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Czyżby koniec in dubio pro tributario w VAT?  

podyskutują m.in.: dr hab. Adam Bartosiewicz (UJD), dr Piotr Karwat (SGH), dr hab. 

Wojciech Morawski prof. UMK (UMK) 

 

Wyrok TS UE z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie C-401/18, Herst s. r. o. 

przeciwko Odvolací finanční ředitelství, 

 (…) 

28      Sąd odsyłający zasadniczo uważa, że istnieją wątpliwości co do pytania, czy 

okoliczność, że towary są przewożone w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

zgodnie z dyrektywą Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych 

zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG 

(Dz.U. 2009, L 9, s. 12), ma wpływ na warunki regulujące przeniesienie prawa do 

rozporządzania nimi jak właściciel, przewidziane przez dyrektywę VAT. W tym zakresie 

sąd odsyłający wyjaśnia, że ponieważ istnieją wątpliwości co do wykładni krajowego 
przepisu prawa podatkowego w ramach sporu między organem a podmiotem 

prywatnym, orzecznictwo Ústavní soud České republiky (trybunału konstytucyjnego 

Republiki Czeskiej) wypracowało zasadę konstytucyjną prawa krajowego, na podstawie 

której wątpliwość tę należy rozstrzygać na rzecz podmiotu prywatnego (zasada zwana 

„in dubio mitius”). W niniejszej sprawie sąd odsyłający stoi na stanowisku, że przepisów, 
które mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu, nie 

można uznać za jasne w chwili zaistnienia okoliczności faktycznych postępowania 

głównego ani z punktu widzenia prawa krajowego, ani z punktu widzenia prawa Unii, 

w związku z czym zastanawia się, czy gdyby wykładnia, której dokona Trybunał 

w oczekiwanym wyroku, była niekorzystna dla podatnika, musiałby się do niej 

dostosować, niezależnie od tej konstytucyjnej zasady prawa krajowego. Sąd ten 
zastanawia się jeszcze, czy w świetle tej zasady skutki tego wyroku Trybunału nie 

powinny być ograniczone do sytuacji prawnych następujących po jego wydaniu. 

29      W tych okolicznościach Krajský soud v Praze (sąd okręgowy w Pradze) postanowił 

zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami 

prejudycjalnymi: 

(…) 

7)      Czy zasada neutralności VAT albo jakakolwiek inna zasada prawa Unii stoi na 

przeszkodzie zastosowaniu konstytucyjnej zasady prawa krajowego in dubio 

mitius, która w sytuacji niejednoznaczności normy prawnej, kiedy norma 
obiektywnie pozwala na przyjęcie różnych wyników wykładni, nakazuje organom 

władzy publicznej przyjąć wynik wykładni na korzyść adresata normy prawnej (tu 

podatnika VAT)? Czy zastosowanie tej zasady byłoby w zgodzie z prawem Unii 

przynajmniej wtedy, gdyby zostało ograniczone do sytuacji, w których istotne 

okoliczności faktyczne sprawy miały miejsce przed przedstawieniem wiążącej 

wykładni spornego zagadnienia prawnego przez Trybunał […], który za właściwy 

uznał inny, mniej korzystny dla podatnika, wynik wykładni? 

W przypadku dopuszczalności zastosowania zasady in dubio mitius: 

8)      czy z perspektywy ograniczeń wynikających z prawa Unii w czasie, w którym 

doszło do opodatkowanej transakcji w niniejszej sprawie (listopad 2010 r. – maj 

2013 r.), uważać można było za prawnie niejasne i pozwalające na przyjęcie dwóch 
wyników wykładni zagadnienie, czy prawne pojęcie dostawy, ewentualnie 

transportu towaru, ma (albo nie ma) na potrzeby dyrektywy [2008/118] taki sam 

zakres, jak na potrzeby dyrektywy VAT?”. 
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 W przedmiocie postępowania przed Trybunałem 

30      Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. Trybunał przekazał sądowi odsyłającemu wyrok 

z dnia 19 grudnia 2018 r., AREX CZ (C-414/17, EU:C:2018:1027), zwracając się do 
niego z pytaniem, czy w świetle tego wyroku sąd ten pragnie podtrzymać swój wniosek 

o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, a jeśli tak, to czy zamierza on 

podtrzymać wszystkie zadane pytania. 

31      W odpowiedzi z dnia 11 stycznia 2019 r. sąd odsyłający oświadczył, że podtrzymuje 

swój wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, ale nie zwraca się już 

o udzielenie odpowiedzi na pytania od pierwszego do trzeciego, piąte i szóste. 

32      W związku z tym należy udzielić odpowiedzi jedynie na pytania czwarte, siódme i ósme. 

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych 

(…) 

51      W świetle całości powyższych rozważań na pytanie czwarte należy odpowiedzieć, że: 

–        art. 20 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że podatnik, który 

dokonuje jednego wewnątrzwspólnotowego transportu towarów w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy z zamiarem nabycia tych towarów do celów swojej 

działalności gospodarczej po dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu w państwie 
członkowskim przeznaczenia, uzyskuje prawo do rozporządzania tymi towarami 

jak właściciel w rozumieniu tego przepisu, pod warunkiem że ma on możliwość 

podjęcia decyzji mogących wpłynąć na sytuację prawną tych samych towarów, 

w tym w szczególności decyzji o ich sprzedaży; 

–        okoliczność, że podatnik ten od początku miał zamiar nabyć te towary do celów 

swojej działalności gospodarczej po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu 

w państwie członkowskim przeznaczenia, stanowi okoliczność, którą sąd krajowy 

powinien wziąć pod uwagę w ramach całościowej oceny wszystkich szczególnych 

okoliczności rozpatrywanej przez niego sprawy w celu ustalenia, do której 

z kolejnych transakcji nabycia należy przypisać rzeczony transport 

wewnątrzwspólnotowy. 

 W przedmiocie pytania siódmego 

52      Poprzez pytanie siódme sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy prawo Unii stoi 

na przeszkodzie temu, by sąd krajowy rozpatrujący przepis krajowego prawa 
podatkowego, który dokonał transpozycji przepisu dyrektywy VAT i który można 

interpretować na różne sposoby, przyjął wykładnię najkorzystniejszą dla podatnika, 

opierając się na krajowej zasadzie konstytucyjnej in dubio mitius, nawet po orzeczeniu 

przez Trybunał, że taka wykładnia jest niezgodna z prawem Unii. 

53      W niniejszej sprawie sąd odsyłający podnosi w istocie, że prawo czeskie jest 

niejednoznaczne co do wpływu przepisów dotyczących traktowania wyrobów 

podlegających akcyzie na określenie momentu przeniesienia prawa do rozporządzania 

takimi towarami jak właściciel. Zdaniem tego sądu uregulowanie czeskie transponujące 

dyrektywę VAT do krajowego porządku prawnego pozwala bowiem podatnikom na 
uzasadnione przypuszczenie, że okoliczność, iż towary są przewożone do innego państwa 

członkowskiego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, ma wpływ na warunki 

regulujące przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. 
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54      W tym względzie należy stwierdzić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 

wykładnia przepisu prawa Unii, dokonana przez Trybunał w ramach kompetencji 

przyznanej mu w art. 267 TFUE, wyjaśnia i precyzuje znaczenie oraz zakres tego 

przepisu, tak jak powinien lub powinien był on być rozumiany i stosowany od daty jego 

wejścia w życie. Z tego wynika, że sądy mogą i powinny stosować zinterpretowany w ten 
sposób przepis również do stosunków prawnych powstałych przed wydaniem orzeczenia 

w sprawie wniosku o dokonanie wykładni, jeżeli poza tym spełnione są wszystkie 

pozostałe przesłanki wszczęcia przed właściwym sądem postępowania w sprawie 

związanej ze stosowaniem takiego przepisu (wyroki: z dnia 19 października 1995 r., 

Richardson, C-137/94, EU:C:1995:342, pkt 31; z dnia 13 grudnia 2018 r., Hein, 

C-385/17, EU:C:2018:1018, pkt 56). 

55      W odniesieniu do kwestii, czy prawo Unii stoi na przeszkodzie stosowaniu 

konstytucyjnej zasady prawa krajowego, zgodnie z którą w przypadku gdy w ramach 

sporu między organem administracji a podmiotem prywatnym istnieje wątpliwość co do 
wykładni przepisu krajowego prawa podatkowego, który transponował przepis prawa 

Unii, organ ten musi przyjąć wykładnię najkorzystniejszą dla podatnika, należy 

zauważyć, że stosowanie tej zasady w postaci przewidzianej przez sąd odsyłający 

sprowadzałoby się w rzeczywistości do ograniczenia w czasie skutków przyjętej przez 

Trybunał wykładni przepisów prawa Unii, których transpozycja została zapewniona 
przez przepisy prawa krajowego, a zatem owa wykładnia nie znalazłaby zastosowania 

w postępowaniu głównym (zob. analogicznie wyroki: z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, 

C-441/14, EU:C:2016:278, pkt 39; z dnia 13 grudnia 2018 r., Hein, C-385/17, 

EU:C:2018:1018, pkt 61). 

56      W tym względzie należy przypomnieć, że jedynie w całkiem wyjątkowych przypadkach 

Trybunał, stosując ogólną zasadę pewności prawa stanowiącą nieodłączną część 

porządku prawnego Unii, może uznać, że należy ograniczyć w odniesieniu do wszystkich 

zainteresowanych możliwość powołania się na przepis, którego wykładni dokonał, 

w celu podważenia stosunków prawnych nawiązanych w dobrej wierze. Aby tego rodzaju 

ograniczenie mogło mieć miejsce, winny zostać spełnione dwie istotne przesłanki, 
mianowicie dobra wiara zainteresowanych i ryzyko poważnych konsekwencji (wyrok 

z dnia 13 grudnia 2018 r., Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, pkt 57 i przytoczone tam 

orzecznictwo). 

57      Trybunał orzekł już, że ograniczenie skutków takiej wykładni w czasie może zostać 

dopuszczone tylko w wyroku, którego przedmiotem jest wniosek o dokonanie wykładni. 

Ta zasada gwarantuje równość traktowania państw członkowskich i innych podmiotów 

tego prawa wobec prawa Unii oraz spełnia tym samym również wymagania wynikające 

z zasady pewności prawa (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 marca 2007 r., Meilicke i in., 

C-292/04, EU:C:2007:132, pkt 37; a także z dnia 23 października 2012 r., Nelson i in., 

C-581/10 i C-629/10, EU:C:2012:657, pkt 91). 

58      W tym względzie należy zauważyć, że Trybunał stwierdził już w pkt 76 wyroku z dnia 

19 grudnia 2018 r., AREX CZ (C-414/17, EU:C:2018:1027), że dyrektywa 2008/118, 
przewidująca w szczególności wymogi mające zastosowanie do transportu towarów 

w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w żaden sposób nie wpływa na warunki 

regulujące przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, przewidziane 

w dyrektywie VAT. W tym ostatnim wyroku Trybunał nie ograniczył jednak w czasie 

skutków swojej wykładni dyrektywy VAT. 

59      Z powyższego wynika, że w niniejszej sprawie, stosując prawo krajowe, sąd odsyłający 

jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich norm tego prawa i zastosowania 

uznanych w nim metod wykładni w celu dokonania jego wykładni, w miarę możliwości, 

w świetle brzmienia i celu dyrektywy VAT, interpretowanej przez Trybunał, aby osiągnąć 

zamierzony przez nią rezultat i w ten sposób dostosować się do art. 288 akapit 
trzeci TFUE (zob. podobnie wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C-441/14, 

EU:C:2016:278, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo). 
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60      Z powyższego wynika, że na pytanie siódme należy odpowiedzieć, iż prawo Unii stoi na 

przeszkodzie temu, by sąd krajowy rozpatrujący przepis krajowego prawa podatkowego, 

który dokonał transpozycji przepisu dyrektywy VAT i który można interpretować na 

różne sposoby, przyjął wykładnię najkorzystniejszą dla podatnika, opierając się na 

krajowej zasadzie konstytucyjnej in dubio mitius, nawet po orzeczeniu przez Trybunał, 

że taka wykładnia jest niezgodna z prawem Unii. 

(…) 

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

2)      Prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, by sąd krajowy rozpatrujący przepis 

krajowego prawa podatkowego, który dokonał transpozycji przepisu 
dyrektywy 2006/112 i który można interpretować na różne sposoby, przyjął 

wykładnię najkorzystniejszą dla podatnika, opierając się na krajowej 

zasadzie konstytucyjnej in dubio mitius, nawet po orzeczeniu przez 

Trybunał, że taka wykładnia jest niezgodna z prawem Unii. 

 

Orzecznictwo sądów krajowych 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 10.11.2020, I SA/Wr 228/20 

Ponadto istnienie przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel oznacza, 

że strona, na rzecz której uprawnienie to zostało przeniesione, ma możliwość 
podejmowania decyzji mogących wpłynąć na sytuację prawną danego dobra, w tym w 

szczególności na decyzję o jego sprzedaży (wyrok TSUE z dnia 23 kwietnia 2020 r., Herst 

s. r. o., C-401/18, EU:C:2020:295, pkt 40). Natomiast w braku takiego przeniesienia 

prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nie można objąć pojęciem "dostawy 

towarów" ani przeniesienia rzeczy w celu ich zwykłego przechowywania (zob. podobnie 

wyrok TSUE z dnia 14 lipca 2005 r., British American Tobacco i Newman Shipping, 
C-435/03, EU:C:2005:464, pkt 36), ani sytuacji, w której osoba dokonująca przewozu 

fizycznie przemieszcza dane rzeczy z jednego miejsca do drugiego w imieniu innych 

podmiotów gospodarczych (zob. podobnie wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r., De Fruytier, 

C-237/09, EU:C:2010:316, pkt 25). 

Brak odniesienia do in dubio mitius/in dubio pro tributario 

Analogicznie:   

Wyrok WSA w Krakowie z 13.01.2021, I SA/Kr 927/20  

Wyrok WSA w Poznaniu z 16.04.2021, I SA/Po 88/21  

Wyrok WSA w Gliwicach z 11.06.2021, I SA/Gl 124/21  

 

Wyrok Krajský soud v Praze  07.09.2021 w sprawie LYNX Invest s.r.o. nr 43 Af 

45/2018 - 62 

63. Nie ma też znaczenia argument skarżącej, że urząd skarbowy i pozwana powinny 

były przyjąć łagodniejsze podejście do skarżącej w sytuacji wątpliwości. Przede 

wszystkim należy zauważyć, że zasada odnosi się wyłącznie do wątpliwości prawnych, a 

nie do ewentualnych wątpliwości faktycznych. Jeśli chodzi o ewentualne wątpliwości co 
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do wykładni prawa, należy przypomnieć, że w wyroku w sprawie Herst Trybunał 

Sprawiedliwości orzekł, że prawo Unii nie pozwala sądowi krajowemu na zastosowanie, 

w oparciu o zasadę in dubio mitius, wariantu wykładni przepisu wykonawczego do 

dyrektywy VAT, który jest dla osoby korzystnej dla podatnika, po tym jak Trybunał 

Sprawiedliwości orzekł, że taka interpretacja jest niezgodna z prawem UE. W tym 
względzie decydujące znaczenie ma fakt, że w czasie trwania przedmiotowego 

postępowania podatkowego z punktu widzenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 

do czasu wydania wyroku AREX CZ nie istniały zasadnicze wątpliwości co do relacji 

między prawem własności a prawem do rozporządzania rzeczą jak właściciel, na co 

wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku nr 8 Afs 74/2019-68. Co więcej, 
wątpliwości, jakie wzbudził wyrok AREX CZ, dotyczące ewentualnej zmiany opinii 

prawnej Trybunału, zostały następnie rozwiane przez wyrok w sprawie Herst, który 

potwierdził słuszność dotychczasowej linii interpretacyjnej pojęcia prawa do 

rozporządzania towarem jak właściciel. W związku z tym nie można uznać, że pozwany 

miał możliwość zastosowania zasady in dubio mitius przy wydawaniu zaskarżonych 

decyzji z 1 listopada 2018 r. 

 

 

 

 


