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1. Oszustwo 
 

Sprawy połączone - Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03), 
Bond House Systems Ltd (C-484/03) 

 
 
Sentencja:  
Transakcje, jak te rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym, które same nie są 
oszustwem w zakresie podatku od wartości dodanej, stanowią dostawy towarów dokonywane 
przez podatnika działającego w takim charakterze oraz stanowią działalność gospodarczą 
w rozumieniu art. 2 pkt 1, art. 4 oraz art. 5 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu 
do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r. 
ponieważ spełniają obiektywne kryteria, na których opierają się te pojęcia, niezależnie od 
zamiaru podmiotu innego niż dany podatnik, uczestniczącego w tym samym łańcuchu dostaw, 
lub od ewentualnego oszukańczego charakteru – o którym podatnik ten nie wiedział lub nie 
mógł wiedzieć – innej transakcji wchodzącej w skład owego łańcucha dostaw, wcześniejszej lub 
późniejszej w stosunku do tej, której dokonał ten podatnik. Prawo podatnika dokonującego 
takich transakcji do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej nie może również 
ucierpieć wskutek tego, że w łańcuchu dostaw, którego część stanowią owe transakcje – o czym 
podatnik ten nie wie lub nie może wiedzieć – inna transakcja, wcześniejsza lub późniejsza 
w stosunku do tej, która została dokonana przez niego, stanowi oszustwo w zakresie podatku 
od wartości dodanej. 
 
Kluczowe tezy: 
44      Analiza (...) pojęć dostaw towarów i podatnika działającego w takim charakterze, 
świadczą o tym, że pojęcia te, definiujące transakcje podlegające opodatkowaniu na podstawie 
szóstej dyrektywy, mają wszystkie charakter obiektywny oraz że stosują się niezależnie od celów 
i wyników danych transakcji. 
 
46      Tym bardziej byłby sprzeczny z tymi celami obowiązek organów administracji podatkowej 
uwzględnienia – w celu określenia, czy dana transakcja jest dostawą dokonaną przez podatnika 
działającego w takim charakterze oraz działalnością gospodarczą – zamiaru innego podatnika 
niż dany podatnik, uczestniczącego w tym łańcuchu dostaw, lub ewentualnego oszukańczego 
charakteru, o którym podatnik ten nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, innej transakcji, 
wcześniejszej lub późniejszej w stosunku do dokonanej przez owego podatnika, wchodzącej 
w skład tego łańcucha. 
 
47      Jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 27 opinii, każda transakcja powinna być 
rozpatrywana per se, a charakteru danej transakcji w łańcuchu dostaw nie mogą zmienić 
wcześniejsze lub późniejsze wydarzenia. 
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51      Wynika z tego, że transakcje, takie jak te, których dotyczy postępowanie przed sądem 
krajowym, które same nie stanowią oszustwa w zakresie podatku VAT, stanowią dostawy 
towarów dokonywane przez podatnika działającego w takim charakterze oraz stanowią 
działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 1, art. 4 oraz 5 ust. 1 szóstej dyrektywy, 
ponieważ spełniają obiektywne kryteria, na których opierają się te pojęcia, niezależnie od 
zamiaru podmiotu innego niż dany podatnik, uczestniczącego w tym samym łańcuchu dostaw 
lub od oszukańczego charakteru, o którym podatnik ten nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, innej 
transakcji wchodzącej w skład owego łańcucha dostaw, wcześniejszej lub późniejszej 
w stosunku do tej, której dokonał ów podatnik. 
 
52      Prawo podatnika dokonującego takich transakcji do odliczenia naliczonego podatku VAT 
nie może również ucierpieć wskutek okoliczności, że w łańcuchu dostaw, którego część 
stanowią owe transakcje, o czym podatnik ten nie wie lub nie może wiedzieć, inna transakcja, 
wcześniejsza lub późniejsza w stosunku do tej, która została dokonana przez niego, stanowi 
oszustwo w zakresie podatku VAT. 
 
53      Jak bowiem Trybunał stwierdził już wielokrotnie, prawo do odliczenia przewidziane 
w art. 17 i nast. szóstej dyrektywy stanowi integralną część konstrukcji podatku VAT i co do 
zasady nie może być ograniczane.  
 
54      Kwestia, czy podatek VAT należny od wcześniejszych lub późniejszych transakcji 
sprzedaży dotyczących danych towarów został wpłacony do budżetu państwa, nie ma wpływu 
na prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego . 

 
 
 
 
 

Opinia Rzecznika Generalnego M. Poiaresa Maduro w sprawach połączonych 
Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03), Bond House Systems 

Ltd (C-484/03) 
 
 
30.      Zjednoczone Królestwo podnosi dodatkowo, iż niezbędne jest uwzględnienie ukrytego 
celu transakcji, którym w tym przypadku jest oszustwo. Bez tego celu karuzela podatkowa 
i wszystkie jej transakcje składowe nigdy by nie zaistniały jako zwyczajne zjawisko gospodarcze. 
(...)  zdaniem Zjednoczonego Królestwa jego punkt widzenia nie opiera się na intencjach 
konkretnego dostawcy, ale na obiektywnym stwierdzeniu, iż towary krążyły w ramach karuzeli, 
która nie służyła żadnemu celowi gospodarczemu. 
 
31.      Ten argument należy odrzucić już z tej tylko przyczyny, iż opiera się na ocenie celu 
i rezultatów całego łańcucha, a nie cechach każdej poszczególnej transakcji. Założenie, iż 
ostatecznie transakcje nie miały celu gospodarczego, opiera się na zespole okoliczności, które 
wykraczają poza przesłanki decydujące, czy transakcja w ramach łańcucha mieści się w zakresie 
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podatku VAT. Jak to wskazałem wyżej, każdą z transakcji należy rozpatrywać indywidualnie, 
niezależnie od jej celu lub rezultatu. Charakter danej transakcji w łańcuchu nie zmienia 
okoliczność, iż towary przechodzą następnie przez ręce tego samego dostawcy. Oszukańczy cel 
może leżeć u podstaw łańcucha transakcji, ale oszustwo to stanowi swego rodzaju działalność; 
nie jest on nieodłącznym elementem działalności w zakresie obrotu procesorami i nie zmienia 
charakteru poszczególnych transakcji w innych punktach łańcucha. 
 
D –    Zasada pewności prawa 
 
41.      Jeśliby Trybunał zaakceptował wykładnię przedstawioną przez Zjednoczone Królestwo, 
skutkowałoby to poważną niepewnością w zakresie stosowania szóstej dyrektywy. Wykładnia 
taka oznaczałaby, iż gdyby dostawcy w chwili dokonywania transakcji chcieli mieć pewność, że 
nabywają prawa i obowiązki zgodnie z systemem podatku VAT, musieliby z góry przewidzieć, 
czy określone towary będące jej przedmiotem nie znajdą się w pewnym momencie ponownie 
w posiadaniu dostawcy, który już wcześniej uczestniczył w łańcuchu dostaw. Jeśli istotnie 
miałoby się tak stać, jednocześnie musieliby oni mieć wiedzę co do późniejszego „zniknięcia” 
tego dostawcy. Tymczasem pod uwagę należałoby wziąć ewentualność, iż jedna partia towaru 
może zawierać zarówno towary służące popełnieniu oszustwa, jak i towary niemające takiego 
przeznaczenia; jeśliby zaakceptować argumenty Zjednoczonego Królestwa, jedynie te ostatnie 
podlegałyby podatkowi VAT. Taka wykładnia pojęcia „działalność gospodarcza” sprzeciwia się 
zasadzie pewności prawa stanowiącej generalną zasadę prawa wspólnotowego, która musi być 
przestrzegana przez państwa członkowskie przy transpozycji szóstej dyrektywy). Jak nadto 
słusznie podniosły Optigen, Fulcrum i Bond House, stanowisko Zjednoczonego Królestwa 
mogłoby mieć skutek zniechęcający do legalnego obrotu handlowego. 
 
E –    Sposoby zwalczania oszustwa typu karuzela podatkowa 
 
42.      Zjednoczone Królestwo zamierza stanąć do walki z oszustwami typu karuzela podatkowa 
– lub przynajmniej rozwiązać wynikające z nich problemy – przez zawężanie zakresu systemu 
podatku VAT. Według mnie Trybunał nie powinien przystać na takie podejście. W sposób 
drastyczny przerzuciłoby to ciężar problemu z władz podatkowych na sektor prywatny kosztem 
legalnego obrotu i właściwego funkcjonowania systemu podatku VAT. Co więcej, 
powstrzymałoby to państwa członkowskie od podejmowania stosownych kroków przeciwko 
oszustwom typu karuzela podatkowa. W tym zakresie szczególnie ważne jest, by dostrzec, iż 
sam fakt, że dana działalność mieści się w zakresie zastosowania szóstej dyrektywy, nie oznacza, 
iż państwa członkowskie tracą swoje uprawnienia do podejmowania przeciwko niej stosownych 
kroków. W istocie art. 21 szóstej dyrektywy przyznaje państwom członkowskim uprawnienie do 
wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Na podatniku może 
ciążyć zobowiązanie do zapłaty podatku VAT należnego od jego kontrahenta, jeśli wiedział lub 
powinien był wiedzieć o oszukańczych działaniach tego kontrahenta. Kilka państw 
członkowskich przyjęło rozwiązania tego rodzaju w celu zwalczania oszustw typu karuzela 
podatkowa. 
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Sprawy połączone C-439/04 Axel Kittel i C-440/04 Recolta Recycling SPRL 
 

Sentencja:  
W przypadku gdy dostawa jest realizowana na rzecz podatnika, który nie wiedział i nie mógł 
wiedzieć o tym, że dana transakcja była wykorzystana do celów oszustwa, które zostało 
popełnione przez sprzedawcę, art. 17 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa 
wymiaru podatku, zmienionej przez dyrektywę Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., należy 
interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, aby przepis prawa krajowego, zgodnie 
z którym stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży na mocy przepisu prawa cywilnego, który 
powoduje bezwzględną nieważność umowy jako sprzecznej z zasadami porządku publicznego 
z powodu sprzecznej z prawem kauzy po stronie sprzedawcy, powodował utratę prawa do 
odliczenia podatku VAT zapłaconego przez tego podatnika. W tym przypadku bez znaczenia jest 
to, czy nieważność ta wynika z popełnienia oszustwa w podatku od wartości dodanej, czy też 
powstała ona na skutek innych oszustw. 
Natomiast, gdy na podstawie obiektywnych okoliczności zostanie ustalone, że dostawa została 
zrealizowana na rzecz podatnika, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar, 
uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku od wartości 
dodanej, stwierdzenie niemożności skorzystania z prawa do odliczenia należy do sądu 
krajowego. 
 
Kluczowe tezy: 
42  Zgodnie z tym co stwierdził Trybunał w pkt 24 wyroku z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie 
C-4/94 BLP Group, Rec. str. I-983, obowiązek przeprowadzenia przez organ podatkowy 
postępowania w celu ustalenia zamiaru podatnika jest sprzeczny z celami wspólnego systemu 
podatku VAT, zmierzającymi do zapewnienia pewności prawa i ułatwienia stosowania podatku 
VAT poprzez uwzględnienie obiektywnego charakteru danej transakcji, chyba że ma miejsce 
sytuacja wyjątkowa. 
 
43      Tym bardziej byłby sprzeczny z tymi celami obowiązek organów administracji podatkowej 
uwzględnienia, w celu określenia, czy dana transakcja jest dostawą dokonaną przez podatnika 
działającego w takim charakterze oraz działalnością gospodarczą, zamiaru innego podatnika niż 
dany podatnik, uczestniczącego w tym łańcuchu dostaw lub ewentualnego oszukańczego 
charakteru, o którym podatnik ten nie wiedział i nie mógł wiedzieć, innej transakcji, 
wcześniejszej lub późniejszej w stosunku do dokonanej przez owego podatnika, wchodzącej 
w skład tego łańcucha. 
 
49      Kwestia dotycząca tego, czy podatek VAT należny od wcześniejszych lub późniejszych 
transakcji sprzedaży dotyczących danych towarów został wpłacony do budżetu państwa, nie 
oddziałuje na prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego. 
 
52      (...) w przypadku zrealizowania dostawy na rzecz podatnika, który nie wiedział i nie mógł 
wiedzieć, że dana transakcja stanowiła element oszustwa, które zostało popełnione przez 
sprzedawcę, art. 17 szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on 
temu, aby przepis prawa krajowego, zgodnie z którym nieważność umowy sprzedaży wynikła 
z przepisu krajowego prawa cywilnego, na mocy którego umowa jest bezwzględnie nieważna 
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jako sprzeczna z zasadami porządku publicznego z powodu sprzecznej z prawem kauzy po 
stronie sprzedawcy, powodował utratę przez tego podatnika prawa do odliczenia zapłaconego 
przez niego podatku VAT. W tym przypadku bez znaczenia jest to, czy omawiana nieważność 
wynika z popełnienia oszustwa w podatku VAT, czy też powstała ona na skutek innych oszustw. 
 
56     (...) podatnik, który wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że nabywając towar, 
uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku VAT, dla celów 
szóstej dyrektywy powinien zostać uznany za osobę biorącą udział w tym oszustwie, bez względu 
na to, czy czerpie on korzyści z odsprzedaży dóbr. 
 
57      W rzeczywistości w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje się 
w konsekwencji jego współsprawcą. 
 
59      A zatem stwierdzenie niemożności skorzystania z prawa do odliczenia należy w każdym 
razie do sądu krajowego, jeśli w świetle obiektywnych okoliczności, w których podatnik wiedział 
lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar, uczestniczył on w transakcji wykorzystanej do 
popełnienia oszustwa w podatku VAT, nawet gdy rzeczona transakcja spełnia obiektywne 
kryteria, na których opierają się pojęcie dostaw towarów, które zostały zrealizowane przez 
podatnika działającego w takim charakterze, oraz pojęcie działalności gospodarczej. 

 
 

 

 

 

 

Opinia Rzecznika Generalnego Damasa Ruiza-Jakoba Colomera w sprawach 
połączonych  C-439/04 Axel Kittel i C-440/04 Recolta Recycling SPRL, 

 
 
60.      (...) odmawianie prawa do odliczenia podatnikowi, który bierze udział w łańcuchu, gdzie 
bez jego współdziałania i bez jego zgody zainteresowana osoba trzecia nie odprowadza 
pobranej kwoty podatku VAT, doprowadziłoby do przerwania łańcucha i pozbawienia podatku 
jego obiektywnego charakteru, powodując fiasko deklarowanego od czasu pierwszej dyrektywy 
VAT celu, jakim jest obciążenie handlu ogólnym podatkiem od konsumpcji. W tych przypadkach 
nie ma żadnych sztucznych powiązań służących uniknięciu zapłaty, a jedynie zwykłe transakcje, 
a tym samym działalność gospodarcza w rozumieniu szóstej dyrektywy, w którą wkrada się 
oszukańcze zachowanie. Z tego względu jeśli podatnik nie wie, że znalazł się w obrębie szerszej 
transakcji mającej na celu uniknięcie obowiązku podatkowego lub też wiedząc o tym pozostaje 
na marginesie bezprawnego porozumienia, jego prawo do odliczenia nie jest naruszone. Takie 
było, co mogliśmy zauważyć, stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w wyroku w sprawie 
Optigen i in., które podzielam w niniejszej opinii. 
 
62.      Podsumowując: pierwsza i szósta dyrektywa VAT nie dość że na to zezwalają, to wręcz 
wymagają pozbawienia prawa do odliczenia, gdy osoba uprawniona świadomie uczestniczyła 
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w takiego rodzaju oszukańczych sieciach, co należy ustalić w oparciu o wyżej wymienione 
kryteria. Wychodząc z tego założenia, w wyroku w sprawie Fini H Trybunał przypomniał, że sądy 
krajowe mają obowiązek odmowy przyznania prawa do odliczenia, jeżeli udowodni się, iż 
zostało ono przywołane bezprawnie (pkt 34). 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawy połączone C-80/11 Mahagében kft  i C-142/11 Péter Dávid 
 
Sentencja: 
Artykuł 167, art. 168 lit. a), art. 178 lit. a), art. 220 pkt 1 i art. 226 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 stoją one na przeszkodzie praktyce krajowej, 
w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa do odliczenia od kwoty 
należnego podatku od wartości dodanej kwoty tego podatku należnego lub zapłaconego 
z tytułu świadczonych mu usług z tego powodu, iż wystawca faktur dotyczących owych usług 
lub jeden z jego usługodawców dopuścił się nieprawidłowości, bez udowodnienia przez organ 
podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik wiedział lub powinien był 
wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się 
z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na 
wcześniejszym etapie obrotu. 
2)      Artykuł 167, art. 168 lit. a), art. 178 lit. a) i art. 273 dyrektywy 2006/112 należy 
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie praktyce krajowej, w ramach której 
organ podatkowy odmawia prawa do odliczenia z tego powodu, iż podatnik nie upewnił się, że 
wystawca faktury za towary, których prawo do odliczenia ma dotyczyć, jest podatnikiem, że 
dysponował on tymi towarami i był w stanie je dostarczyć oraz że wywiązał się z obowiązku 
złożenia deklaracji i zapłaty podatku od wartości dodanej, albo z tego powodu, że podatnik nie 
posiada, poza fakturą, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych 
warunków, mimo że spełnione były warunki materialne i formalne powstania prawa do 
odliczenia określone w dyrektywie 2006/112, a podatnik nie miał przesłanek podejrzewać, że 
wystawca faktury dopuścił się nieprawidłowości lub przestępstwa. 
 
Kluczowe tezy: 
53      Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, jeżeli podmiot gospodarczy podjął wszelkie 
działania, jakich można od niego w sposób uzasadniony oczekiwać, w celu upewnienia się, że 
transakcje, w których uczestniczy, nie wiążą się z przestępstwem, czy to w zakresie podatku 
VAT, czy w innej dziedzinie, może on domniemywać legalność tych transakcji bez ryzyka utraty 
prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. 
 
54      Natomiast nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej wymaganie, by podmiot 
przedsięwziął wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu 
upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie 
podatkowym. 
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55     (...) zgodnie z art. 273 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112, państwa członkowskie mogą 
ustanowić inne obowiązki niż określone w dyrektywie, jeżeli uznają je za niezbędne do 
właściwego poboru podatku VAT i zapobiegania przestępczości. 
 
57      Ponadto stosowane przez państwa członkowskie na podstawie art. 273 dyrektywy 
2006/112 środki mające na celu zapewnienie właściwego poboru podatku i zapobieganie 
przestępczości nie mogą wykraczać poza zakres konieczny do osiągnięcia owego celu. Nie mogą 
wobec tego być wykorzystywane w sposób regularnie uniemożliwiający skorzystanie z prawa 
do odliczenia podatku VAT i naruszający tym samym neutralność tego podatku, będącą jedną 
z zasad podstawowych wspólnego systemu podatku VAT. 
 
60      Jeżeli istnieją przesłanki, by podejrzewać nieprawidłowości lub naruszenie prawa, 
przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, zasięgnąć 
informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia 
się co do jego wiarygodności. 
 
61      Jednakże organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik 
zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy wystawca faktury za 
towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami 
będącymi przedmiotem transakcji i jest w stanie je dostarczyć oraz czy wywiązuje się 
z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT, w celu upewnienia się, że podmioty 
działające na wcześniejszych etapach obrotu nie dopuszczają się nieprawidłowości lub 
przestępstwa, albo żeby podatnik ten posiadał potwierdzające to dokumenty. 
 
62      Co do zasady bowiem to do organów podatkowych należy dokonywanie niezbędnych 
kontroli podatników w celu wykrycia nieprawidłowości i naruszeń przepisów prawa w zakresie 
podatku VAT oraz karanie podatników winnych takich nieprawidłowości lub naruszeń. 
 
 
 
 

 
 

Sprawa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft 
 
Sentencja: 
Artykuł 138 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/88/UE 
z dnia 7 grudnia 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że nie zabrania on, by 
w okolicznościach takich jak w sprawie przed sądem krajowym odmówiono sprzedawcy 
możliwości skorzystania z prawa do zwolnienia w odniesieniu do dostawy 
wewnątrzwspólnotowej, o ile zostanie wykazane, że w świetle obiektywnych danych 
sprzedawca ten nie spełnił obowiązków, jakie ciążą na nim w zakresie dowodowym, albo że 
wiedział lub powinien był wiedzieć, iż dokonywana przezeń czynność stanowi część składową 
oszustwa popełnianego przez kupującego, i nie podjął wszelkich racjonalnych środków 
znajdujących się w jego mocy w celu uniknięcia swego udziału w tym oszustwie. 
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Kluczowe tezy: 
48      Nie jest więc sprzeczne z prawem unijnym wymaganie, by podmiot gospodarczy działał 
w dobrej wierze i podejmował wszelkie działania, jakich można racjonalnie wymagać w celu 
upewnienia się, że dokonywana przezeń czynność nie prowadzi do udziału w oszustwie 
podatkowym. 
 
50      W konsekwencji w wypadku oszustwa popełnionego przez kupującego w sprawie przed 
sądem krajowym jest zasadne, by uzależnić prawo sprzedawcy do skorzystania ze zwolnienia 
z podatku VAT od spełnienia wymogu dobrej wiary.  
 
54      W wypadku gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, że podatnik, o którym mowa, wiedział 
albo powinien był wiedzieć, iż dokonywana przezeń czynność stanowiła część składową 
oszustwa popełnianego przez kupującego, i nie podjął wszelkich racjonalnych środków 
znajdujących się w jego mocy w celu uniknięcia tego oszustwa, wówczas sąd ten powinien 
odmówić podatnikowi możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT.  

 
 

 

 

 

Sprawa C-277/14 PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław 
Stefanek 

 
Sentencja: 
Przepisy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny 
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej 
dyrektywą Rady 2002/38/WE z dnia 7 maja 2002 r., należy interpretować w ten sposób, że 
sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak w postępowaniu głównym, które 
odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej należnego lub 
zapłaconego od dostarczonych mu towarów z uwagi na to, iż faktura została wystawiona przez 
podmiot, który w świetle kryteriów przewidzianych przez te przepisy należy uważać za podmiot 
nieistniejący i nie ma możliwości ustalenia tożsamości rzeczywistego dostawcy towarów, chyba 
że zostanie wykazane, w świetle obiektywnych przesłanek i bez wymagania od podatnika, aby 
dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany, że ów podatnik wiedział lub powinien był 
wiedzieć, iż rzeczona dostawa wiązała się z przestępstwem w zakresie podatku od wartości 
dodanej, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego. 
 
Kluczowe tezy: 
48      Jeżeli jest tak w wypadku, gdy przestępstwo podatkowe jest popełnione przez samego 
podatnika, to ma to również miejsce, gdy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że 
poprzez nabycie towaru uczestniczył w transakcji związanej z przestępstwem w zakresie 
podatku VAT. W takich okolicznościach dany podatnik powinien w świetle szóstej dyrektywy 
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zostać uznany za uczestniczącego w tym przestępstwie, i to niezależnie od tego, czy osiąga on 
korzyść z odsprzedaży towarów lub wykorzystania usług w ramach opodatkowanych transakcji 
dokonywanych przez niego na późniejszym etapie obrotu. 
 
49      Natomiast jeżeli określone w szóstej dyrektywie materialne i formalne przesłanki 
powstania prawa do odliczenia zostały spełnione, niezgodne z zasadami funkcjonowania prawa 
do odliczenia przewidzianymi przez tę dyrektywę jest sankcjonowanie odmową możliwości 
skorzystania z tego prawa podatnika, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach danej 
transakcji dostawca dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja wchodząca w skład 
łańcucha dostaw, wcześniejsza lub późniejsza w stosunku do tej, której dokonał ów podatnik, 
została zrealizowana z naruszeniem przepisów o podatku VAT. 
 
50      Właściwe organy podatkowe, które stwierdziły przestępstwa lub nieprawidłowości, jakich 
dopuścił się wystawca faktury, są zobowiązane wykazać, w świetle obiektywnych przesłanek 
i bez wymagania od odbiorcy faktury, aby dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany, 
że ów odbiorca wiedział lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę 
prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem w zakresie podatku VAT, czego zbadanie 
należy do sądu odsyłającego. 
 
52      Nawet jeśli taki podatnik, gdy posiada informacje pozwalające podejrzewać istnienie 
nieprawidłowości lub przestępstwa, może być zobowiązany do uzyskania informacji 
o podmiocie, od którego zamierza nabyć towary lub usługi, aby upewnić się co do jego 
wiarygodności, to jednak organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, żeby 
podatnik ten badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, 
dysponuje danymi towarami i jest w stanie je dostarczyć oraz czy wywiązuje się z obowiązku 
złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT, w celu upewnienia się, że podmioty działające na 
wcześniejszych etapach obrotu nie dopuszczają się nieprawidłowości lub przestępstwa, albo 
żeby podatnik ten posiadał potwierdzające to dokumenty. 
 
 
 
 

 
 

Sprawa C-324/11 Gábor Tóth 
 
Sentencja: 
1)      Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej i zasada neutralności podatkowej powinny być interpretowane 
w ten sposób, że sprzeciwiają się one temu, aby organ podatkowy odmawiał podatnikowi 
prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego z tytułu 
wyświadczonych na jego rzecz usług tylko z tego powodu, iż pozwolenie na prowadzenie 
jednoosobowej działalności gospodarczej zostało cofnięte wystawcy faktury przed 
wyświadczeniem przez niego odnośnych usług lub przed wystawieniem odpowiedniej faktury, 
jeżeli faktura ta zawiera wszystkie informacje wymagane przez art. 226 tej dyrektywy, 
a w szczególności informacje konieczne do ustalenia tożsamości osoby wystawiającej fakturę 
i charakteru wyświadczonych usług. 
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2)      Dyrektywa 2006/112 powinna być interpretowana w ten sposób, że sprzeciwia się ona 
temu, aby organ podatkowy odmawiał podatnikowi prawa do odliczenia podatku od wartości 
dodanej należnego lub zapłaconego z tytułu usług, które zostały mu wyświadczone, na tej 
podstawie, że wystawca faktury, której dotyczą owe usługi, nie zgłosił zatrudnionych przez 
niego pracowników, przy czym organ ten nie wykazał za pomocą obiektywnych dowodów, iż 
podatnik ów wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja powołana dla uzasadnienia prawa 
do odliczenia stanowiła oszustwo popełnione przez rzeczonego wystawcę lub przez 
przedsiębiorcę występującego w łańcuchu usług. 
3)      Dyrektywa 2006/112 powinna być interpretowana w ten sposób, iż okoliczność, że 
podatnik nie sprawdził, czy pracownicy zatrudnieni na budowie pozostawali w stosunku 
prawnym z wystawcą faktury lub czy wystawca ów zgłosił tych pracowników, nie stanowi 
obiektywnej okoliczności, która pozwalałaby na wniosek, że adresat faktury wiedział lub 
powinien był wiedzieć, iż uczestniczył w transakcji stanowiącej oszustwo w podatku od wartości 
dodanej, jeżeli adresat ten nie dysponował przesłankami uzasadniającymi przypuszczenie 
istnienia nieprawidłowości lub oszustwa po stronie rzeczonego wystawcy. Tym samym nie 
można odmówić prawa do odliczenia na podstawie rzeczonej okoliczności wówczas, gdy zostały 
spełnione materialne i formalne przesłanki przewidziane przez tę dyrektywę dla skorzystania 
z tego prawa. 
4)      Jeżeli organ podatkowy przedstawi konkretne przesłanki dotyczące istnienia oszustwa, 
dyrektywa 2006/112 i zasada neutralności podatkowej nie sprzeciwiają się temu, aby sąd 
krajowy zbadał na podstawie ogólnej oceny wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, czy 
wystawca faktury sam wykonał daną transakcję. Niemniej jednak w sytuacji takiej jak przed 
sądem krajowym prawa do odliczenia można odmówić tylko wtedy, gdy organ podatkowy 
wykaże na podstawie obiektywnych dowodów, że adresat faktury wiedział lub powinien był 
wiedzieć, iż transakcja powołana w celu uzasadnienia prawa do odliczenia stanowiła oszustwo 
popełnione przez rzeczonego wystawcę lub przez innego przedsiębiorcę uczestniczącego 
w łańcuchu świadczenia usług. 
 
Kluczowe tezy: 
50      Oczywiście, jeżeli organ podatkowy przedstawi konkretne przesłanki dotyczące istnienia 
oszustwa, ani dyrektywa 2006/112, ani zasada neutralności podatkowej nie sprzeciwiają się 
temu, aby sąd krajowy zbadał, w ramach dotyczącego odmowy prawa do odliczenia 
postępowania pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi, czy wystawca faktury sam 
dokonał odnośnych transakcji oraz czy w tym celu uwzględnił on ogół okoliczności sprawy, 
w tym okoliczności wymienione w pierwszym i drugim z pytań przedstawionych przez sąd 
odsyłający. 
 
51      Niemniej jednak należy stwierdzić, że takie badanie nie może podważyć rozważań, które 
stanowią podstawę odpowiedzi udzielonych na trzy pierwsze pytania, chyba że organ 
podatkowy wykaże w oparciu o obiektywne dowody, że dany podatnik wiedział lub powinien 
był wiedzieć, iż transakcja powołana dla oparcia prawa do odliczenia stanowiła oszustwo 
popełnione przez wystawcę faktury lub przez innego przedsiębiorcę występującego w łańcuchu 
świadczenia usług.  
 
52      Wniosek ten został potwierdzony wyrokiem z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-271/06 
Netto Supermarkt, Zb.Orz. s. I-771, pkt 27, 29, dotyczącym zwolnienia z podatku VAT 
związanego z dostawą towarów w wywozie poza Unię Europejską, w którym to wyroku 
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Trybunał orzekł, iż dostawca powinien móc pokładać zaufanie w zgodność z prawem 
podejmowanych przez siebie czynności bez narażania się na utratę prawa do zwolnienia 
z podatku VAT, jeżeli nie może zdawać sobie sprawy, nawet wykazując wszelką staranność 
sumiennego kupca, że przesłanki tego zwolnienia w rzeczywistości nie zostały spełnione ze 
względu na sfałszowanie dowodu wywozu przedstawionego mu przez nabywcę. 
 

 

2. Nadużycie 
 

Sprawa C-255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County 
Wide Property Investments Ltd, 

 
Sentencja: 
1)      Transakcje, takie jak transakcje w sprawie przed sądem krajowym, stanowią dostawę 
towarów lub świadczenie usług oraz działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 1, art. 4 
ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków 
obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru 
podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., jeżeli spełniają one 
obiektywne kryteria, na których opierają się te pojęcia, nawet jeśli zostały dokonane wyłącznie 
w celu uzyskania korzyści podatkowej i nie mają żadnego innego celu gospodarczego.  
2)      Szósta dyrektywa powinna być interpretowana w ten sposób, iż sprzeciwia się ona prawu 
podatnika do odliczenia podatku od wartości dodanej, jeżeli transakcje, z których wynika to 
prawo, stanowią nadużycie.  
         Dla stwierdzenia istnienia nadużycia wymagane jest po pierwsze, aby dane transakcje, 
pomimo iż spełniają formalne przesłanki przewidziane w odpowiednich przepisach szóstej 
dyrektywy i ustawodawstwa krajowego transponującego tę dyrektywę, skutkowały uzyskaniem 
korzyści podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem tych przepisów. Po drugie, z 
ogółu obiektywnych okoliczności powinno również wynikać, iż zasadniczym celem tych 
transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej 
3)      Jeżeli stwierdzono istnienie nadużycia, to przeprowadzone transakcje powinny zostać 
przedefiniowane w taki sposób, aby odtworzyć sytuację, która istniałaby, gdyby nie dokonano 
transakcji stanowiących nadużycie.  
 
Kluczowe tezy: 
74  (…) w dziedzinie podatku VAT dla stwierdzenia istnienia nadużycia wymagane jest, po 
pierwsze, aby dane transakcje, pomimo spełniania warunków formalnych ustanowionych przez 
odpowiednie przepisy szóstej dyrektywy i ustawodawstwa krajowego transponującego tę 
dyrektywę, skutkowały osiągnięciem korzyści finansowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z 
celem, któremu służą owe przepisy. 
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75  Ponadto również z ogółu obiektywnych czynników powinno wynikać, że celem spornych 
transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej. W rzeczywistości bowiem (…) zakaz nadużyć jest 
bezprzedmiotowy wówczas, gdy dane transakcje mogą mieć inne uzasadnienie niż tylko 
osiągnięcie korzyści podatkowych.  
 
80      W ten sposób, umożliwienie podatnikom odliczenia całości naliczonego podatku VAT w 
sytuacji, gdy w ramach ich zwykłych czynności handlowych żadna z tych transakcji zgodnie z 
przepisami dotyczącymi systemu odliczeń zawartymi w szóstej dyrektywie lub ustawodawstwie 
krajowym dokonującym jej transpozycji nie umożliwiałaby im odliczenia tego podatku lub 
umożliwiałaby im odliczenie jedynie jego części, byłoby sprzeczne z zasadą neutralności 
podatkowej, a tym samym sprzeczne z celem tego systemu. 
 
                                              
73  (…) z orzecznictwa wynika, że przysługujący przedsiębiorcy wybór pomiędzy transakcjami 
zwolnionymi i transakcjami opodatkowanymi może opierać się na szeregu czynników, a w 
szczególności na względach natury podatkowej dotyczących systemu podatku VAT (…). W 
sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje wybór pomiędzy dwoma transakcjami, dyrektywa nie 
nakłada na niego obowiązku dokonania wyboru tej transakcji, z którą wiąże się zapłata 
najwyższej kwoty podatku VAT. Przeciwnie, zgodnie z tym, co przypomniał rzecznik generalny 
w pkt 85 opinii, podatnikowi przysługuje prawo do dokonania wyboru takiej struktury swojej 
działalności, poprzez którą ograniczy swoje zobowiązanie podatkowe. 
 

 
 
 

 

Opinia Rzecznika Generalnego M Poiaresa Maduro w sprawie C-255/02 Halifax 
plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property 

Investments Ltd 
 
83.      (...) brak w prawie wspólnotowym jednolitego testu stosowania zasady zakazu nadużycia 
w każdej dziedzinie prawa wspólnotowego musi być uważany za absolutnie naturalny, jak to ma 
miejsce w każdym krajowym systemie prawnym. 
 
84.      (...)obiektywna analiza zakazu nadużycia musi pozostawać w równowadze z zasadą 
pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, które również „tworzą część 
wspólnotowego systemu prawnego” i w świetle których winno się dokonywać wykładni 
przepisów szóstej dyrektywy. Z zasad tych wynika, że podatnicy mają prawo z góry znać swoją 
sytuację podatkową i w tym celu polegać na samym brzmieniu przepisów dotyczących podatku 
VAT. 
 
85.      Ponadto Trybunał konsekwentnie podtrzymywał, zgodnie ze stanowiskiem ogólnie 
przyjętym przez państwa członkowskie w dziedzinie podatków, że podatnicy mogą tak 
ukształtować strukturę swojego przedsiębiorstwa, aby ograniczyć swoje zobowiązania 
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podatkowe. W sprawie BLP Group Trybunał rozstrzygnął, iż „wybór przedsiębiorcy pomiędzy 
transakcjami zwolnionymi z podatku a transakcjami podlegającymi opodatkowaniu może być 
oparty na szeregu czynników, łącznie ze względami podatkowymi dotyczącymi systemu 
podatku VAT”. Nie ma prawnego obowiązku prowadzenia działalności w taki sposób, aby 
zmaksymalizować przychody podatkowe państwa. Podstawową zasadą jest swoboda wyboru 
najniżej opodatkowanego sposobu prowadzenia działalności w celu zminimalizowania kosztów. 
Z drugiej strony taka swoboda wyboru istnieje tylko w zakresie prawnych możliwości 
przewidzianych przez reżim podatku VAT. Normatywnym celem zasady zakazu nadużycia 
w ramach systemu podatku VAT jest właśnie zdefiniowanie wachlarza możliwości, jaki otwierają 
podatnikom wspólne zasady podatku VAT. Definicja taka musi uwzględniać zasadę pewności 
prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań podatników. 
 
86.      Ze względu na owe zasady zakres zasady interpretacyjnej prawa wspólnotowego 
zakazującej nadużycia przepisów dotyczących podatku VAT musi być zdefiniowany w taki 
sposób, aby nie wpływał na legalny handel. Takiemu potencjalnemu, negatywnemu wpływowi 
zapobiega takie rozumienie zakazu nadużycia, zgodnie z którym prawo dochodzone przez 
podatnika jest wyłączone jedynie wtedy, gdy wykonywana przez niego dana działalność 
gospodarcza nie ma żadnego innego obiektywnego uzasadnienia, niż spowodowanie powstania 
tego prawa względem organów podatkowych, a jego uznanie stałoby w sprzeczności z celami 
i skutkami, których osiągnięciu służą właściwe przepisy wspólnego systemu podatku VAT. 
Działalność gospodarcza tego rodzaju, nawet jeżeli nie jest bezprawna, nie zasługuje na 
ochronę ze strony wspólnotowej zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, 
ponieważ jej jedynym prawdopodobnym celem jest podważenie założeń samego systemu 
prawnego. 
 
91.      (...) jestem zdania, że istnieje w prawie wspólnotowym zasada wykładni zakazująca 
nadużywania przepisów prawa wspólnotowego, która ma zastosowanie także do przepisów 
szóstej dyrektywy. Według tej zasady, przepisy szóstej dyrektywy muszą być interpretowane 
w ten sposób, że nie przyznają praw, które mogłyby wydawać się dostępne z racji dosłownego 
brzmienia tych przepisów, jeśli stwierdzi się istnienie dwóch obiektywnych elementów. Po 
pierwsze, że cele i skutki realizowane przez przepisy prawne, formalnie prowadzące do 
powołanej korzyści podatkowej, zostałyby udaremnione, gdyby to prawo zostało przyznane. Po 
drugie, że powołane prawo wynika z działalności gospodarczej, dla której obiektywnie nie ma 
innego wyjaśnienia niż spowodowanie powstania dochodzonego prawa. 
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Sprawa C-103/09 Weald Leasing Ltd 
 
Sentencja 
1)      Korzyść podatkowa wynikająca z dokonania przez przedsiębiorstwo transakcji 
leasingowych w zakresie środków trwałych, takich jak będące przedmiotem sporu w sprawie 
przed sądem krajowym, zamiast bezpośredniego zakupu tych środków nie stanowi korzyści 
podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem właściwych przepisów szóstej 
dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku zmienionej dyrektywą Rady 
95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r. i ustawodawstwa krajowego transponującego tę 
dyrektywę, o ile warunki umowne tych transakcji, w szczególności dotyczące określenia kwoty 
opłat leasingowych, odpowiadają normalnym warunkom rynkowym i o ile udział we 
wskazanych transakcjach pośredniczącej spółki trzeciej nie może stanowić przeszkody 
w stosowaniu tych przepisów, co podlega ocenie sądu krajowego. Okoliczność, że 
przedsiębiorstwo to nie wykonuje transakcji leasingowych w ramach swych zwykłych transakcji 
handlowych, nie ma w tym zakresie znaczenia. 
2)      Jeżeli pewne warunki umowne transakcji leasingowych będących przedmiotem sporu 
w postępowaniu przed sądem krajowym lub udział pośredniczącej spółki trzeciej w tych 
transakcjach stanowiłyby nadużycie, transakcje te powinny zostać przedefiniowane w taki 
sposób, aby odtworzyć sytuację, która istniałaby w braku warunków umownych stanowiących 
nadużycie lub w braku udziału tej spółki. 
 
 
Kluczowe tezy: 
28      W tym kontekście Trybunał orzekł, że w dziedzinie podatku VAT dla stwierdzenia 
wystąpienia praktyki stanowiącej nadużycie wymagane jest spełnienie dwóch przesłanek. 
 
29      Po pierwsze, dane czynności, pomimo spełniania warunków formalnych ustanowionych 
w odpowiednich przepisach szóstej dyrektywy i ustawodawstwa krajowego transponującego tę 
dyrektywę, muszą skutkować osiągnięciem korzyści podatkowej, której przyznanie byłoby 
sprzeczne z celem, któremu służą owe przepisy. 
 
30      Ponadto również z ogółu obiektywnych czynników powinno wynikać, że celem spornych 
transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej. W rzeczywistości zakaz praktyk stanowiących 
nadużycie jest bezprzedmiotowy wówczas, gdy dane transakcje mogą mieć inne uzasadnienie 
niż tylko osiągnięcie korzyści podatkowych. 
 
31      W zakresie dotyczącym sprawy zawisłej przed sądem krajowym z postanowienia 
odsyłającego wynika, że celem omawianych transakcji leasingowych było uzyskanie korzyści 
podatkowej, a mianowicie rozłożenie w czasie płatności podatku VAT z tytułu omawianych 
zakupów, tak aby odroczyć powstanie zobowiązań podatkowych Churchill Group. 
 
32      Jednakże dla stwierdzenia wystąpienia praktyki stanowiącej nadużycie, konieczne jest 
również, by pomimo spełniania warunków formalnych ustanowionych w odpowiednich 
przepisach szóstej dyrektywy i ustawodawstwa krajowego transponującego tę dyrektywę 
wskazana korzyść podatkowa była sprzeczna z celem, któremu służą owe przepisy. 
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33      W tym względzie należy stwierdzić, że transakcje leasingowe są objęte zakresem 
stosowania szóstej dyrektywy i że korzyść podatkowa mogąca ewentualnie wyniknąć 
z dokonywania tych transakcji nie stanowi sama w sobie korzyści, której przyznanie byłoby 
sprzeczne z celem właściwych przepisów tej dyrektywy i ustawodawstwa krajowego 
transponującego tę dyrektywę. 
 
 
 
 
 
 

 

Sprawa C-277/09 RBS Deutschland Holdings GmbH 
 
Sentencja: 
1)      W stanie faktycznym takim jak w sprawie przed sądem krajowym art. 17 ust. 3 lit. a) 
szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że 
państwo członkowskie nie może odmówić podatnikowi odliczenia podatku od wartości dodanej 
naliczonego z tytułu nabycia towarów dokonanego w tym państwie członkowskim, w wypadku 
gdy towary te zostały wykorzystane do celów czynności leasingowych dokonywanych w innym 
państwie członkowskim, tylko dlatego, że z tytułu czynności dokonanych w sytuacji, w której 
powinny być one objęte podatkiem należnym, w tym drugim państwie członkowskim nie został 
zapłacony podatek od wartości dodanej. 
2)      Zasada zakazu praktyk stanowiących nadużycie nie sprzeciwia się uprawnieniu do 
odliczenia podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) dyrektywy 
77/388, gdy w stanie faktycznym takim jak w sprawie przed sądem krajowym jedno 
przedsiębiorstwo, mające siedzibę w danym państwie członkowskim, postanowi dokonać, za 
pośrednictwem swej spółki zależnej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, 
czynności w zakresie leasingu towarów na rzecz spółki będącej osobą trzecią, mającej siedzibę 
w tym pierwszym państwie członkowskim, a to w celu uniknięcia sytuacji, w której podatek od 
wartości dodanej obciążałby opłaty stanowiące wynagrodzenie za dokonanie tych czynności, 
przy czym czynności te są klasyfikowane w pierwszym państwie członkowskim jako świadczenie 
usług w zakresie najmu dokonywane w drugim państwie członkowskim, zaś w tym drugim 
państwie członkowskim – jako dostawa towarów dokonywana w pierwszym państwie 
członkowskim. 
 
Kluczowe tezy: 
50      Odnosząc powyższe do stanu faktycznego sprawy przed sądem krajowym należy 
zauważyć, że pomiędzy podmiotami, które dokonały poszczególnych spornych czynności, nie 
występuje żadna więź prawna. Jest także poza sporem, że czynności te nie miały charakteru 
sztucznego, a także że zostały one dokonane w ramach normalnej wymiany handlowej. 
 
51      Cechy czynności będących przedmiotem sporu przed sądem krajowym oraz właściwości 
stosunków istniejących pomiędzy spółkami, które dokonały tych czynności, nie zawierają – jak 
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zauważył sąd krajowy – żadnych elementów, które mogłyby prowadzić do przyjęcia, że 
stworzono sztuczną konstrukcję, oderwaną od rzeczywistości gospodarczej, mającą na celu 
wyłącznie uzyskanie korzyści podatkowej albowiem spółka RBSD ma siedzibę w Niemczech i 
prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług bankowych i leasingowych. 
 
52      W tych okolicznościach fakt, że spółka mająca siedzibę w jednym państwie członkowskim 
świadczyła usługi na rzecz spółki mającej siedzibę w drugim państwie członkowskim, 
a postanowienia dotyczące dokonanych czynności zostały ustalone w zależności od 
uwarunkowań właściwych zainteresowanym podmiotom gospodarczym, nie może być 
uważany za nadużycie prawa. Spółka RBSD naprawdę świadczyła sporne usługi w ramach 
rzeczywistej działalności gospodarczej. 
 
53      Należy dodać, że podatnikom przysługuje co do zasady swoboda wyboru struktur 
organizacyjnych oraz sposobu dokonywania czynności, które uważają za najlepiej 
przystosowane do potrzeb ich działalności gospodarczej oraz w celu ograniczenia ich obciążeń 
podatkowych. 
 
54      Trybunał orzekł bowiem, że przysługujący przedsiębiorcy wybór pomiędzy czynnościami 
zwolnionymi z opodatkowania i czynnościami opodatkowanymi może opierać się na szeregu 
czynników, a w szczególności na względach natury podatkowej dotyczących systemu podatku 
VAT (zob. wyrok z dnia 9 października 2001 r. w sprawie C-108/99 Cantor Fitzgerald 
International, Rec. s. I-7257, pkt 33). Trybunał uściślił w tym względzie, że w sytuacji gdy 
podatnik ma wybór pomiędzy dwiema czynnościami, przysługuje mu prawo do dokonania 
wyboru takiej struktury swojej działalności, poprzez którą ograniczy swoje zobowiązanie 
podatkowe (ww. wyrok w sprawie Halifax i in., pkt 73). 
 
 
 
 
 
 

 

Sprawa C-251/16 Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston 
 
Sentencja: 
1)      Zasadę zakazu nadużyć należy interpretować w ten sposób, że niezależnie od środka 
krajowego nadającego jej skutek w wewnętrznym porządku prawnym można ją stosować 
bezpośrednio w celu odmowy zwolnienia z podatku od wartości dodanej transakcji sprzedaży 
nieruchomości, takich jak sporne w postępowaniu głównym, dokonanych przed wydaniem 
wyroku z dnia 21 lutego 2006 r., Halifax i in. (C-255/02, EU:C:2006:121), i nie sprzeciwiają się 
temu zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań. 
2)      Szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny 
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, należy 
interpretować w ten sposób, że w wypadku gdyby transakcje sporne w postępowaniu głównym 
należało przekwalifikować na podstawie zasady zakazu nadużyć, te spośród owych transakcji, 
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które nie stanowią takich nadużyć, mogą być opodatkowane podatkiem od wartości dodanej 
na podstawie właściwych przepisów prawa krajowego przewidujących takie opodatkowanie. 
3)      Zasadę zakazu nadużyć należy interpretować w ten sposób, że w celu ustalenia, na 
podstawie pkt 75 wyroku z dnia 21 lutego 2006 r., Halifax i in. (C-255/02, EU:C:2006:121), czy 
głównym celem transakcji spornych w postępowaniu głównym jest czy nie jest uzyskanie 
korzyści podatkowej, należy uwzględnić samodzielnie cel umów najmu poprzedzających sporne 
w postępowaniu głównym transakcje sprzedaży nieruchomości. 
4)      Zasadę zakazu nadużyć należy interpretować w ten sposób, że dostawy nieruchomości, 
takie jak te w postępowaniu głównym, prowadzą do uzyskania korzyści podatkowej sprzecznej 
z celem właściwych przepisów szóstej dyrektywy 77/388/WE, jeżeli nieruchomości te, przed ich 
sprzedażą na rzecz osób trzecich, nie były jeszcze przedmiotem faktycznego użytkowania przez 
ich właściciela lub najemcę. Do sądu odsyłającego należy ocena, czy jest tak w sporze 
w postępowaniu głównym.  
5)      Zasadę zakazu nadużyć należy interpretować w ten sposób, że znajduje ona zastosowanie 
w sytuacji takiej jak sporna w postępowaniu głównym, która dotyczy ewentualnego zwolnienia 
z podatku od wartości dodanej transakcji dostawy nieruchomości. 
 
Kluczowe tezy: 
33      Można więc powołać się na zasadę zakazu nadużyć wobec podatnika w celu odmowy 
przyznania mu w szczególności prawa do zwolnienia z VAT, nawet w braku przepisów prawa 
krajowego przewidujących taką odmowę. 
 
34      Wbrew temu, co twierdzą skarżący w postępowaniu głównym, okoliczność, zgodnie 
z którą sytuacja, jaka doprowadziła do wydania wyroku przytoczonego w poprzednim punkcie, 
dotyczyła wypadku oszustwa, nie pozwala na stwierdzenie, że orzecznictwo to miało 
zastosowanie wyłącznie do takich wypadków, a nie do wypadków nadużyć. Jak bowiem 
w szczególności wynika z pkt 56 i 57 wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r., Schoenimport 
„Italmoda” Mariano Previti i in. (C-131/13, C-163/13 i C-164/13, EU:C:2014:2455), aby dojść do 
wniosku przedstawionego w poprzednim punkcie, Trybunał oparł się w szczególności na swym 
utrwalonym orzecznictwie przywołanym w pkt 27 i 32 niniejszego wyroku, które to 
orzecznictwo dotyczy zarówno wypadków oszustwa, jak i sytuacji obejmujących nadużycia. 
 
46      Należy przypomnieć, że jeżeli stwierdzono istnienie nadużycia, to przeprowadzone 
transakcje powinny zostać przedefiniowane w taki sposób, aby odtworzyć sytuację, która 
istniałaby, gdyby nie dokonano transakcji stanowiących takie nadużycie. Przedefiniowanie nie 
powinno jednak wykraczać poza to, co jest konieczne do zapewnienia prawidłowego poboru 
VAT i uniknięcia oszustw podatkowych. 
 
47      (...) stosowanie zasady zakazu nadużyć w dziedzinie VAT wymaga przede wszystkim 
określenia sytuacji, takiej, jaka istniałaby w braku transakcji stanowiących takie nadużycia, 
a następnie oceny tej sytuacji przekwalifikowanej w świetle właściwych przepisów prawa 
krajowego i szóstej dyrektywy.  
 
48      Zatem zasada zakazu nadużyć zasadniczo zobowiązuje organy krajowe do stosowania 
właściwych przepisów w dziedzinie VAT do danych transakcji, pomijając te spośród owych 
transakcji, które stanowią nadużycie. 
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53      (...) orzecznictwo wynikające z wyroku Halifax nie wymaga stwierdzenia, że uzyskanie 
korzyści podatkowej stanowi jedyny cel spornych transakcji. Podczas gdy transakcje służące 
wyłącznie temu celowi mogą spełniać wymóg wynikający z tego orzecznictwa, Trybunał 
w pkt 45 wyroku z dnia 21 lutego 2008 r., Part Service (C-425/06, EU:C:2008:108), wyjaśnił, że 
ma to również miejsce, gdy dążenie do korzyści podatkowej stanowi zasadniczy cel danych 
transakcji.  
 
57      Z orzecznictwa Trybunału wynika również, że stosowanie zasady zakazu nadużyć 
prowadzi wyłącznie do nieuwzględnienia transakcji stanowiących takie nadużycia, podczas gdy 
świadczenia ich niestanowiące powinny być przedmiotem stosowania właściwych przepisów 
w dziedzinie VAT (wyrok Halifax, pkt 94–97). To samodzielne traktowanie transakcji 
stanowiących nadużycie prowadzi do oceny ich celu również w sposób samodzielny. 
 
60      W celu ustalenia treści i rzeczywistego znaczenia umów najmu spornych w postępowaniu 
głównym sąd odsyłający może w szczególności uwzględnić czysto sztuczny charakter tych 
transakcji, jak również powiązania natury prawnej, ekonomicznej lub osobistej między danymi 
podmiotami (zob. podobnie wyrok Halifax, pkt 75, 81). Takie elementy mogą wykazać, że 
uzyskanie korzyści podatkowej stanowi zasadniczy cel, któremu czynności te służą, bez względu 
na ewentualne istnienie ponadto celów gospodarczych .  
 
61      W niniejszym wypadku sporne w postępowaniu głównym umowy najmu według 
informacji zawartych w postanowieniu odsyłającym nie miały rzeczywistego charakteru 
gospodarczego i zostały zawarte między skarżącymi w postępowaniu głównym a powiązaną 
z nimi spółką w celu obniżenia opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości 
spornych w postępowaniu głównym, jakie zamierzali oni zrealizować później. W odniesieniu do 
okoliczności, zgodnie z którą owe umowy najmu miały na celu, jak podnosili w postępowaniu 
głównym przed Trybunałem, realizację tych transakcji sprzedaży w sposób najbardziej 
efektywny z podatkowego punktu widzenia, celu tego nie można uznać za stanowiący cel inny 
niż uzyskanie korzyści podatkowej, bowiem pożądany skutek miał właśnie nastąpić poprzez 
obniżenie obciążenia podatkowego. 
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3. Język 
 

Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka w sprawie C-251/16 Edward 
Cussens, John Jennings, Vincent Kingston 

 
23.      W odesłaniu prejudycjalnym sąd krajowy stosuje termin „nadużycie prawa”. Wyrażenie 
to jest faktycznie często stosowane przez Trybunał, zarówno w dziedzinie VAT, jak i w innych 
istotnych dziedzinach. Jednakże w praktyce, w ujęciu całościowym, Trybunał stosuje w swoim 
orzecznictwie szereg określeń odnoszących się do podobnego lub identycznego zjawiska. Do 
wyrażeń tego typu należą odniesienia do „zasady zakazu praktyk stanowiących nadużycie”, 
twierdzenia, że „podmioty nie mogą powoływać się na normy prawa Unii w celach nieuczciwych 
lub stanowiących nadużycie” czy „poszerzać zakresu [uregulowania prawa Unii] tak, aby objąć 
nim nadużycia”. Terminologia stosowana alternatywnie, obejmująca na przykład „obchodzenie 
[przepisów]”, „unikanie”, „całkowicie sztuczne konstrukcje”, jest także powszechna. 
 
24.      Określenie „nadużycie prawa” jest w moim przekonaniu bardziej odpowiednie 
w sytuacjach dotyczących stosunków pomiędzy osobami fizycznymi, gdzie obserwuje się, że 
strona korzysta, przykładowo, z istniejących praw majątkowych lub praw wynikających 
z umowy w sposób nieuzasadniony, w złej wierze lub w sposób szkodliwy. Bezsprzeczne jest 
zatem, że wspomniana strona jest posiadaczem tych praw (w sensie uprawnień); 
problematyczny może być sposób, w jaki ta strona z nich korzysta. 
 
25.      Sytuacja ta kontrastuje z rodzajem zarzucanego nadużycia, będącego przedmiotem 
niniejszej sprawy, które w efekcie sprowadza się do sporu o zakres zastosowania przepisów 
prawa Unii oraz tego, czy powołano się na nie w sposób „sztuczny”, który nie realizuje celu 
przewidzianego przez prawodawcę. 
 
26.      Innymi słowy, w dziedzinie prawa publicznego bardziej właściwym pojęciem 
pozwalającym uchwycić rzeczywisty cel jest „obchodzenie [przepisów]”, a nie pojęcie 
„nadużycia prawa”, zasadniczo należące do prawa prywatnego. Jednakże z uwagi na to, że 
termin „nadużycie” jest szeroko stosowany w orzecznictwie i dyskursie związanym z prawem 
Unii, pozostanę przy tym terminie. W niniejszej opinii wolę jednak i będę stosować wyrażenie 
„nadużycie prawa” [„abuse of law”], które przynajmniej nieco bardziej nawiązuje do 
publicznoprawnego kontekstu tego pojęcia. 
 
27.      Następnie, brak ustandaryzowanej terminologii ukazuje głębszą różnorodność podejścia 
do zakazu nadużycia [prawa] i stosowania go w orzecznictwie Trybunału. Prowadzi to do 
bardziej zasadniczego pytania: czy istnieje jedna ogólna zasada zakazująca nadużycia prawa, czy 
też są to raczej zasady odnoszące się do konkretnych dziedzin? 
 
28.      Przykładowo w dziedzinie VAT kluczową przesłanką jest „sztuczny” charakter transakcji. 
Podstawowe stanowisko Komisji w tej sprawie – chociaż przedstawione w sposób nieco 
zawoalowany – w gruncie rzeczy sprowadza się bowiem do tego, że sztuczny charakter 
transakcji jest równoznaczny z nadużyciem, jeżeli obniża wartość zobowiązania z tytułu VAT. 
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Z kolei w dziedzinie swobodnego przepływu na przykład sztuczności przypisuje się mniejsze 
(a czasem praktycznie zerowe) znaczenie. 
29.      Uważam, że należy uwzględnić tę różnorodność, zamiast twierdzić, że istnieje 
monolityczna zasada prawa Unii zakazująca nadużycia prawa.  
 
 
 
 
 

 

Sformułowania - Dyrektywa 2006/112/WE 
 

Nadużycie  
art. 131 i 158  
angielska wersja językowa - abuse  
 
Uchylanie się od opodatkowania  
motywy Preambuły– 27, 42, 55 i 59, art. 11, 19, 80, 131, 158, 394, 395 
angielska wersja językowa - evasion  
 
Unikanie opodatkowania  
motywy Preambuły - 27, 42 i 59, art. 11, 19, 80, 131, 158, 394, 395  
angielska wersja językowa - avoidance  
 
Oszustwo  
art. 199a, 199b, 273 i 343  
angielska wersja językowa – fraud (art. 199a i 199b) evasion (art. 273 i 343) 

 
 

 

 

Ewolucja pojęć 
 
Druga Dyrektywa z 11 kwietnia 1967   
 Art. 13 
      Should a Member State consider that, in exceptional cases, special measures should be 
adopted in order to simplify the charging procedure in respect of the tax or to prevent certain 
frauds, it shall so inform the Commission and the other Member States  
 
 
Szósta Dyrektywa z 17 maja 1977  
     Art. 27 
      1. The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, may authorize any 
Member State to introduce special measures for derogation from the provisions of this 
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Directive, in order to simplify the procedure for charging the tax or to prevent certain types of 
tax evasion or avoidance.  
 
 
Dyrektywa 2006/112  
     Art. 395.  
     1.  The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, may authorise any 
Member State to introduce special measures for derogation from the provisions of this 
Directive, in order to simplify the procedure for collecting VAT or to prevent certain forms of 
tax evasion or avoidance. 
 
 

Art. 131 Dyrektywy 2006/112/WE 

Zwolnienia (…) stosuje się (…) w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych 
zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, 
unikania opodatkowania i nadużyć.  
 
 
 
 
 

uchylania się od 
opodatkowania 

unikania opodatkowania nadużyć. 

Evasion avoidance   abuse 
Evasione elusione                                       abuso 
Skatteflykt skatteundandragande missbruk 
Svig unddragelse misbrug 
Fraude evasão abuso 
Fraude ontwijking misbruik 
Frode evasione abuso 
Fraude évasion abus eventuels 
Fraude evasión abuso 
Daňový únik vyhýbani sa dani                            zneužiti dane  
Evażjoni evitar abbuż 
Evaziune fraudă abuz 
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