
 

• Posiadanie „cichego wspólnika” we wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym a 

samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej na gruncie VAT - dr Ewa 

Prejs, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 

Wyrok TSUE z 16 września 2020 r., C-312/19 

Artykuł 9 ust. 1 i art. 193 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. 

w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten 

sposób, że osoba fizyczna, która zawarła z inną osobą fizyczną umowę o wspólnym 

przedsięwzięciu, ustanawiając partnerstwo nieposiadające osobowości prawnej 

charakteryzujące się tym, że pierwsza z osób jest upoważniona do działania w imieniu 

wszystkich partnerów handlowych, ale działa sama i we własnym imieniu w stosunkach 

z osobami trzecimi przy wykonywaniu czynności stanowiących działalność gospodarczą 

prowadzoną przez to partnerstwo, powinna być uznana za „podatnika” w rozumieniu 

art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112 i za osobę wyłącznie obowiązaną do zapłaty podatku 

od wartości dodanej, zgodnie z art. 193 tej dyrektywy, w zakresie, w jakim działa ona 

na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, jako pośrednik, w rozumieniu art. 14 

ust. 2 lit. c) i art. 28 rzeczonej dyrektywy 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

  

(…) Poprzez pierwsze pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 i art. 

193 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że osoba fizyczna, która zawarła 

z inną osobą fizyczną umowę o wspólnym przedsięwzięciu, ustanawiając partnerstwo 

nieposiadające osobowości prawnej charakteryzujące się tym, że pierwsza z osób jest 

upoważniona do działania w imieniu wszystkich partnerów handlowych, ale działa sama i we 

własnym imieniu w stosunkach z osobami trzecimi przy wykonywaniu czynności 

stanowiących działalność gospodarczą prowadzoną przez to partnerstwo, prowadzi tę 

działalność samodzielnie i powinna w związku z tym być uznana za „podatnika” w rozumieniu 

art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112 i za wyłącznie obowiązaną do zapłaty VAT zgodnie z art. 193 

tej dyrektywy. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112 „»[p]odatnikiem« jest każda osoba prowadząca 

samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel 

czy też rezultaty takiej działalności”. Zgodnie z art. 193 tej dyrektywy każdy podatnik 

dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług jest 

obowiązany do zapłaty VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy do zapłaty VAT jest zobowiązana inna 

osoba, w przypadkach, o których mowa w art. 194–199b i 202 tej dyrektywy. Z postanowienia 

odsyłającego wynika, że wyjątki wymienione w tych ostatnich przepisach nie znajdują 

zastosowania w sprawie w postępowaniu głównym. 

 

(…)W celu ustalenia kogo, w okolicznościach takich jak te w postępowaniu głównym, powinno 

uznać się za „podatnika” VAT z tytułu przedmiotowych dostaw, należy zbadać, kto 

samodzielnie prowadzi daną działalność gospodarczą. Jak stwierdziła bowiem rzecznik 

generalna w pkt 33, 45 i 46 opinii, kryterium samodzielności dotyczy kwestii możliwości 

połączenia danej transakcji z konkretną osobą lub podmiotem, gwarantując przy tym 

możliwość pewnego pod względem prawnym skorzystania przez nabywcę z ewentualnie 

przysługującego mu prawa do odliczenia i dysponowania w tym celu pełną nazwą i adresem 

danego podatnika, zgodnie z art. 226 pkt 5 dyrektywy 2006/112. 

 



W tym celu należy sprawdzić, czy dana osoba wykonuje działalność gospodarczą we własnym 

imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz czy ponosi ona związane z 

prowadzeniem tej działalności ryzyko gospodarcze (wyrok z dnia 12 października 2016 r., Nigl 

i in., C 340/15, EU:C:2016:764, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo). 

 

Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że w niniejszym przypadku 

po zawarciu odnośnego partnerstwa w celu wybudowania kompleksu budynków 

mieszkalnych i po tym, jak partner handlowy XT przekazał mu swój wkład, XT sam i we 

własnym imieniu dokonał zakupu działki. XT złożył do właściwych organów wniosek o 

pozwolenie na budowę i takie pozwolenie uzyskał. To również on sam i we własnym imieniu 

zawarł umowę deweloperską. Partnerzy handlowi uzgodnili, że to XT zostanie wpisany do ksiąg 

wieczystych jako wyłączny właściciel. XT zawarł we własnym imieniu umowy sprzedaży 

dotyczące wszystkich budynków i działek gruntu odpowiadających tym budynkom, zarówno 

przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu odnośnego partnerstwa, jak i po tej decyzji. 

 

Niezależnie od występowania w umowie o wspólnym przedsięwzięciu klauzuli wyznaczającej 

XT jako osobę, która w stosunkach z osobami trzecimi działała w imieniu obydwu partnerów 

handlowych tej umowy, sąd odsyłający stwierdza w szczególności w odniesieniu do 

przedmiotowych dostaw, że XT działał w tych stosunkach sam, bez wskazywania tożsamości 

partnera handlowego lub odnośnego partnerstwa, co oznacza zdaniem sądu tego, że jest 

bardzo prawdopodobne, iż odbiorcy przedmiotowych dostaw nie wiedzieli o istnieniu partnera 

handlowego. 

 

Wynika stąd, że XT działał we własnym imieniu i na własny rachunek, ponosząc samemu 

ryzyko gospodarcze związane z danymi transakcjami podlegającymi opodatkowaniu. 

 

Z powyższych elementów wynika, że w okolicznościach takich jak te w postępowaniu głównym 

działalność gospodarcza nie może być powiązana z podmiotem utworzonym na mocy umowy 

o wspólnym przedsięwzięciu, gdyż partnerzy handlowi nie działali razem w stosunkach z 

osobami trzecimi, a osoba upoważniona do działania w imieniu wszystkich partnerów 

handlowych nie występowała w tych stosunkach zgodnie z zasadami reprezentacji 

ustanowionymi w tej umowie, co oznacza, że nie można uznać, iż podmiot ten dokonał 

transakcji podlegających opodatkowaniu będących przedmiotem postępowania głównego. 

Zważywszy, że partner handlowy nie dokonał sam żadnej transakcji, z ogółu tych elementów 

wynika, że w niniejszym przypadku tylko jedna osoba, jaką jest XT, powinna być uznana za 

działającą samodzielnie, a zatem za działającą w charakterze podatnika. 

 

Wniosku tego nie podważa ani okoliczność, że partner handlowy w znacznej mierze 

sfinansował zakup działki i że po zakończeniu partnerstwa zdecydowano o podziale 

powstałych zobowiązań i majątku, ani fakt, że decyzje dotyczące działalności gospodarczej 

będącej przedmiotem postępowania głównego, w ramach której miały miejsce przedmiotowe 

dostawy, takie jak zakup działki i decyzja o wybudowaniu kompleksu nieruchomości z 

wykorzystaniem kwot uzyskanych ze sprzedaży pierwszej nieruchomości, zostały podjęte 

wspólnie przez partnerów handlowych. W świetle faktu, że w stosunkach z osobami trzecimi 

występował wyłącznie XT, bez wskazywania odnośnego partnerstwa lub tożsamości partnera 

handlowego, czynności wynikające z tych decyzji, jak zauważyła w istocie rzecznik generalna 

w pkt 54 opinii, nie zostały dokonane przez to partnerstwo lub dla niego, lecz przez XT, na 

jego własny rachunek. 

 

W rezultacie udział partnera handlowego takiego jak partner handlowy XT w decyzjach 

poprzedzających czynności dokonane przez osobę jaką jest XT nie może zatem mieć wpływu 

na status tej osoby jako podatnika. 



 

Formalne występowanie umowy, jaką jest umowa ustanawiająca odnośne partnerstwo, nie 

wyklucza zatem samodzielności w wykonywaniu działalności gospodarczej przez osobę taką 

jak XT. 

 

Ponadto, (…) fakt działania na cudzy rachunek jako pośrednik nie wyklucza uznania za 

„podatnika”. Nawet jeżeli osoba działa we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, jest 

ona uważana za podatnika, dzięki ustanowionej w rzeczonej dyrektywie fikcji prawnej, zgodnie 

z którą otrzymała ona w pierwszej kolejności dany towar, zanim w drugiej kolejności dokonała 

sama dostawy tego towaru (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Henfling i in., C 

464/10, EU:C:2011:489, pkt 35). 

 

Zasada ta mogłaby znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie w odniesieniu do sprzedaży 

nieruchomości nr 5, jakiej dokonał XT we własnym imieniu, zgodnie z umową zawartą w dniu 

13 lutego 2013 r., podczas gdy nieruchomość ta została przydzielona, a następnie 

przeniesiona na partnera handlowego w wyniku aktu podziału zawartego w dniu 1 lutego 2013 

r., podjętego w wykonaniu decyzji o rozwiązaniu odnośnego partnerstwa z dnia 10 stycznia 

2011 r. Do sądu odsyłającego należy jednak sprawdzenie, czy może to zachodzić zgodnie z 

prawem krajowym, zważywszy, iż z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 

wynika, że XT był nadal wpisany w księgach wieczystych jako właściciel tej nieruchomości w 

dniu jej sprzedaży. 

 

Wynika stąd, że osoba znajdująca się w sytuacji takiej jak XT powinna być uznana za 

„podatnika” w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112 w zakresie, w jakim działa na 

własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej. 

 

(…) 

 

Wyroki powiązane 

 

 

 

Przepisy 

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

systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006 Nr 347, str. 1) 

 

Artykuł 9  

1. „Podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek 

działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.  

„Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub 

usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych 

zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności 

wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu 

uzyskania z tego tytułu dochodu. 

 

Artykuł 193  

Każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia 

usług obowiązany jest do zapłaty VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy do zapłaty VAT zobowiązana 

jest inna osoba w przypadkach, o których mowa w art. 194–199b i art. 202. 

 

 

Bibliografia 



 

 

Główne problemy 

1. Skutki zawarcia umowy „cichej spółki” na gruncie rozliczeń VAT.  

2. Znaczenie nieujawniania „cichego wspólnika” przy dokonywaniu czynności na 

gruncie rozliczeń VAT. 

3. Samodzielność prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku posiadania 

„cichego wspólnika”.  


