
• ulga na złe długi: po wyroku TSUE a przed zmianą przepisów krajowych – dr 

hab. Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, radca prawny, EOL Kancelaria 

Doradztwa Podatkowego. 

 

Wyrok NSA z 20 października 2020 r., I FSK 1233/17 

1. Artykuł 90 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 

stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy 

opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy 

towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty 

deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był 

zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub 

w trakcie likwidacji.  

2. Z uwagi na pierwszeństwo i powagę interpretacji przepisów dyrektywy VAT zawartej 

w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. (C- 335/19), a także 

uwzględniając zasadę efektywności prawa unijnego, jak również ekonomiki 

postępowania sądowoadministracyjnego – należy odstąpić od wszczęcia procedury 

przewidzianej przez art. 269 § 1 p.p.s.a. Niecelowe jest bowiem kierowanie do 

poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego występującego w sprawie 

niniejszej zagadnienia prawnego dotyczącego w istocie sprawy rozstrzygniętej w wyżej 

wskazanym wyroku. Pogląd w zakresie braku konieczności wszczynania postępowania 

w zakresie podjęcia uchwały przełamującej w sytuacji, gdy analogiczne zagadnienie 

prawne zostanie rozstrzygnięte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sposób 

sprzeczny z wcześniej podjętą uchwałą składu poszerzonego Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wydaje się ugruntowany. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

1. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi 

(…) Korygowane w rozliczeniu podatku za listopad i grudzień 2014 r. wierzytelności Spółki 

powstały przed 1 stycznia 2013 r., a ich nieściągalność została uprawdopodobniona (data 

upływu 180 dni) odpowiednio 19 grudnia 2012 r. oraz 14 stycznia 2013 r. (a więc gdy A. [...] 

była już w upadłości likwidacyjnej, który to stan istniał od września 2012 r.). Przepisy ustawy 

o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r., wykluczały 

zaś korektę na podstawie art. 89a i art. 89b, jeżeli upadłość dłużnika została ogłoszona w 

okresie od dnia dokonania dostawy towaru (wykonania usługi) do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej, w której dokonał korekty. (…) 

6. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

6.1. Skarga kasacyjna jest zasadna, aczkolwiek nie wszystkie zarzuty w niej podniesione są 

trafne. 

6.2. Przede wszystkim za bezzasadny należy uznać zarzut naruszenia przepisów 

postępowania, tj. art. 7, art. 7a i art. 80 K.p.a. (…) Zauważenia wymaga, że autor skargi 

kasacyjnej, będącym profesjonalnym pełnomocnikiem, formułując w niej zarzuty naruszenia 

przepisów postępowania, wskazał na uchybienia przepisom Kodeksu postępowania 

administracyjnego. W związku z tak sformułowanym zarzutem należy podkreślić, że zgodnie 

z art. 3 § 1 pkt 2 K.p.a. przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się 

do spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)  

(…) 



6.6. Natomiast za uzasadniony należy uznać zarzut naruszenia art. 269 P.p.s.a. w zw. z 89a i 

89b ustawy o VAT. Pomimo pewnych błędów konstrukcyjnych w zakresie sformułowania tego 

zarzutu, odnosi on zamierzony skutek. Na ocenę zasadności tego zarzutu decydujący wpływ 

miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 października 2020 r. w sprawie 

C-335/19, E. sp. z o.o. sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów. W wyroku tym uznano, że 

"artykuł 90 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 stoi on na 

przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania 

podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia 

usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej 

na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był 

w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu 

poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako 

podatnik VAT (teza 53)." 

Trybunał wskazał, "że niepewność związana z ostatecznym charakterem niewywiązania się z 

płatności może zostać uwzględniona również poprzez przyznanie obniżenia podstawy 

opodatkowania VAT, jeżeli wierzyciel przed zakończeniem postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego wykaże uzasadnione prawdopodobieństwo, że dług nie zostanie uregulowany, 

z zastrzeżeniem, że podstawa opodatkowania zostanie podwyższona, gdyby jednak doszło do 

zapłaty. Do organów krajowych należy zatem dokonanie – przy poszanowaniu zasady 

proporcjonalności i pod kontrolą sądu – oceny dowodów na prawdopodobieństwo 

przedłużonego braku płatności, które wierzyciel musi dostarczyć zgodnie ze szczególnymi 

przepisami prawa krajowego mającymi zastosowanie. Taki tryb jest również skuteczny dla 

osiągnięcia realizowanego celu, a jednocześnie mniej uciążliwy dla podatnika, który zapewnia 

wstępne finansowanie VAT, inkasując ten podatek na rachunek państwa (zob. analogicznie 

wyrok z dnia 23 listopada 2017 r., [...], C-246/16, EU:C:2017:887, pkt 27) (teza 48)." 

Trybunał odniósł się do podniesionej przez sąd odsyłający okoliczności, że warunek 

uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania VAT od okoliczności, aby dłużnik nie był w 

trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji w dniu dostawy towarów lub 

świadczenia usług ani w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej 

pozwala na zapewnienie spójności polskiego systemu prawnego, w szczególności poprzez 

uniknięcie naruszenia kolejności zaspokojenia wierzycieli w prawie upadłościowym Trybunał 

wskazał bowiem, "że po pierwsze, art. 90 ust. 1 dyrektywy 2016/112 spełnia przesłanki 

konieczne do tego, by mógł być bezpośrednio skuteczny (wyrok z dnia 15 maja 2014 r., [...], C-

337/13, EU:C:2014:328, pkt 34), a po drugie, zasada pierwszeństwa prawa Unii oznacza, że 

każdy sąd krajowy orzekający w ramach swoich kompetencji jako organ państwa 

członkowskiego jest zobowiązany odstąpić od stosowania wszelkiego przepisu prawa 

krajowego sprzecznego z bezpośrednio skutecznym przepisem prawa Unii w ramach toczącego 

się przed tym sądem sporu (wyrok z dnia 24 czerwca 2019 r., [...], C-573/17, EU:C:2019:530, 

pkt 61) (teza 51)." 

W konsekwencji Trybunał uznał, "że jeżeli nie spełnia on jedynie warunków określonych w 

przepisach krajowych, które nie są zgodne z art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112, podatnik taki 

jak E. może powoływać się na ten przepis przed sądami krajowymi przeciwko państwu w celu 

uzyskania obniżenia podstawy opodatkowania (zob. podobnie wyrok z dnia 15 maja 2014 r., 

[...], C-337/13, EU:C:2014:328, pkt 35), a rozpatrujący spór sąd krajowy zobowiązany jest do 

pominięcia tych niezgodnych z dyrektywą warunków. Okoliczność, że ma to zarazem wpływ 

na inne przepisy prawa krajowego, jest nieistotna, gdyż w przeciwnym razie obowiązek 

niestosowania przez sądy krajowe przepisu prawa krajowego sprzecznego z przepisem prawa 

Unii mającym skutek bezpośredni zostałby pozbawiony znaczenia, co naruszyłoby zasadę 

pierwszeństwa prawa Unii. (teza 52)." 

6.7. Z uwagi na pierwszeństwo i powagę interpretacji przepisów dyrektywy VAT zawartej w 

wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. (C- 335/19), a także 



uwzględniając zasadę efektywności prawa unijnego, jak również ekonomiki postępowania 

sądowoadministracyjnego – należy odstąpić od wszczęcia procedury przewidzianej przez art. 

269 § 1 p.p.s.a. Niecelowe jest bowiem kierowanie do poszerzonego składu Naczelnego Sądu 

Administracyjnego występującego w sprawie niniejszej zagadnienia prawnego dotyczącego w 

istocie sprawy rozstrzygniętej w wyżej wskazanym wyroku. Pogląd w zakresie braku 

konieczności wszczynania postępowania w zakresie podjęcia uchwały przełamującej w 

sytuacji, gdy analogiczne zagadnienie prawne zostanie rozstrzygnięte w wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości w sposób sprzeczny z wcześniej podjętą uchwałą składu poszerzonego 

Naczelnego Sądu Administracyjnego wydaje się ugruntowany. (…)  

Przy czym powyższe stanowisko, dotyczące braku konieczności wszczynania procedury 

przewidzianej w art. 269 § 1 P.p.s.a., a zatem przewidujące wyjątek od zasady wyrażonej w 

tym przepisie, należy rozumieć bardzo wąsko. Nie każde orzeczenie Trybunału 

Sprawiedliwości, które rzutuje na zagadnienie prawne rozstrzygnięte w uchwale przez skład 

poszerzony Naczelnego Sądu Administracyjnego unicestwia moc wiążącą uchwały. Musi być 

niebudzące wątpliwości tożsame zagadnienie prawne. Naczelny Sąd Administracyjny, 

podejmując uchwały w składach poszerzonych, dokonuje wykładni przepisów krajowych. 

Trybunał Sprawiedliwości zaś ma monopol w zakresie wykładni prawa unijnego. Relacja zatem 

pomiędzy treścią wyroku lub postanowienia Trybunału Sprawiedliwości a uchwałami 

Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest zawsze jednoznaczna. W większości wypadków 

wymaga bowiem dokonywania wykładni. Tylko zatem wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który 

w oczywisty sposób odnosi się do zagadnienia prawnego, rozstrzygniętego we wcześniejszej 

uchwale składu poszerzonego, może stanowić podstawę do odstąpienia od trybu z art. 269 § 

1 P.p.s.a. 

6.8. Z Zgodnie z art. 188 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi 

kasacyjnej, uchylając zaskarżone orzeczenie, rozpoznaje skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy 

jest dostatecznie wyjaśniona. Skorzystanie z instytucji procesowej, o której mowa w tym 

przepisie, możliwe jest również w sytuacji, gdy nie wnosił o to wnoszący skargę kasacyjną. 

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 p.p.s.a. w 

związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ p.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok Sądu I instancji oraz 

uchylił decyzję organu odwoławczego. 

 

Wyroki powiązane 

Orzeczenie TSUE z 15.10.2020 r., sygn. C-335/19 

wyrok NSA  z 12.06.2013r., sygn. I FSK 146/13 w powiązaniu z wyrokiem TSUE z 17.01. 2013 

r. w sprawie C-224/11 w związku z uchwałą składu 7 sędziów NSA z 8.11.2010 r., sygn. I FPS 

3/10 

wyrok NSA z 2.07.2019 r., sygn. I FSK 119/17 w powiązaniu z  wyrokiem TSUE z 8.05.2019 

r. w sprawie C-566/17 w związku z uchwałą składu 7 sędziów NSA z 24.10.2011 r., sygn. I 

FPS 9/10. 

 

Przepisy 

Art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

1.  Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu 

dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, 

których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy 

opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której 

nieściągalność została uprawdopodobniona. 



1a.  (…) 

2.  Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: 

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa 

w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie 

postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.), postępowania upadłościowego lub 

w trakcie likwidacji; 

2) (uchylony); 

3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, 

o której mowa w ust. 1: 

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, 

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie 

likwidacji; 

4) (uchylony); 

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od 

końca roku, w którym została wystawiona; 

6) (uchylony). 

3.  (…) 

4.  (…) 

5.  (…) 
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Główne problemy 

1. Możliwość dokonania korekty podatku należnego przed wejściem w życie przepisów - SLIM 

VAT 2 czy raczej SNAIL VAT ? 

2. Pozostałe warunki korekty przewidziane w przepisach krajowych (nieobjęte pytaniem 

prejudycjalnym) – zgodność z prawem unijnym? 

3. Sytuacja prawno-podatkowa dłużnika po wyroku TSUE  
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