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O co chodzi z przedawnieniem w VAT?  

podyskutują m.in.: sędzia NSA Adam Bącal, sędzia WSA dr Dagmara Dominik-Ogińska 

(WSA we Wrocławiu), dr Ewa Prejs (UMK) 

 

Wyrok TS UE z dnia 8 września  2015 r. w sprawie C-105/14 w sprawie 
postępowania karnego przeciwko Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, 

Nicola Spagnolo, Davide Salvoni, Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev, tzw. 

„wyrok Taricco I” (…) 

18 Oskarżeni zostali pozwani do Tribunale di Cuneo pod zarzutem utworzenia i 

zorganizowania w latach podatkowych od 2005 do 2009 organizacji przestępczej w celu 
popełnienia różnych czynów zabronionych w dziedzinie podatku VAT. W rzeczywistości 

postawiono im zarzut tworzenia oszukańczych konstrukcji prawnych typu „karuzela w 

podatku VAT”, polegających w szczególności na tworzeniu spółek fasadowych i 

wystawianiu fałszywych dokumentów, za pomocą których nabywali oni towary, w 

niniejszej sprawie butelek z szampanem, bez podatku VAT. Transakcja ta umożliwiła 

spółce Planet Srl (zwanej dalej „spółką Planet”) na posiadanie tych towarów po cenie 
niższej niż cena rynkowa, które mogła odsprzedawać jej klientom, zakłócając w ten 

sposób ten rynek. 

19      Spółka Planet otrzymywała faktury wystawiane przez spółki fasadowe za 

nieistniejące transakcje. Spółki te jednak nie składały rocznej deklaracji podatku VAT, 

lub w przypadku jej składania, nie przystępowały do dokonywania odpowiednich 
płatności. Z kolei spółka Planet rejestrowała faktury wystawiane przez wspomniane 

spółki fasadowe w swojej rachunkowości i nienależnie odliczała wykazany na nich 

podatek VAT, a tym samym składała fałszywe roczne deklaracje podatku VAT. 

20      Z postanowienia odsyłającego wynika, że po rozpatrzeniu w rozpoznawanej przez 

niego sprawie licznych kwestii incydentalnych oraz po oddaleniu licznych zarzutów 

podnoszonych przez oskarżonych w ramach mającej przed nim miejsce rozprawy 
wstępnej, sąd odsyłający po pierwsze, wydał wyrok umarzający postępowanie w 

odniesieniu do jednego z oskarżonych, G. Anakieva, ponieważ omawiane przestępstwa 

uległy wobec niego przedawnieniu. Po drugie sąd odsyłający wydał postanowienie o 

sporządzeniu aktu oskarżenia w odniesieniu do pozostałych oskarżonych i wyznaczył 

rozprawę. 

21      Sąd odsyłający wyjaśnia, że przestępstwa zarzucane oskarżonym są karane na 

podstawie art. 2 i 8 DL nr 74/2000 karą do sześciu lat pozbawienia wolności. Z kolei 

przestępstwo organizacji przestępczej przewidziane w art. 416 kodeksu karnego, za 

popełnienie którego oskarżeni również mogą zostać uznani winnymi, jest karane karą 

pozbawienia wolności do siedmiu lat w stosunku do kierujących tą organizacją i do 

pięciu lat w odniesieniu do zwykłych jej członków. Z powyższego wynika, że dla 
organizatorów organizacji przestępczej termin przedawnienia wynosi siedem lat, podczas 

gdy w stosunku do pozostałych wynosi on sześć lat. Ostatnią z czynności 

przerywających bieg terminu przedawnienia było postanowienie o wyznaczeniu 

rozprawy wstępnej. 

22      Otóż pomimo przerwania biegu przedawnienia, jego okres trwania nie może zostać 
przedłużony na podstawie ostatniego akapitu art. 160 w związku z jego art. 161 (zwanym 

dalej „spornym przepisem krajowym”), poza okres siedmiu lat i sześciu miesięcy, lub w 

przypadku kierujących organizacją przestępczą poza okres ośmiu lat i dziewięciu 

miesięcy liczonych od zdarzenia przestępczego. Zdaniem sądu odsyłającego wiadomo, że 

wszystkie przestępstwa, ponieważ nie uległy jeszcze one przedawnieniu, co nastąpi 

najpóźniej w dniu 8 lutego 2018 r., to jest zanim będzie można wydać ostateczny wyrok 
wobec oskarżonych. Okoliczność ta skutkowałaby tym, że oskarżeni o popełnienie 

oszustwa w podatku VAT w wysokości kilku milionów euro mogliby korzystać z 

bezkarności wynikającej z upływu terminu przedawnienia. 
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23      Zdaniem sądu odsyłającego taki skutek był jednakże przewidywalny z powodu 

istnienia zasady zawartej w ostatnim akapicie art. 160 kodeksu karnego w związku z 

zasadą z drugiego akapitu art. 161 tego kodeksu, która pozwalając w wyniku przerwania 

biegu przedawnienia na przedłużenie terminu przedawnienia jedynie o jedną czwartą 

jego pierwotnego okresu trwania, prowadzi w rzeczywistości do braku przerwania biegu 

przedawnienia w większości postępowań karnych. 

24      Tymczasem postępowania karne dotyczące oszustw podatkowych, takich jak 

zarzucane oskarżonym, oznacza zazwyczaj bardzo złożone dochodzenia tak, że 

postępowanie zajmuje już dużo czasu na etapie dochodzenia wstępnego. Czas trwania 

postępowania we wszystkich instancjach jest taki w tego typu sprawach, że 
bezprawność w rzeczywistości stanowi we Włoszech nie wyjątek, lecz zasadę. Ponadto 

zazwyczaj włoski organ administracji podatkowej staje wobec niemożliwości odzyskania 

kwot podatków, które stanowiły przedmiot danego przestępstwa. (…) 

27 W tych okolicznościach Tribunale di Cuneo postanowił zawiesić postępowanie i 

skierować do trybunału następujące pytania prejudycjalne: 

„1)      Czy ostatni akapit art. 160 kodeksu karnego przewidując przedłużenie terminu 
przedawnienia jedynie o jedną czwartą pierwotnego okresu jego trwania w następstwie 

przerwania biegu tego terminu, pozwalając przez to na przedawnienie czynów karalnych, 

a tym samym na ich bezkarność, pomimo rozpoczęcia we właściwym czasie ścigania 

karnego, narusza przepis dotyczący ochrony konkurencji zawarty w art. 101 TFUE? 

2)      Czy poprzez ostatni akapit art. 160 kodeksu karnego przewidujący przedłużenie 
terminu przedawnienia jedynie o jedną czwartą pierwotnego okresu jego trwania w 

następstwie przerwania biegu tego terminu, a zatem wykluczający odpowiedzialność 

karną za czyny zabronione popełnione przez nieuczciwe podmioty gospodarcze, 

Republika Włoska wprowadziła formę pomocy zakazaną w art. 107 TFUE? 

3)      Czy wprowadzając ostatni akapit art. 160 kodeksu karnego przewidujący 

przedłużenie terminu przedawnienia jedynie o jedną czwartą pierwotnego okresu jego 
trwania w następstwie przerwania biegu tego terminu,, a tym samym ustanawiający 

bezkarność osób wykorzystujących dyrektywę wspólnotową, Republika Włoska 

nieprawidłowo wprowadziła dodatkowe zwolnienie obok zwolnień wyczerpująco 

wymienionych w art. 158 tej dyrektywy? 

4)      Czy ostatni akapit art. 160 kodeksu karnego przewidując przedłużenie terminu 
przedawnienia jedynie o jedną czwartą pierwotnego okresu jego trwania w następstwie 

przerwania biegu tego terminu, rezygnując tym samym z karania zachowań, które 

pozbawiają państwo dochodów koniecznych również w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wobec Unii Europejskiej, narusza zasadę zdrowych finansów publicznych 

ustanowioną w art. 119 TFUE?. (…) 

W przedmiocie pytania trzeciego 

34 (…)sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, po pierwsze, czy uregulowanie krajowe 

w dziedzinie przedawnienia przestępstw, takie jak ustanowione przez sporne przepisy 

krajowe, które przewidywało na dzień zaistnienia okoliczności faktycznych w 
postępowaniu głównym, że czynność przerywająca, występująca w ramach 

postępowania karnego dotyczącego przestępstw w dziedzinie podatku VAT, skutkowała 

przedłużeniem terminu przedawnienia jedynie o jedną czwartą jego pierwotnego czasu 

trwania w ten sposób, że osoby ścigane mogły skorzystać z faktycznej bezkarności, 

powoduje wprowadzenie przypadku zwolnienia z podatku VAT nieprzewidzianego przez 

art. 158 dyrektywy 2006/112. Po drugie, w przypadku udzielenia twierdzącej 
odpowiedzi na to pytanie, sąd odsyłający pyta o to, czy może powstrzymać się od 

stosowania tych przepisów. (…) 
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47      W przypadku, w którym sąd krajowy dojdzie do wniosku, że stosowanie przepisów 

krajowych w dziedzinie przerwania biegu przedawnienia skutkowałoby w znacznej ilości 

przypadków tym, że zdarzenia stanowiące poważne oszustwa nie byłyby karane, 

ponieważ ulegałyby one powszechnie przedawnieniu zanim można by było nałożyć 

sankcję karną przewidzianą przez prawo w drodze ostatecznego orzeczenia sądu, należy 
stwierdzić, że ponieważ środki przewidziane przez prawo krajowe w celu zwalczania 

oszustw lub innych bezprawnych czynności stanowią zagrożenie dla interesów 

finansowych Unii, nie mogą one zostać uznane za skuteczne i odstraszające, co z kolei 

jest sprzeczne z art. 325 ust. 1 TFUE, art. 2 ust. 1 konwencji OIF, a także dyrektywą 

2006/112 w związku z art. 4 ust. 3 TUE. (…) 

49      Na wypadek, gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, że sporne przepisy krajowe nie 

spełniają wymogu prawa Unii posiadania skutecznego i odstraszającego charakteru 

przez środki zwalczania oszustw w podatku VAT, do tego sądu należy zagwarantowanie 

pełnej skuteczności prawa Unii poprzez powstrzymanie się w miarę potrzeby od 
stosowania wspomnianych przepisów i zneutralizowanie w ten sposób skutku, o którym 

mowa w pkt 46 niniejszego wyroku, bez wnoszenia o wcześniejsze uchylenie tych 

przepisów – lub oczekiwania na nie – w drodze ustawodawczej lub w innym 

przewidzianym przez konstytucję postępowaniu (zob. podobnie wyroki Berlusconi i in., 

C‑387/02, C‑391/02 i C‑403/02, EU:C:2005:270, pkt 72 oraz przytoczone tam 
orzecznictwo, a także Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, pkt 51 i przytoczone tam 

orzecznictwo). (…) 

53      Należy dodać, że o ile sąd krajowy powinien postanowić o niestosowaniu spornych 

przepisów prawa krajowego, to jednak powinien on również czuwać nad tym, aby 
przestrzegane były prawa podstawowe zainteresowanych osób. Osoby te, bowiem 

mogłyby uznać, że zostały nałożone na nie sankcje, których z całym 

prawdopodobieństwem uniknęłyby, jeżeli zastosowane zostałyby owe przepisy prawa 

krajowego. 

54      W tym zakresie kilku zainteresowanych, którzy przedstawili uwagi Trybunałowi 

powołało się na art. 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej 

„Kartą”), która ustanawia zasady zgodności z prawem, a także proporcjonalności czynów 

zabronionych i kary, zgodnie z którymi nikt nie może zostać skazany za popełnienie 

czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu, który według prawa krajowego lub 
prawa międzynarodowego nie stanowił czynu zabronionego pod groźbą kary w czasie 

jego popełnienia. 

55      Niemniej jednak, z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd krajowy, niestosowanie spornych 

przepisów krajowych skutkowałaby jedynie nieprzestrzeganiem ogólnego terminu 
przedawnienia w ramach toczącego się postępowania karnego, pozwoleniem 

skutecznego ścigania zdarzeń przestępczych, a także zapewnieniem, w odpowiednim 

przypadku, równości traktowania pomiędzy sankcjami mającymi na celu ochronę, 

odpowiednio, interesów finansowych Unii oraz interesów Republiki Włoskiej. Takie 

niestosowanie prawa krajowego nie naruszałoby praw oskarżonych zagwarantowanych 

przez art. 49 Karty. (…) 

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

1)      Uregulowanie krajowe w dziedzinie przedawnienia przestępstw karnych, takie jak 

ustanowione przez ostatni akapit art. 160 kodeksu karnego, zmienionego przez 

ustawę nr 251 z dnia 5 grudnia 2005 r. w związku z art. 161 tego kodeksu, które 

przewidywało w chwili zaistnienia okoliczności faktycznych w postępowaniu 

głównym, że zdarzenie przerywające bieg przedawnienia, zaistniałe w trakcie 

postępowania karnego dotyczącego poważnych oszustw w dziedzinie podatku od 
wartości dodanej, skutkuje przedłużeniem terminu przedawnienia jedynie o jedną 

czwartą jego pierwotnego czasu trwania, może stanowić zagrożenie dla 

obowiązków nałożonych na państwa członkowskie przez art. 325 ust. 1 i 2 TFUE 
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w sytuacji, w której owo uregulowanie krajowe uniemożliwia nałożenie 

skutecznych i odstraszających sankcji karnych w znacznej liczbie przypadków 

poważnych oszustw stanowiących zagrożenie dla interesów finansowych Unii 

Europejskiej lub przewiduje dłuższe terminy przedawnienia w przypadku oszustw 

stanowiących zagrożenie dla interesów finansowych danego państwa 
członkowskiego, niż w przypadku oszustw stanowiących zagrożenie dla interesów 

finansowych Unii Europejskiej, czego sprawdzenie należy do sądu krajowego. Do 

sądu krajowego należy nadanie pełnej skuteczności art. 325 ust. 1 i 2 TFUE, 

poprzez powstrzymanie się w razie potrzeby od stosowania przepisów prawa 

krajowego, które skutkują uniemożliwieniem danemu państwu członkowskiemu 

przestrzegania obowiązków nałożonych na niego przez art. 325 ust. 1 i 2 TFUE. 

2)      System przedawnienia mający zastosowanie do przestępstw karnych popełnionych 

w dziedzinie podatku od wartości dodanej, taki jak przewidziany przez ostatni 

akapit art. 160 kodeksu karnego, zmienionego przez ustawę nr 251 z dnia 5 
grudnia 2005 r. w związku z art. 161 tego kodeksu, nie może być oceniany w 

świetle art. 101 TFUE, 107 TFUE i art. 119 TFUE. 

Wyrok TS UE z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie C-42/17 w sprawie postępowania 

karnego przeciwko M.A.S., M.B., tzw. „wyrok Taricco II” 

9        W wyroku Taricco Trybunał orzekł, że art. 160 akapit ostatni kodeksu karnego w 

związku z jego art. 161 (zwane dalej „spornymi przepisami kodeksu karnego”), 

przewidując, iż zdarzenie przerywające bieg przedawnienia, zaistniałe w trakcie 
postępowania karnego dotyczącego poważnych oszustw w dziedzinie VAT, skutkuje 

przedłużeniem terminu przedawnienia jedynie o jedną czwartą jego pierwotnego czasu 

trwania, może stanowić zagrożenie dla obowiązków nałożonych na państwa 

członkowskie w art. 325 ust. 1 i 2 TFUE, w sytuacji gdy owo uregulowanie krajowe 

uniemożliwia nałożenie skutecznych i odstraszających sankcji karnych w znacznej 

liczbie przypadków poważnych oszustw naruszających interesy finansowe Unii lub 
przewiduje dłuższe terminy przedawnienia w przypadku oszustw naruszających interesy 

finansowe danego państwa członkowskiego niż w przypadku oszustw naruszających 

interesy finansowe Unii. Trybunał orzekł również, że do sądu krajowego należy nadanie 

pełnej skuteczności art. 325 ust. 1 i 2 TFUE, poprzez powstrzymanie się w razie potrzeby 

od stosowania przepisów prawa krajowego, które skutkują uniemożliwieniem danemu 
państwu członkowskiemu przestrzegania obowiązków nałożonych na niego przez te 

postanowienia traktatu FUE. 

10      Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny, Włochy) i Corte d’appello di Milano (sąd 

apelacyjny w Mediolanie, Włochy), które zwróciły się z pytaniem o zgodność z 
konstytucją do Corte costituzionale (trybunału konstytucyjnego, Włochy), stoją na 

stanowisku, że zasada wynikająca z tego wyroku ma zastosowanie w ramach dwóch 

toczących się przed nimi postępowań. (…) 

12      Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny) i Corte d’appello di Milano (sąd apelacyjny 

w Mediolanie) stoją na stanowisku, że powinny, zgodnie z zasadą wyrażoną w wyroku 

Taricco, nie stosować terminu przedawnienia przewidzianego w spornych przepisach 

kodeksu karnego i rozpoznać sprawę co do istoty. 

13      Corte costituzionale (trybunał konstytucyjny) wyraża wątpliwości co do zgodności 

takiego rozwiązania z nadrzędnymi zasadami włoskiego porządku konstytucyjnego i z 

poszanowaniem niezbywalnych praw człowieka. W szczególności zdaniem tego sądu owo 

rozwiązanie mogłoby naruszać zasadę ustawowej określoności czynów zabronionych i 

kar, która wymaga zwłaszcza, aby przepisy karne były ściśle określone i nie miały mocy 

wstecznej. 
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14      W tym względzie Corte costituzionale (trybunał konstytucyjny) wyjaśnia, że we włoskim 

porządku prawnym system przedawnienia w sprawach karnych ma charakter 

materialny, a zatem wchodzi w zakres stosowania zasady legalności, o której mowa w 

art. 25 konstytucji włoskiej. W konsekwencji system ten powinien być uregulowany 

przez ściśle określone normy obowiązujące w momencie popełnienia danego 

przestępstwa. 

15      W tych okolicznościach Corte costituzionale (trybunał konstytucyjny) jest zdania, że 

zainteresowane sądy krajowe zwróciły się do niego o rozstrzygnięcie w przedmiocie 
poszanowania, przez zasadę wyrażoną w wyroku Taricco, wymogu „określoności”, który 

według konstytucji powinien charakteryzować prawo karne materialne. 

16      W pierwszej kolejności należałoby zatem zbadać, czy zainteresowana osoba w momencie 

popełnienia danego przestępstwa mogła wiedzieć, że prawo Unii zobowiązuje sąd 
krajowy, w wypadku zaistnienia warunków określonych w rzeczonym wyroku, do 

powstrzymania się od stosowania spornych przepisów kodeksu karnego. Ponadto 

wymóg, aby karny charakter czynu i znajdująca zastosowanie kara były uprzednio i 

jednoznacznie możliwe do określenia przez sprawcę zachowania podlegającego karze 

wynika również z właściwego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
odnoszącego się do art. 7 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. (zwanej dalej 

„EKPC”). 

17      W drugiej kolejności sąd odsyłający zauważa, że wyrok Taricco nie wyjaśnia dostatecznie 

elementów, jakie powinien wziąć pod uwagę sąd krajowy w celu stwierdzenia „znacznej 

liczby przypadków”, z jakimi jest związane stosowanie zasady wynikającej z tego wyroku, 

a zatem nie nakłada ograniczeń na uprawnienia dyskrecjonalne sądów. (…) 

20      W tych okolicznościach Corte costituzionale (trybunał konstytucyjny) postanowił 

zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami 

prejudycjalnymi: 

„1)      Czy art. 325 ust. 1 i 2 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na sąd 

karny obowiązek niestosowania uregulowania krajowego w przedmiocie przedawnienia, 
które stoi na przeszkodzie ukaraniu w znacznej liczbie wypadków poważnych oszustw 

naruszających interesy finansowe Unii, bądź przewiduje krótsze terminy przedawnienia 

dla oszustw naruszających interesy finansowe Unii, aniżeli terminy przedawnienia dla 

oszustw naruszających interesy finansowe państwa, nawet jeżeli takie niestosowanie 

jest pozbawione wystarczająco precyzyjnej podstawy prawnej? 

2)      Czy art. 325 ust. 1 i 2 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na sąd 

karny obowiązek niestosowania uregulowania krajowego w przedmiocie przedawnienia, 

które stoi na przeszkodzie ukaraniu w znacznej liczbie wypadków poważnych oszustw 

naruszających interesy finansowe Unii, bądź przewiduje krótsze terminy przedawnienia 
dla oszustw naruszających interesy finansowe Unii, aniżeli terminy przedawnienia dla 

oszustw naruszających interesy finansowe państwa, nawet jeżeli w porządku prawnym 

państwa członkowskiego przedawnienie należy do materialnego prawa karnego i podlega 

zasadzie legalności? 

3)      Czy [wyrok Taricco] należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na sąd karny 

obowiązek niestosowania uregulowania krajowego w przedmiocie przedawnienia, które 

stoi na przeszkodzie ukaraniu w znacznej liczbie wypadków poważnych oszustw 

naruszających interesy finansowe Unii, bądź przewiduje krótsze terminy przedawnienia 

dla oszustw naruszających interesy finansowe Unii, aniżeli terminy przedawnienia dla 
oszustw naruszających interesy finansowe państwa, nawet jeżeli takie niestosowanie 

jest sprzeczne z nadrzędnymi zasadami porządku konstytucyjnego państwa 

członkowskiego lub z niezbywalnymi prawami człowieka uznanymi w konstytucji 

państwa członkowskiego?”. 
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W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego  

(…)       

30      Należy przypomnieć, że art. 325 ust. 1 i 2 TFUE zobowiązuje państwa członkowskie do 

zwalczania nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii za pomocą 

skutecznych i odstraszających środków oraz do stosowania takich samych środków w 

celu zwalczania przestępczości powodującej naruszenie interesów finansowych Unii, 
jakie stosują one w celu zwalczania przestępczości powodującej naruszenie ich własnych 

interesów. (…) 

32      Państwa członkowskie powinny zagwarantować skuteczny pobór środków własnych 

Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r., Degano Trasporti, С-546/14, 
EU:C:2016:206, pkt 21). Z tego względu rzeczone państwa członkowskie powinny 

przystąpić do odzyskania kwot odpowiadających środkom własnym, o które wskutek 

oszustw został uszczuplony budżet Unii. (…) 

35      Zatem państwa członkowskie, pod rygorem naruszenia obowiązków nałożonych na nie 

przez art. 325 ust. 1 TFUE, powinny czuwać nad tym, aby w przypadkach poważnych 

oszustw stanowiących zagrożenie dla interesów finansowych Unii w dziedzinie VAT 

zostały przyjęte sankcje karne mające w szczególności skuteczny i odstraszający 

charakter (zob. podobnie wyrok Taricco, pkt 42, 43). 

36      Należy więc uznać, że państwa członkowskie naruszają obowiązki nałożone na nie w 

art. 325 ust. 1 TFUE, jeżeli sankcje karne przyjęte w celu ścigania poważnych oszustw 

w dziedzinie VAT nie pozwalają na zapewnienie w skuteczny sposób poboru całości tego 

podatku. Z tego względu owe państwa powinny również czuwać nad tym, aby przepisy 

dotyczące przedawnienia przewidziane przez prawo krajowe pozwalały na skuteczne 

ukaranie przestępstw związanych z takimi oszustwami. (…) 

39      Do właściwych sądów krajowych należy zatem zagwarantowanie pełnej skuteczności 

obowiązków wynikających z art. 325 ust. 1 i 2 TFUE i powstrzymanie się od stosowania 

przepisów krajowych, w szczególności w dziedzinie przedawnienia, które w ramach 
postępowania dotyczącego poważnych przestępstw w dziedzinie VAT stoją na 

przeszkodzie stosowaniu skutecznych i odstraszających sankcji w celu zwalczania 

oszustw stanowiących zagrożenie dla interesów finansowych Unii (zob. podobnie wyrok 

Taricco, pkt 49, 58). (…) 

46      Z kolei właściwe sądy krajowe, gdy w toczącym się postępowaniu powinny postanowić 

o niestosowaniu spornych przepisów kodeksu karnego, mają również czuwać nad tym, 

aby przestrzegane były prawa podstawowe osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa 

(zob. podobnie wyrok Taricco, pkt 53). 

47      W tym względzie organy i sądy krajowe są uprawnione do stosowania krajowych 

standardów ochrony praw podstawowych, o ile zastosowanie owych standardów nie 

podważa poziomu ochrony wynikającego z karty stosownie do wykładni Trybunału ani 

pierwszeństwa, jednolitości i skuteczności prawa Unii (wyrok z dnia 26 lutego 2013 r., 

Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo). 

(…) 

51      W tym względzie należy przypomnieć znaczenie, zarówno w porządku prawnym Unii, 

jak i w krajowych porządkach prawnych, jakiego nabiera zasada ustawowej określoności 
czynów zabronionych i kar w ramach jej wymogów dotyczących przewidywalności, 

precyzji i niedziałania wstecz mającej zastosowanie ustawy karnej. 

 



7 
 

52      Ta zasada, ustanowiona w art. 49 karty, wiąże państwa członkowskie, gdy stosują one 

prawo Unii, zgodnie z jej art. 51 ust. 1, co ma miejsce, gdy przewidują one, w ramach 

obowiązków nałożonych na nie przez art. 325 TFUE, ustanowienie sankcji karnych za 

przestępstwa w dziedzinie VAT. Zatem obowiązek zapewnienia skutecznego poboru 

środków własnych Unii nie może stać na przeszkodzie tej zasadzie (zob. analogicznie 
wyrok z dnia 29 marca 2012 r., Belvedere Costruzioni, C‑500/10, EU:C:2012:186, pkt 

23). 

53      Ponadto zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar należy do tradycji 

konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich (w odniesieniu do zasady 

niedziałania prawa karnego wstecz zob. wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r., Fedesa i 

in., C‑331/88, EU:C:1990:391, pkt 42; z dnia 7 stycznia 2004 r., X, C‑60/02, 

EU:C:2004:10, pkt 63) i została wprowadzona przez różne umowy międzynarodowe, w 

szczególności w art. 7 ust. 1 EKPC (zob. podobnie wyrok z dnia 3 maja 2007 r., 

Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, pkt 49). 

54      Z wyjaśnień dotyczących karty praw podstawowych (Dz.U. 2007, C 303, s. 17) wynika, 

że zgodnie z art. 52 ust. 3 karty prawo zagwarantowane w jej art. 49 ma takie samo 

znaczenie i zakres jak prawo zagwarantowane przez EKPC. (…) 

58      W tym względzie, jak stwierdzono w pkt 45 niniejszego wyroku, wymogi 

przewidywalności, precyzji i niedziałania wstecz nieodłączne zasadzie ustawowej 

określoności czynów zabronionych i kar, we włoskim porządku prawnym mają 

zastosowanie także do systemu przedawnienia przestępstw w dziedzinie VAT. 

59      Wynika z tego, z jednej strony, że do sądu krajowego należy zbadanie, czy stwierdzenie 

wymagane przez pkt 58 wyroku Taricco, zgodnie z którym sporne przepisy kodeksu 

karnego uniemożliwiają nałożenie skutecznych i odstraszających sankcji karnych w 

znacznej liczbie wypadków poważnych oszustw naruszających interesy finansowe Unii, 
prowadzi do sytuacji niepewności we włoskim porządku prawnym co do określenia 

mającego zastosowanie systemu przedawnienia, która naruszałaby zasadę określoności 

mającej zastosowanie ustawy. Jeśli rzeczywiście tak jest, sąd krajowy nie jest 

zobowiązany do powstrzymania się od stosowania spornych przepisów kodeksu 

karnego. (…) 

61      Jeżeli natomiast sąd krajowy miałby uznać, że obowiązek niestosowania spornych 

przepisów kodeksu karnego napotyka przeszkodę w postaci zasady ustawowej 

określoności czynów zabronionych i kar, nie byłby zobowiązany do zastosowania się do 

tego obowiązku, nawet jeśli umożliwiłoby to usunięcie sytuacji w porządku krajowym, 

która jest niezgodna z prawem Unii (…) 

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

Artykuł 325 ust. 1 i 2 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na sąd 

krajowy obowiązek niestosowania, w ramach postępowania karnego dotyczącego 

przestępstw w dziedzinie podatku od wartości dodanej, przepisów krajowych w 

przedmiocie przedawnienia należących do krajowego prawa materialnego, które 

stoją na przeszkodzie nałożeniu skutecznych i odstraszających sankcji karnych w 
znacznej liczbie wypadków poważnych oszustw naruszających interesy finansowe 

Unii Europejskiej bądź które przewidują krótsze terminy przedawnienia dla 

poważnych oszustw naruszających te interesy aniżeli terminy przedawnienia dla 

oszustw naruszających interesy finansowe danego państwa członkowskiego, chyba 

że takie niestosowanie skutkuje naruszeniem zasady ustawowej określoności 

czynów zabronionych i kar ze względu na niedostateczną określoność znajdującej 
zastosowanie ustawy lub z uwagi na działanie wstecz przepisów ustanawiających 

surowsze warunki odpowiedzialności niż obowiązujące w chwili popełnienia 

przestępstwa. 
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Wyrok Corte Costituzionale  nr 115 z dnia 31 maja 2018 r. 

Uzasadnienie prawne (…) 

8. (…) Organem właściwym do przeprowadzenia kontroli, o którą wystąpił Trybunał 

Sprawiedliwości, jest Trybunał Konstytucyjny, którego wyłącznym zadaniem jest stwierdzenie, 

czy prawo Unii Europejskiej jest sprzeczne z naczelnymi zasadami porządku konstytucyjnego, 
a w szczególności z niezbywalnymi prawami jednostki. W tym celu zasadniczą rolą sądów 

powszechnych jest poddanie w wątpliwość konstytucyjności ustawodawstwa krajowego, które 

wprowadza w życie przepis europejski będący przyczyną domniemanego konfliktu. Wniosek o 

zwrot dokumentów złożony przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez uczestnika postępowania 

przed Sądem Apelacyjnym w Mediolanie nie może zatem zostać uwzględniony, ponieważ w 
następstwie wyroku w sprawie M.A.S. do tego Sądu należy w pierwszej kolejności ocena 

możliwości zastosowania "zasady Taricco" we Włoszech. 

9. W świetle wyjaśnień interpretacyjnych zawartych w wyroku w sprawie M.A.S., wszystkie 

pytania podniesione przez obu skarżących są bezpodstawne, ponieważ "reguła Taricco" nie 

ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.(…) 

10. (…) Bez względu na umiejscowienie faktów, przed czy po 8 września 2015 r., sędzia zwykły 
nie może zastosować do nich "reguły Taricco", ponieważ jest ona sprzeczna z zasadą 

określoności w sprawach karnych, zapisaną w art. 25 akapit drugi Konstytucji. (….) 

11. W związku z tym jasne jest, że zarówno w art. 325 ust. 1 i 2 TFUE (w zakresie, w jakim 

odnosi się on do "zasady Taricco"), jak i w samej "zasadzie Taricco" brakuje precyzji. (…) 

Przynajmniej w krajach o tradycji kontynentalnej, a z pewnością we Włoszech, potwierdza to 
(nawet w ramach prawa Unii, w zakresie, w jakim respektuje ono tożsamość konstytucyjną 

Państw Członkowskich) bezwzględną konieczność ucieleśnienia takich wyborów w tekstach 

prawnych udostępnianych obywatelom. (…) 

12. Jest wręcz intuicyjne (także w świetle zaskoczenia wyrażonego przez środowisko prawnicze 

w szerokiej debacie doktrynalnej, która nastąpiła po wyroku w sprawie Taricco, choć z 

zachowaniem niuansów różnych stanowisk), że osoba, która zwróciła uwagę na art. 325 TFUE, 
nie mogła (i nie może dzisiaj na podstawie samego tego tekstu) wyobrazić sobie, że przepis 

wymagający niestosowania określonego aspektu systemu prawnego dotyczącego terminów 

przedawnienia, w przypadku zaistnienia bardzo szczególnych warunków, zostałby z niego 

ekstrapolowany. (…) 

Jest to równoznaczne z twierdzeniem, że wybór dotyczący karalności musi wynikać 
autonomicznie z tekstu prawnego, do którego obywatele mają dostęp, w przeciwieństwie do 

tego, co dzieje się w przypadku "zasady Taricco". Bez uszczerbku dla faktu, że jednolita 

wykładnia prawa UE i określenie, czy jest ono bezpośrednio skuteczne, należy wyłącznie do 

Trybunału Sprawiedliwości, nie ulega również wątpliwości, że - jak uznano w wyroku w 

sprawie M.A.S. - wykładnia, która nie jest zgodna z zasadą określoności w dziedzinie prawa 

karnego, nie może mieć umocowania w naszym systemie. 

13.- To, co zostało właśnie powiedziane, dotyczy "zasady Taricco", zarówno w części 

wynikającej z art. 325 TFUE ust. 1, jak i w części wynikającej z ust. 2. 

14.- Niestosowalność "reguły Taricco", jak uznano w wyroku M.A. S., ma swoje źródło nie tylko 

w Konstytucji Republiki, ale w samym prawie UE, tak że hipoteza nakreślona przez ten 

Trybunał w postanowieniu nr 24 z 2017 r., a mianowicie, że nie ma powodu do konfliktu, 
została potwierdzona. Oznacza to, że wszystkie postawione pytania są bezzasadne, ponieważ, 

niezależnie od wyodrębnionych dalszych profili niezgodności z konstytucją, naruszenie zasady 

określoności w sprawach karnych bez wyjątku zamyka drogę do wprowadzenia "zasady 

Taricco" do naszego systemu. 
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Orzecznictwo sądów krajowych 

Brak wyraźnego odniesienia.  

Marginalne wzmianki przykładowo:   

Wyrok WSA we Wrocławiu z 8.07.2021, I SA/Wr 549/20 

Wyrok WSA w Warszawie z 30.12.2019, III SA/Wa 434/19 

 


