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Sankcje i proporcjonalność 

podyskutują m. in.: Tomasz Michalik (MDDP), sędzia NSA dr Roman Wiatrowski 

 

Wyrok TS UE z 15 kwietnia 2021 r., w sprawie C-935/19, Grupa Warzywna Sp. z o.o., 

 (…) 

17      W ocenie sądu odsyłającego wprowadzenie sankcji administracyjnej miało na celu 

przekonanie podatników do rzetelnego i starannego wypełniania deklaracji 

podatkowych. Tymczasem sankcja rozpatrywana w postępowaniu głównym ma raczej 
charakter opresyjny aniżeli prewencyjny. Regulacja art. 112b ust. 2 ustawy o VAT nie 

uwzględnia sytuacji, gdy nieprawidłowe rozliczenie VAT wynika z błędnej oceny obu 

stron transakcji co do podlegania przez dostawę opodatkowaniu. Sankcja ta jest, 

zdaniem tego sądu, środkiem nieadekwatnym do osiągnięcia celu zwalczania 

przestępczości podatkowej, a w każdym razie wykracza poza to, co jest niezbędne do 

osiągnięcia tego celu, gdyż nie spełnia należycie funkcji prewencyjnej wobec 
potencjalnych sprawców oszustw i nie uwzględnia charakteru i wagi naruszenia, ani też 

faktu, że Skarb Państwa nie doznał utraty wpływów podatkowych i nic nie wskazuje na 

popełnienie oszustwa podatkowego. 

18      W tych okolicznościach Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) 

postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem 

prejudycjalnym: 

„Czy dodatkowe zobowiązanie podatkowe takie jak przewidziane w treści art. 112b 

ust. 2 ustawy o VAT jest zgodne z przepisami [dyrektywy VAT] (a w szczególności [jej] 

art. 2, art. 250, art. 273), art. 4 ust. 3 [TUE], art. 325 TFUE i zasadą 

proporcjonalności?”. 

 

 W przedmiocie pytania prejudycjalnego 

 (…) 

24      Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 273 

dyrektywy VAT, a także zasady proporcjonalności i neutralności VAT należy 

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

na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję zwolnioną z VAT jako transakcję 
podlegającą temu podatkowi, sankcję wynoszącą 20% kwoty zawyżenia zwrotu VAT 

nienależnie żądanej, bez względu na charakter i wagę nieprawidłowości zawartych 

w deklaracji podatkowej, brak okoliczności wskazujących, że błąd ten stanowił 

oszustwo, oraz fakt, że wpływy skarbu państwa nie uległy uszczupleniu. 

(…) 

26      Państwa członkowskie są jednak zobowiązane wykonywać swe kompetencje 

z poszanowaniem prawa Unii i jego ogólnych zasad, a zatem z poszanowaniem zasady 

proporcjonalności (wyrok z dnia 26 kwietnia 2017 r., Farkas, C-564/15, 

EU:C:2017:302, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo). 



 2 

27      Sankcje takie nie mogą zatem wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celów 

obejmujących zapewnienie prawidłowego poboru podatku i zapobieganie oszustwom 

podatkowym. Dla dokonania oceny, czy sankcja jest zgodna z zasadą proporcjonalności, 

należy uwzględnić w szczególności charakter i wagę naruszenia, którego ukaraniu służy 

ta sankcja, oraz sposób ustalania jej kwoty (wyrok z dnia 26 kwietnia 2017 r., Farkas, 

C-564/15, EU:C:2017:302, pkt 60). 

28      Nawet jeśli to do sądu odsyłającego należy ocena, czy kwota sankcji nie wykracza poza 

to, co jest konieczne do osiągnięcia celów wskazanych w poprzednim punkcie 
niniejszego wyroku, należy wskazać temu sądowi pewne elementy postępowania 

głównego, które mogą mu pozwolić na stwierdzenie, czy zastosowana sankcja jest 

zgodna z zasadą proporcjonalności (zob. podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 2017 r., 

Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, pkt 61). 

29      W tym względzie należy zauważyć, że art. 112b ust. 2 ustawy o VAT ustanawia sankcję 

administracyjną w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia zwrotu VAT, którą 

obniża się do 20% tej pierwszej kwoty, jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej 

podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone podczas tej kontroli 

nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną 

kwotę zwrotu. 

30      Z postanowienia odsyłającego wynika, że sankcja ta ma na celu poprawę ściągalności 

VAT poprzez karanie za błędy popełnione przy rozliczaniu tego podatku, polegające na 

zaniżeniu należnych kwot lub na zawyżeniu nadwyżki VAT podlegającej zwrotowi lub 
przeniesieniu na kolejny okres. Ma ona zatem na celu przekonanie podatników do 

rzetelnego i starannego wypełniania deklaracji podatkowych, a w przypadku 

nieprawidłowości – do dokonywania ich korekty, by dzięki temu realizować cel 

polegający, zgodnie z art. 273 dyrektywy VAT, na zapewnieniu prawidłowego poboru 

VAT. 

31      W tym względzie z orzecznictwa Trybunału wynika, że sankcja administracyjna mająca 

na celu skłonienie podatników, by jak najszybciej dokonali korekty w przypadku 

niedopłaty podatku, i w związku z tym zmierzająca do zapewnienia prawidłowego 

poboru podatku, której wymiar standardowo jest ustalony na 50% kwoty VAT, jaką 
podatnik jest zobowiązany zapłacić organom podatkowym, lecz której stawkę można 

obniżyć stosownie do okoliczności danej sprawy, co do zasady pozwala na zapewnienie, 

aby sankcja ta nie wykraczała poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celu 

polegającego, zgodnie z art. 273 dyrektywy VAT, na zapewnieniu prawidłowego poboru 

podatku (zob. podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 2017 r., Farkas, C-564/15, 

EU:C:2017:302, pkt 62–64). 

32      Jednakże, co się tyczy sposobu ustalania kwoty sankcji rozpatrywanej w postępowaniu 

głównym, należy zauważyć, że w przypadku gdy kwota ta zostanie ustalona na 20% 

kwoty zawyżenia nadwyżki VAT, nie może ona zostać obniżona stosownie do 

konkretnych okoliczności danego przypadku, z zastrzeżeniem przypadków, w których 

nieprawidłowość wynika z drobnych błędów. 

33      W tym względzie z wyjaśnień przedstawionych Trybunałowi przez sąd odsyłający 

wynika, że nieprawidłowość rozpatrywana w postępowaniu głównym jest spowodowana 
błędną oceną stron transakcji co do podlegania przez dostawę opodatkowaniu, ponieważ 

strony te uznały, że rozpatrywana dostawa budynku podlega opodatkowaniu VAT, a nie 

złożyły wymaganego przez przepisy krajowe zgodnego oświadczenia, że wybierają 

opodatkowanie tej dostawy. Ponadto z ustaleń sądu odsyłającego wynika, że rzeczona 

sankcja ma zastosowanie bez rozróżnienia zarówno w sytuacji takiej, jak rozpatrywana 

w postępowaniu głównym – w której zawyżenie kwoty nadwyżki VAT wynika z błędu 
w ocenie popełnionego przez strony transakcji co do podlegania przez dostawę 

opodatkowaniu, który to błąd cechuje brak przesłanek wskazujących na oszustwo 

i który, zdaniem tego sądu, nie spowodował uszczuplenia należności podatkowych, jak 
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i w sytuacji, w której nie występują takie szczególne okoliczności, zasługujące zdaniem 

tego sądu na uwzględnienie. 

34      Tak więc ten sposób ustalania sankcji nie dał organom podatkowym możliwości 

dostosowania kwoty sankcji do konkretnych okoliczności danej sprawy. 

35      Wynika z tego, że sposób ustalania omawianej sankcji, stosowany automatycznie, nie 

daje organom podatkowym możliwości zindywidualizowania nałożonej sankcji w celu 
zapewnienia, by nie wykraczała ona poza to, co jest niezbędne do realizacji celów 

polegających na zapewnieniu prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom 

podatkowym. 

36      W tych okolicznościach nie ma potrzeby badania przepisów będących przedmiotem 

postępowania głównego w świetle zasady neutralności VAT. 

 

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

Artykuł 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i zasadę proporcjonalności należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które 
nakładają na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję zwolnioną z podatku 

od wartości dodanej (VAT) jako transakcję podlegającą temu podatkowi, sankcję 

wynoszącą 20% kwoty zawyżenia zwrotu VAT nienależnie żądanej, w zakresie, w jakim 

sankcja ta ma zastosowanie bez rozróżnienia zarówno w sytuacji, w której 

nieprawidłowość wynika z błędu w ocenie popełnionego przez strony transakcji co do 
podlegania przez dostawę opodatkowaniu, który to błąd cechuje brak przesłanek 

wskazujących na oszustwo i uszczuplenia wpływów do skarbu państwa, jak i w sytuacji, 

w której nie występują takie szczególne okoliczności. 

 

Orzecznictwo sądów krajowych 

 

Wyrok WSA w Warszawie  z 13.05.2021 r., III SA/Wa 2728/19 

 

Zdaniem Sądu, wskazany TSUE w sprawie Grupa Warzywna, C-935/19 nie może być 

odczytywany rozszerzająco, w ten sposób, że usuwa podstawy prawne, czy nawet poddaje je 

w wątpliwość co do zastosowania sankcji 20% w sytuacji odliczenia podatku naliczonego od 

zakupów niezwiązanych z wykonywaniem działalności opodatkowanej. 

 

Wyrok NSA z 22.10.2021 r., I FSK 489/21 

 

Zastosowanie dodatkowego zobowiązania podatkowego określonego w art. 112c pkt 2 ustawy 

o VAT w realiach niniejszej sprawy naruszało zasadę proporcjonalności oraz art. 273 

dyrektywy 112. W tym zakresie należy się odwołać do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o. przeciwko 

Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Wprawdzie pytanie prejudycjalne 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczyło dodatkowego zobowiązania przewidzianego 
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w art. 112b ust. 2 ustawy o VAT. Stąd też wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczy zasady 

proporcjonalności w stosunku do dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 20 %. 

Tym niemniej uwagi te należy odpowiednio odnieść do regulacji dodatkowego zobowiązania 

podatkowego uregulowanego w art.112c ustawy o VAT. 

 

 

Wyrok NSA z 15.12.2021 r., I FSK 1035/18 

Sąd pierwszej instancji dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji pominął istotne z 

punktu widzenia poszanowania zasady proporcjonalności okoliczności faktyczne 
rozpatrywanej sprawy, a skupiając się przede wszystkim na wykładni gramatycznej art. 112b 

u.pt.u., dokonana przez ten Sąd kontrola legalności zaskarżonej decyzji nie uwzględniała 

wytycznych TS dotyczących dopuszczalności zastosowania tzw. sankcji VAT. 

 W tej kwestii uwzględnić należy, że w rozpatrywanej sprawie organy nie kwestionowały w 
decyzjach prawa skarżącej do odliczenia podatku naliczonego ani nie wskazywały na ryzyko 

wystąpienia oszustwa podatkowego powodującego nieuprawnione uszczuplenie wpływów 

podatkowych. Sąd pierwszej instancji, jak również organy podatkowe nie wskazały również 

żadnych okoliczności pozwalających na stwierdzenie, że błędna alokacja podatku przez 

skarżącą miała na celu oszustwo podatkowe oraz wiązała się z działaniem mającym na celu 

niezgodne z prawem uszczuplenie wpływów podatkowych Skarbu Państwa. 

Analogicznie:   

Wyrok NSA z 12.01.2022 r., I FSK 521/20 

 

Wyrok NSA z 21.01.2022 r., I FSK 2324/21 

 

Wyrok NSA z 1.02.2022 r., I FSK 885/21 


