
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie Franck (C-801/19)  

dr Mikołaj Kondej

VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

Wszystkie przedstawione interpretacje pozostają prywatnymi poglądami prelegenta i nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem żadnej 
organizacji czy instytucji, z którymi jest on powiązany. 
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Franck d.d.

Aktorzy

Konzum

Przetwórstwo herbaty i kawy Sieć sprzedaży detalicznej

Spółka haktoringowa

(1) Pożyczka

(1) Weksel

(2) Weksel

(3) Zwrot kosztów i opłata

(2) Zapłata za weksel



W niniejszej sprawie bezsporne 
jest, że gospodarczym celem 
transakcji rozpatrywanej w 
postępowaniu głównym było 
zaspokojenie zapotrzebowania 
Konzum na kapitał, zważywszy, 
że spółka ta nie mogła pożyczać 
środków pieniężnych od 
instytucji finansowych w 
Chorwacji z powodu poziomu 
swojego zadłużenia oraz 
poziomu zadłużenia grupy, do 
której należała.

3



© Mikołaj Kondej

Istota dramatu

Czy usługa udostępniania środków pieniężnych przez stronę skarżącą, niebędącą instytucją finansową, 
za pobraniem jednorazowej opłaty w wysokości 1% danej kwoty może być uznana za »udzielanie 
kredytów i pośrednictwo kredytowe oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę« w rozumieniu art. 
135 [ust. 1 lit.] b) dyrektywy VAT, pomimo faktu, że strona skarżąca nie jest w umowie formalnie 
wymieniona jako pożyczkodawca?
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Przepisy

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.

Art. 7 Dyrektywy 
VAT

1.   Opodatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje:

/.../

c) odpłatne świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w 
takim charakterze;Art. 2 Dyrektywy 

VAT
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Polskie 
sądy

Orzecznictwo

Sam fakt bycia czynnym podatnikiem VAT nie oznacza, że strona transakcji będzie podlegała 
opodatkowaniu VAT. Decydujące znaczenie będą miały zatem okoliczności związane z chęcią świadczenia 
profesjonalnych usług pośrednictwa finansowego oraz udzielania pożyczek innym podmiotom. 
II FSK 1493 /14, NSA, 24-06-2016 

Przesłanką zakwalifikowania danej czynności do działalności gospodarczej jest jej związek z 

wykorzystywaniem towarów lub wartości niematerialnych i prawnych dla celów zarobkowych w sposób 

ciągły.

Przepis ten nie posługuje się pojęciem czynności umowy pożyczki lecz pojęciem usług udzielania kredytów 

lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek 

pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub 

pożyczkodawcę. Pożyczkodawcą w rozumieniu tego unormowania jest zatem podmiot świadczący usługi 

tego rodzaju.

Dla oceny, któremu podatkowi podlega czynność udzielenia pożyczki, w przypadku podmiotu 

gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą, konieczne jest więc ustalenie, czy czynność ta 

pozostaje w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

I SA /Gl 203/20, WSA w Gliwicach, 28-07-2020
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Polskie 
sądy

Orzecznictwo

Nawet jeśli udzielanie pożyczek miało charakter powtarzalny, nie można uznać, że działalność w tym 
zakresie przybrała formę zawodową. Pożyczki udzielone były ośmiu podmiotom, z których siedem jest 
powiązanych ze sobą osobiście i kapitałowo, zatem to również pozbawia możliwości uznanie tej dzialnością 
za profesjonalną. Ze szczegółowej analizy wynika, że działalność pożyczkowa nie była skierowana do 
podmiotów zewnętrznych (poza jednym przypadkiem);Nie bez znaczenia jest również brak woli 
poszerzenia tej działalności w kierunku szerszej grupy podmiotów.

I SA / Ke 97/19, WSA w Kielcach, 11-04-2019
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Ważne jest, aby móc wykazać, że osoby zarządzające jednostką faktycznie zamierzały prowadzić 
działalność pożyczkową oraz (i) istniała wyodrębniona jednostka organizacyjna z wydzielonymi 
środkami finansowymi na prowadzenie działalności pożyczkowej, (ii) jednostka planowała i 
podejmowała działania zmierzające do rozwoju tego obszaru działalności.

II FSK 1105/16, NSA, 24-04-2018
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W tym względzie z orzecznictwa 
Trybunału wynika, że osobę, która 

już jest podatnikiem VAT w związku 
ze swoją działalnością gospodarczą 

wykonywaną w sposób ciągły, należy 
uznać za „podatnika” w zakresie 

każdej innej działalności 
gospodarczej wykonywanej przez nią 

w sposób okazjonalny, pod 
warunkiem że działalność ta stanowi 

„działalność” w rozumieniu art. 9 
ust. 1 akapit drugi dyrektywy VAT 

(zob. podobnie wyrok z dnia 17 
października 2019 r., Paulo 

Nascimento Consulting, C‑692/17, 
EU:C:2019:867, pkt 24 i przytoczone 

tam orzecznictwo).



W niniejszej sprawie rozpatrywana w postępowaniu głównym 
transakcja polegająca na udostępnieniu środków pieniężnych 
w zamian za opłatę stanowi „działalność gospodarczą” w 
rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT. Okoliczność, że 
transakcja ta nie odpowiada głównej działalności 
Franck, która polega na przetwórstwie herbaty i 
kawy, nie wyklucza tego, że owa spółka, dokonując 
rzeczonej transakcji, działała w ramach swojej 
działalności gospodarczej.
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Co się tyczy art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT, 
po pierwsze, należy przypomnieć, że transakcje 
zwolnione na podstawie tego przepisu są 
zdefiniowane w zależności od charakteru 
świadczonych usług, a nie w zależności od 
usługodawcy lub usługobiorcy, tak że stosowanie 
tych zwolnień nie zależy od statusu podmiotu 
świadczącego te usługi (wyrok z dnia 15 maja 
2019 r., Vega International Car Transport and 
Logistic, C‑235/18, EU:C:2019:412, pkt 43 i 
przytoczone tam orzecznictwo).

W szczególności zawarte w tym przepisie 
wyrażenie „udzielanie kredytów i pośrednictwo 
kredytowe” należy interpretować szeroko, wobec 
czego jego zakresu nie można ograniczać 
wyłącznie do pożyczek i kredytów udzielanych 
przez instytucje bankowe i finansowe. Taką 
wykładnię potwierdza bowiem cel wspólnego 
systemu ustanowionego przez dyrektywę VAT, 
polegający między innymi na zapewnieniu 
równego traktowania podatników (zob. podobnie 
wyrok z dnia 15 maja 2019 r., Vega International 
Car Transport and Logistic, C‑235/18, 
EU:C:2019:412, pkt 44, 45 i przytoczone tam 
orzecznictwo).



Co się tyczy sporu w postępowaniu głównym, z powyższego 
wynika, że okoliczność, iż Franck nie jest instytucją bankową lub 
finansową, nie wyklucza tego, że świadczenie takie jak świadczenie 
wykonane przez Franck może stanowić udzielanie kredytów w 
rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT. Do sądu 
odsyłającego należy zweryfikowanie, do celów zwolnienia 
przewidzianego w tym przepisie w odniesieniu do takiego 
świadczenia, czy opłata, jaką Franck otrzymywała od Konzum, 
stanowi wynagrodzenie za udostępnienie tej ostatniej spółce 
odnośnych środków pieniężnych.
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