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Budynek wykorzystywany dla celów statutowych 
gminy i działalności gospodarczej 

wyrok TSUE z 25 lipca 2018 r. 
w sprawie C-140/17  Gminy Ryjewo
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Gmina Ryjewo jest

podatnikiem VAT

od 2005 roku.

W latach 2009-2010 zbudowała świetlicę, którą nieodpłatnie przekazała w zarząd gminnemu

ośrodkowi kultury do działalności statutowej. Gmina przy budowie poniosła koszt VAT, którego

nie odliczyła.

W 2014 roku Gmina zdecydowała się przenieść świetlicę do własnego

majątku w celu wykorzystania jej zarówno nieopłatnie - na cele

statutowe Gminy, jak również odpłatnie - na opodatkowany VAT

wynajem.

2005 2009 2010 2014
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• Interpretacja indywidualna Gminy: Gmina nie może skorzystać z korekty odliczenia

VAT, gdyż nabywając towary i usługi celem nieodpłatnego przekazania świetlicy ośrodkowi

kultury nie nabyła tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej i tym samym nie

działała w charakterze podatnika VAT.

• WSA w Gdańsku uwzględnił skargę Gminy

• NSA, rozpatrując skargę kasacyjną Ministra Finansów, nabrał wątpliwości w kontekście 
wyroków TSUE w sprawie C-378/02 Waterschap Zeeuws Vlaanderen oraz C-500/13 Gmina 
Międzyzdroje i zdecydował się zwrócić do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi.



• Aby ustalić, czy Gminie przysługuje prawo do korekty odliczenia VAT, należy ocenić, czy Gmina

występowała w charakterze podatnika VAT w momencie dokonania nabycia, co wymaga analizy

całości okoliczności sprawy, w tym:

• charakteru danego dobra,

• okresu, jaki upłynął pomiędzy jego nabyciem i wykorzystaniem do celów działalności

gospodarczej.

• Zamiar wykorzystania dobra do użytku gospodarczego może przejawiać się w sposób dorozumiany

• Charakter dobra (nieruchomość) sprawia, że początkowe przeznaczenie do działalności statutowej

samo w sobie nie wyklucza późniejszego wykorzystania dla celów gospodarczych

• Nie ma znaczenia, że dane dobro nie zostało bezpośrednio wykorzystane do czynności

opodatkowanych, gdyż wykorzystanie dobra wyznacza jedynie zakres wstępnego odliczenia lub

ewentualnej późniejszej korekty, jednak nie ma wpływu na powstanie prawa do odliczenia.
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• W odróżnieniu od wyroku w sprawie C-500/13 Gmina Międzyzdroje:

• Gmina wyraziła zamiar oddania budynku w opodatkowany VAT najem dopiero po jego

wybudowaniu, podczas gdy gmina Międzyzdroje już podczas prac budowlanych wyraźnie

zadeklarowała zamiar oddania go w odpłatny najem

• W odróżnieniu od wyroku w sprawie C-378/02 Waterschap:

• Gmina przy nabyciu nieruchomości działała tak jak osoba fizyczna zamierzająca wznieść

budynek, nie korzystając w tym celu z prerogatyw władzy publicznej, czyli nie działała jako

organ władzy publicznej;

• Na etapie nabycia, w 2010 r., Gmina była zarejestrowana jako podatnik VAT
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Skutki dostawy dla nieznanego podmiotu 

pytanie prejudycjalne do TSUE

postanowienie NSA z dnia 19 czerwca 2018 r.
I FSK 126/18 Unitel
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• UKS zakwestionował Spółce Unitel prawo do stawki 0%VAT przy transakcjach rozpoznanych jako eksport

telefonów komórkowych na rzecz dwóch podmiotów z siedzibą na Ukrainie.

• Spółka posiadała faktury oraz dokumenty celne SAD, w których graniczny urząd celny potwierdził

wywóz telefonów z terytorium Polski na Ukrainę.

• Ze zgromadzonych w toku postępowania dowodów wynikało m.in., że:

• nabywcy nie prowadzili zarejestrowanej działalności gospodarczej (Spółka nie posiadała też

dokumentów rejestrowych kontrahentów),

• jeden z nabywców wprost zeznał, iż nie uczestniczył w transakcjach ze Spółką,

• ukraińskie służby celne nie odnotowały przywozu telefonów komórkowych na obszar celny Ukrainy w

ramach przedmiotowych transakcji (żaden z nabywców nie zgłosił towarów do odprawy celnej),

• na rachunek Spółki wpłacano środki pieniężne w gotówce, przy czym płatności dokonywane były z

ominięciem przepisów o rejestracji transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. euro; płatności nie

korespondowały z wystawianymi przez Spółkę fakturami
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UKS: chociaż towar wywieziono, nie doszło do 
jego dostawy w rozumieniu przepisów o VAT 

Nie wystąpił eksport towarów

Brak prawa do stawki 0%

Transakcje należy opodatkować

jak sprzedaż krajową 22%
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• Dyrektor Izby Skarbowej oraz WSA w Warszawie (III SA/Wa 1722/17) utrzymały w mocy decyzję UKS

• WSA: prawo do stawki 0% zależy również od dobrej wiary podatnika:

„(…) podatnik będzie miał prawo do skorzystania z opodatkowania eksportu towarów stawką

0% VAT nawet wówczas, gdy nie spełnił wszystkich warunków zwolnienia o ile jako dostawca

towarów przedsięwziął wszystkie środki, których zastosowania można od niego racjonalnie

żądać w celu zagwarantowania, by dokonywane przez niego czynności nie prowadziły do

udziału w oszustwie podatkowym, unikania czy uchylania się od opodatkowania”

• Spółka złożyła skargę kasacyjną do NSA, który zdecydował się na zwrócenie się do TSUE z pytaniami

prejudycjalnymi
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Czy stawka 0% dla eksportu towarów powinna przysługiwać w każdym przypadku, jeżeli
nastąpił wywóz towaru na rzecz nieustalonego odbiorcy spoza UE oraz istnieją
jednoznaczne dowody, że towar opuścił terytorium UE?

Czy prawidłowa jest praktyka krajowa polegająca na przyjęciu, że nie dochodzi do dostawy
towaru i nie przysługuje stawka 0% VAT w przypadku, gdy towar w sposób
niekwestionowany został wywieziony z terytorium UE, ale po dokonaniu tego wywozu
władze podatkowe stwierdzą, że rzeczywistym nabywcą towaru nie był podmiot, na rzecz
którego podatnik wystawił fakturę, lecz inny nieustalony podmiot?

Jak powinna wyglądać prawidłowa praktyka krajowa w przypadku, gdy istnieją
jednoznaczne dowody, że towar opuścił terytorium UE, ale z uwagi na brak ustalonego
odbiorcy, organy stwierdzą, iż nie została dokonana dostawa towarów – czy należy
zastosować do takiej transakcji właściwą stawkę krajową, czy też należałoby uznać, iż nie
doszło w ogóle do czynności opodatkowanej VAT i w konsekwencji podatnikowi nie
przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia wywiezionego towaru?
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• W sytuacji gdy nie jest kwestionowany wywóz towarów, czy koniecznym elementem do stwierdzenia

dostawy towarów poza UE jest zgodność podmiotu wskazanego na fakturze i w dokumentach

celnych jako nabywca towaru z jego faktycznym odbiorcą, który nie został ustalony? Czy

rzeczywiście w takiej sytuacji nie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak

właściciel?

• TSUE: brak nabytych towarów w magazynie podatnika może oznaczać, iż dokonał on dostawy

tych towarów – wyrok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie C-576/15 Маya Маrinova
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• Na ile fakt ewentualnego oszustwa popełnionego na terytorium państwa trzeciego ma wpływ na

możliwość stosowania stawki 0% VAT przy eksporcie?

• potrzeba ochrony rynku wewnętrznego Unii jest jasna i jednoznaczna na tle transakcji

wewnątrzwspólnotowych, jakie konsekwencje ma jednak skorzystanie ze stawki 0% VAT w

przypadku prawdopodobnego oszustwa podatkowego na terytorium państwa trzeciego, a więc gdy

nie zachodzi ryzyko utraty wpływów z podatków na terytorium Unii?

• TSUE: wyrok z 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-563/12 BDV Hungary Trading Kft:

• jeżeli spełniono odpowiednie warunki w zakresie zwolnienia eksportu towarów z VAT, w

szczególności wywieziono towary z obszaru celnego Unii, od takiej dostawy nie jest należny żaden

podatek VAT; w takich okolicznościach już nie zachodzi zasadniczo ryzyko oszustwa podatkowego

lub utraty wpływów z podatków mogące uzasadnić opodatkowanie danej transakcji
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Dziękuję za uwagę!
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