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Problematyczne zagadnienia (wybrane)  

związane ze stosowaniem „sankcji VAT”

1. Czy można wydać decyzję sankcyjną, jeśli nie jest jednocześnie 

dokonywany wymiar podatku?

2. Czy dla uniknięcia „sankcji VAT” na podstawie art. 112b ust. 3 pkt 2 lit. b) 

ustawy o VAT  konieczne jest dokonanie korekty deklaracji przed 

wszczęciem kontroli podatkowej/kontroli celno-skarbowej?

3. Czy „sankcję 100%” należy stosować zawsze, gdy zakwestionowane jest 

prawo do odliczenia na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT?

4. Czy dodatkowe zobowiązanie podatkowe takie jak przewidziane w treści 

art. 112b ust. 2 ustawy o VAT jest zgodne z przepisami dyrektywy 

2006/112/WE (pytanie prejudycjalne, sprawa C-935/19)?



Stan faktyczny sprawy:

1. Podatnikowi odmówiono prawa do odliczenia podatku naliczonego na 

podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, w związku

z niezachowaniem należytej staranności; 

2. Podatnik, po otrzymaniu wyniku kontroli, skorygował deklarację za 

kontrolowany okres; 

3. Naczelnik UCS, po przekształceniu kontroli w postępowanie podatkowe, 

wydał decyzję ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe

w wysokości 100% („skoro Spółka nie zakwestionowała ustaleń w wyniku 

kontroli w zakresie niedochowania należytej staranności (..), to sama 

„przyznała się”).



Interpretacja aktu normatywnego

Należyta interpretacja aktu normatywnego,

polegająca na odczytaniu zeń właściwego

i zgodnego z intencjami prawodawcy

sensu, wymaga nierzadko, oprócz

posługiwania się wykładnią językową

(gramatyczną), stosowania także innych

metod wykładni, na przykład

systemowej, historycznej czy wreszcie

wykładni celowościowej, zmierzającej

do ustalenia celu, w jakim wydano dane

przepisy i tłumaczącej ich sens w

świetle tego celu.



W uzasadnieniu projektu do ustawy o VAT 

kilkukrotnie wskazywano, do kogo skierowana 

jest sankcja w najwyższej wysokości:

• "(...) wprowadzono podwyższoną stawkę sankcji (w wysokości 100%)

w odniesieniu do przypadków świadomego uczestnictwa w 

oszustwach podatkowych i osiągania nieuprawnionych korzyści 

majątkowych kosztem budżetu państwa (...). 

• Podwyższona stawka sankcji w wysokości 100% (...) ma już na celu 

penalizację ewidentnych nadużyć dokonywanych przez podatników, 

świadomie biorących udział w oszukańczych transakcjach (co uzasadnia 

określenie sankcji tej wysokości – odpowiadającej wysokości 

uszczuplenia wpływu do budżetu)."



Intencja ustawodawcy nie pozostawia 

wątpliwości

- sankcja w wysokości 100% skierowana jest wyłącznie do oszustów 

podatkowych, świadomie biorących udział w tego rodzaju 

transakcjach.

Czyli:

1. Gdy ujmowane są puste faktury sensu stricto (czyli faktury, którym nie towarzyszy 

obrót towarem/usługami), 

2. W oszustwach karuzelowych, gdy uczestnik nie jest świadomy istnienia oszustwa,

3. Gdy faktura jest poprawna jedynie od strony podmiotowej, i jednocześnie zostanie 

wykazana świadomość przyjmującego do rozliczenia taka fakturę.



Instytucja dodatkowego 
zobowiązania 
podatkowego,

w kształcie 
obowiązującym od

1 stycznia 2017 r., sama 
w sobie nie narusza 

zasady 
proporcjonalności. 

Jest ona środkiem 
mającym zapobiegać 

nadużyciom 
podatkowym, co jest 
celem wspieranym 

przez Dyrektywę 112. 

Instytucja ta, umożliwia 
także różnicowanie 
wysokość nałożonej 

sankcji
w zależności od 

zachowania podatnika
i od rodzaju 

nieprawidłowości.

W kwestii zgodności z zasadą proporcjonalności: 



W odniesieniu do sankcji najwyższej (w

wysokości 100%) ustalanej w stosunku

do podatnika, któremu nie przypisano

świadomego udziału w oszustwie

podatkowym, a jedynie

niedochowanie należytej staranności

w weryfikacji kontrahenta, środek ten

uznać należy za zbyt dolegliwy w

zestawieniu z celem, który ten środek

ma realizować.



Nie można na gruncie przepisów o

charakterze stricte sankcyjnym stawiać

znaku równości pomiędzy świadomym

uczestnikiem oszustwa podatkowego,

a podatnikiem jedynie uwikłanym w to

oszustwo, nieświadomym charakteru

tych transakcji, często celowo

wprowadzonym w łańcuch transakcji

przez organizatora oszustwa

podatkowego – nawet jeśli taki podatnik w

istocie nie dochował należytej staranności

przy weryfikacji swojego kontrahenta.



Wnioski:

Zasada proporcjonalności wymaga zniuansowanej oceny postaw samego

podatnika i zróżnicowania w ramach tej oceny stopnia dolegliwości

sankcji.

Istotną okolicznością dla nałożenia 100% sankcji winno być więc ustalenie,

czy zachowanie podatnika spełnia obiektywnie przesłanki zakwalifikowania

jego działań jako świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym czy też

jedynie jako niezachowania należytej staranności.

Jeśli zachowanie podatnika nie nosi cech świadomego udziału, odmowa 

prawa do odliczenia i sankcje „zwykłe” (30 %, 20%, 15%) są wystarczającą 

dolegliwością. 
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