wagi naruszenia (wyrok z dnia 15 września 2016 r., B., 

C‑516/14, EU:C:2016:690, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo). 

5.18. Natomiast, zdaniem TSUE, uregulowanie krajowe, które zakazuje w sposób 

systematyczny wykonywania prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem 

wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie, w którym ta sama kwota VAT powinna zostać 

rozliczona, nie przewidując uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w 

szczególności dobrej wiary podatnika, wykracza poza to, co jest konieczne, po pierwsze, do 

zapewnienia prawidłowego poboru VAT, w sytuacji gdy żadna kwota VAT nie jest należna na 

rzecz organu podatkowego, a po drugie – do zapobiegania oszustwom podatkowym. 
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6.1. Mając na uwadze przytoczony wyrok TSUE wraz z obszernymi fragmentami jego 

uzasadnienia, stwierdzić należy, że regulacje polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w 

zakresie przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie (w tym również w odniesieniu 

odliczenia podatku naliczonego w związku z importem usług oraz transakcjami krajowymi 

objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), tj. art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 oraz 

ust. 10i ustawy o PTU są sprzeczne z zasadą neutralności VAT. 

6.2. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług powinny być bowiem interpretowane w 

taki sposób, aby podatek nie był obciążeniem dla przedsiębiorców, zarówno w aspekcie 

odliczenia, jak i odsetek związanych z ewentualną zaległością wynikającą z niedochowania 

wymogów formalnych odliczenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy – jak wskazano we wniosku o 

udzielenie interpretacji – niewykazanie podatku należnego w terminie 3 miesięcznym, nie ma 

na celu obejścia prawa lub unikania opodatkowania, a w sprawie nie jest kwestionowane 

spełnienie materialnych warunków prawa do odliczenia (podobnie: wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2021 r., I FSK 1904/18 – wyrok dostępny w bazie: 

orzeczenia.nsa.gov.pl). 

  


