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[…] ogólną zasadę poszanowania prawa do obrony przyjętą w prawie Unii należy 

interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy w ramach krajowych 

administracyjnych postępowań kontroli i ustalania podstawy opodatkowania VAT 

podatnik nie miał dostępu do informacji znajdujących się w jego aktach sprawy 
administracyjnej i uwzględnionych przy wydawaniu decyzji administracyjnej 

nakładającej na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe, a rozpatrujący sprawę sąd 

stwierdza, iż w wypadku niewystąpienia tej nieprawidłowości postępowanie mogłoby 

doprowadzić do odmiennego rezultatu, zasada ta wymaga stwierdzenia nieważności 

owej decyzji. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

[…] poszanowanie prawa do obrony stanowi ogólną zasadę prawa Unii, która powinna być 

stosowana wówczas, gdy organ administracyjny ma podjąć w stosunku do danej osoby decyzję 
wiążącą się z niekorzystnymi dla niej skutkami. Owa ogólna zasada znajduje zastosowanie 

w okolicznościach, w których organ administracyjny poddaje podatników procedurze kontroli 

podatkowej w celu zapewnienia poboru w pełnej wysokości należnego VAT na terytorium 

odnośnego państwa członkowskiego i zwalczania oszustw podatkowych. 

Integralną częścią poszanowania prawa do obrony jest prawo do bycia wysłuchanym, które 

gwarantuje każdej osobie możliwość użytecznego i skutecznego przedstawienia swego 

stanowiska w trakcie postępowania administracyjnego przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, 

która mogłaby negatywnie wpłynąć na jej interesy. W myśl orzecznictwa Trybunału zasada, 

zgodnie z którą adresat niekorzystnej dla niego decyzji musi mieć możliwość przedstawienia 
uwag przed wydaniem tej decyzji, ma na celu umożliwienie właściwemu organowi stosownego 

uwzględnienia wszystkich dowodów mających znaczenie dla sprawy. W celu zapewnienia 

skutecznej ochrony danej osoby zasada ta ma na celu również umożliwienie tej osobie 

skorygowania błędu lub uwzględnienie okoliczności dotyczących jej sytuacji osobistej, które 

przemawiają za wydaniem bądź za niewydaniem danej decyzji lub za taką czy inną treścią tej 

decyzji. 

[…] w wypadku gdy ani przesłanki zapewnienia poszanowania prawa do obrony, ani 

konsekwencje naruszenia tego prawa nie są określone w prawie Unii, owe przesłanki 

i konsekwencje mieszczą się w zakresie prawa krajowego, o ile uchwalone w tym celu przepisy 
są takie same jak przepisy, z których korzystają jednostki w porównywalnych sytuacjach 

w prawie krajowym (zasada równoważności), a także o ile nie uczynią one wykonywania praw 

przyznanych przez porządek prawny Unii praktycznie niemożliwym lub nadmiernie 

utrudnionym (zasada skuteczności). 

Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, w jakim stopniu postępowanie w zakresie 

kontroli podatkowej mogło doprowadzić do odmiennego rezultatu, gdyby spółka […] miała 

dostęp do akt sprawy podczas wskazanego postępowania administracyjnego. 

[…] można odmówić podatnikowi prawa do odliczenia jedynie pod warunkiem, że zostanie 
wykazane na podstawie obiektywnych dowodów, że podatnik, któremu towary lub usługi 

stanowiące podstawę prawa odliczenia zostały dostarczone lub wyświadczone, wiedział lub 

powinien był wiedzieć, że przez nabycie owych towarów lub usług uczestniczy w transakcji 

związanej z oszustwem w zakresie VAT popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot 

występujący na wcześniejszym lub późniejszym etapie łańcucha tych dostaw lub usług. 



Właściwe krajowe organy podatkowe są zobowiązane wykazać, w świetle obiektywnych 

przesłanek i bez wymagania od odbiorcy faktury, aby dokonał ustaleń, do których nie jest on 

zobowiązany, że ów odbiorca wiedział lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca 

stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z oszustwem w zakresie VAT – czego 

zbadanie należy do sądu odsyłającego. 

Ponieważ prawo Unii nie przewiduje zasad dotyczących sposobu przeprowadzania dowodów 

w przypadku oszustw w zakresie VAT, owe obiektywne dowody muszą zostać ustalone przez 

właściwy krajowy organ podatkowy zgodnie z zasadami dotyczącymi przeprowadzania 
dowodów przewidzianymi przez prawo krajowe. Przepisy te nie mogą jednak naruszać 

skuteczności prawa Unii i praw gwarantowanych przez to prawo, a w szczególności przez 

Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. 

Nawet jeśli taki podatnik, gdy posiada informacje pozwalające podejrzewać istnienie 
nieprawidłowości lub oszustwa, może być zobowiązany do uzyskania informacji o podmiocie, 

od którego zamierza nabyć towary lub usługi, aby upewnić się co do jego wiarygodności, to 

jednak właściwe krajowe organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, żeby 

podatnik ten badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma 

dotyczyć, dysponuje danymi towarami i jest w stanie je dostarczyć oraz czy wywiązuje się 
z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty VAT, w celu upewnienia się, że podmioty działające 

na wcześniejszych etapach obrotu nie dopuszczają się nieprawidłowości lub oszustwa, ani 

żeby podatnik ten posiadał potwierdzające to dokumentach. 

Ponieważ przedstawienie takich dodatkowych dokumentów nie jest przewidziane w art. 178 
lit. a) dyrektywy VAT i może naruszyć w sposób nieproporcjonalny korzystanie z prawa do 

odliczenia oraz, w rezultacie, zasadę neutralności, właściwy krajowy organ podatkowy nie 

może wymagać w sposób ogólny ich przedstawienia. 

[…] zasady regulujące stosowanie przez państwa członkowskie wspólnego systemu VAT, 
w szczególności zasady neutralności podatkowej i pewności prawa, należy interpretować w ten 

sposób, że – w przypadku istnienia zwykłych, nieudowodnionych podejrzeń krajowego organu 

podatkowego co do rzeczywistego dokonania transakcji gospodarczych, w wyniku których 

wystawiono fakturę – stoją one na przeszkodzie temu, aby podatnikowi będącemu odbiorcą 

owej faktury odmówiono możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT, gdy nie jest on 
w stanie przedstawić – poza rzeczoną fakturą – innych dowodów na rzeczywisty charakter 

dokonanych transakcji gospodarczych. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok TSUE z 3.07.2014 r., Kamino International Logistics i Datema Hellmann Worldwide 

Logistics, C-129/13 i C-130/13. 
Wyrok TSUE z 22.10.2015 r., PPUH Stehcemp, C-277/14. 

Wyrok TSUE z 9.11.2017 r., Ispas, C-298/16. 

Wyrok TSUE z 16.10.2019 r., Glencore Agriculture Hungary, C-189/18. 

 

Przepisy 

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu 

od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006 nr 347, poz.1 ze zm.) 

 

Art. 178 

W celu skorzystania z prawa do odliczenia, podatnik musi spełnić następujące warunki: 

a) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. a), w odniesieniu do dostaw 
towarów lub świadczenia usług, musi posiadać fakturę sporządzoną zgodnie z tytułem XI 

rozdział 3 sekcje 3-6; 

b) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. b), w odniesieniu do transakcji 

uznawanych za dostawy towarów i świadczenie usług, musi dopełnić formalności określonych 

przez każde państwo członkowskie; 



c) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. c), w odniesieniu do 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, musi uwzględnić w deklaracji VAT przewidzianej 

w art. 250 wszystkie dane niezbędne do obliczenia VAT należnego z tytułu dokonanych przez 

niego wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz posiadać fakturę sporządzoną zgodnie z 

tytułem XI rozdział 3 sekcje 3-5; 
d) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. d), w odniesieniu do transakcji 

uznawanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, musi dopełnić formalności 

określonych przez każde państwo członkowskie; 

e) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. e), w odniesieniu do importu 

towarów, musi posiadać dokument importowy, w którym podatnik jest wskazany jako 
odbiorca lub importer i w którym określona jest kwota VAT należnego lub informacje w nim 

zawarte pozwalają na jej obliczenie; 

f) jeśli podatnik jest zobowiązany do zapłaty VAT jako usługobiorca lub nabywca, w przypadku 

gdy zastosowanie mają art. 194-197 i art. 199, musi dopełnić formalności określonych przez 

każde państwo członkowskie. 

 

 

Główne problemy 

1. Odmowa możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT w sytuacji braku innych 

niż faktura dowodów na rzeczywisty charakter transakcji. 

2. Obowiązek zapoznania podatnika z dowodami, w tym z dowodami pochodzącymi 

z powiązanych postępowań administracyjnych. 

 


