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TEZY:

• Niesankcyjny charakter art. 203 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej, Dz.U.UE.L. z 2006.347.1 (art. 108 ustawy z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
oznacza, że w przeciwieństwie do typowych przepisów, w których
występuje sankcja (np. karnych), czyli przepisów, które same w sobie nie
dają żadnej uznaniowości co do ich stosowania w określonym stanie
faktycznym, może on - w ściśle określonych przypadkach, zważywszy na
konieczność uwzględniania zasady neutralności VAT - nie zostać
zastosowany, co jest kwestią pozostawioną ocenie organu (sądu).

• Nie oznacza natomiast, że nie ma on charakteru sankcyjno-prewencyjnego,
w znaczeniu związanym z eliminacją oszustw podatkowych, będąc
narzędziem zapobiegającym wyłudzeniom podatku z budżetu.
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PRZEPISY:

• Art.203 Dyrektywy 2006/112/WE.

Każda osoba, która wykazuje VAT na fakturze, jest zobowiązana do
zapłaty VAT.

• Art.108, ust.1 u.VAT.

W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjne niemająca
osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której
wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.
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Stan faktyczny
• Fundacja, jako inkubator przedsiębiorczości, udostępniła fundację dla osób

fizycznych, które – korzystając z osobowości prawnej fundacji i w oparciu o
umowę - mogły realizować na próbę swoje pomysły biznesowe, prowadząc
swoje start-up. Działalność funkacji opierała się na zaufaniu wobec
uczestników.

• W projekcie udział wzięło ok. 3.000 osób; 3 uczestników, w tym jeden z
dyrektorów oddziału fundacji, wykorzystali ten model do czynności
niezgodnych z prawem (w okresie 08/2011 do 01/2012).

• Z postępowania podatkowego wynika, że fundacja odliczyła podatek naliczony
z faktur niedokumentujących rzeczywistych transakcji obrotu towarowego
(aparaty fotograficzne) i sama takie faktury wystawiła (działając w imieniu 3
uczestników, którzy nie prowadzili faktycznej działalności, a ich aktywność
ograniczała się do wystawiania tzw. pustych faktur).

• Fundacja podejrzewając, że ww. osoby działają na jej szkodę rozwiązała z nimi
umowy, oraz wprowadziła stosowne procedury zabezpieczenia na przyszłość; a
także – po 7 miesiącach od wszczęcia kontroli (ok. 5 lat od zdarzenia) –
odpowiednio skorygowała deklaracje podatkowe VAT-7, w tym w zakresie
kwoty podatku naliczonego VAT.
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Stanowisko administracji skarbowej

• Administracja skarbowa uznała, że złożone przez fundację korekty
deklaracji VAT-7 nie wywołują skutków prawnych, i nie mają wpływu na
określenie „podatku należnego na podstawie art.108, ust.1 u.p.t.u.“
albowiem były wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez organ, a nie
wyrazem należytej staranności i dobrej woli podatnika (fundacja nie
wykazała, że wyeliminowała ryzyko odliczenia podatku naliczonego z
wystawionych przez nią faktur).

• Okoliczność, że pracownik fundacji (dyrektor oddziału) wiedział o
dokonywanych w jej ramach działalności oszustwach, i sam uczestniczył w
takim procederze (poprzez założony przez niego start-up) nie świadczy o
dobrej wierze i należytej staranności fundacji. „Pracodawca odpowiada
bowiem zarówno za działania pracowników, jak i innych osób
dopuszczonych do podejmowania czynności związanych z działalnością
firmy.“
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Stanowisko WSA w Warszawie (wyrok z18.10.2017r. sygn. III SA/Wa 816/17) 

• WSA orzekł, że organy podatkowe dokonały w sprawie błędnej wykładni
art.108, u.1 u.VAT; uchylił skarżone decyzje.

• powołując się na wyroki TSUE oraz sądów krajowych, uznał że skoro art.108
ust.1 u.VAT ma zapobiegać nadużyciom w systemie VAT, „to należy stosować
go po dokonaniu analizy w zakresie zaistnienia jakiegokolwiek ryzyka obniżenia
wpływów z tytułu podatków. Wyeliminowanie takiego zagrożenia, czyni
bowiem nieuzasadnione jego stosowanie“ .

• w ocenie Sądu, cel działania fundacji, a także skala tej działalności, oraz to, że
nieuczciwe praktyki były jednostkowe powoduje, „że dobrą wiarę oraz
należytą staranność, od których zależy odstąpienie od zastosowania regulacji
art.108, ust.1 u.p.t.u., należy rozpatrywać z uwzględnieniem charakteru i skali
działalności skarżącej, opartej w znacznym stopniu na zaufaniu.“

• poprzez korektę faktur i deklaracji, fundacja wyeliminiowała negatywne dla
budżetu skutki oszukańczej działalności start-up. Sąd stwierdził, że
wcześniejsze wykrycie oszustw przez fundację było utrudnione z uwagi na
uczestnictwo w nich pracownika fundacji.
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Stanowisko NSA [1]

• NSA uchylił zaskarżony przez Dyrektora IAS wyrok i oddalił skargę.

• Art.203 d.VAT oraz art.108, ust.1 u.VAT przewidują „nałożenie obowiązku
zapłaty kwoty wskazanej jako podatek na fakturze niezależnie od realnej
przyczyny jej wystawienia,“ – obowiązek zapłaty obejmuje wystawców
fikcyjnych faktur.

• „Służą one zatem nie tylko zagwarantowaniu lub wymuszeniu realizacji
roszczenia podatkowego, ale poprzez wymierzenie dotkliwej sankcji
wystawcy takich dokumentów – zapłaty kwot wskazanych przez niego jako
podatek na fikcyjnych fakturach – są ważnym narzędziem zapobiegania
wyłudzeniom podatku z budżetu.“
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Stanowisko NSA [2]

• NSA wskazał na wyroki TSUE wydane na podstawie VI Dyrektywy.

z 06.07.2006r., C-439.04 Axel Kittel i C-440/04 Recolta Recycling SPRL

z 12.01.2006r., C-354/03 Optigen Ltd., C-355/03 Fulcrum Electronics Ltd, C-
484/03 Bon House Systems Ltd.

• W przypadku, gdy podatnik zapobiegnie utracie wpływów z należności
podatkowych, do której mogłoby dojść z uwagi na wystawienie faktury, „to
nawet gdyby nie wykazał się dobrą wiarą, nie ma potrzeby orzekania na
podstawie tych regulacji.“
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Stanowisko NSA [3]

• NSA omówił wyroki TSUE.

z 19.09.2000r., C-454/98 Schmeink & Cofreth AG & Co. KG

z 06.11.2003, C-80/02 Elliniko Dimosio przeciwko Maria Karageorgou, C-78/02
Katina Petrova, C-79/02i Loukas Vlachos

z 15.03.2007r., C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

z 18.06.2009r., C-566/07 Stadeco BV

z 31.01.2013r., C-642/11 Stroj trans EOOD i C-643/11 ŁWK-56 EOOD

z 11.04.2013r., C-138/12 Rusedespred OOD

• „Wyroki te, z wyjątkiem ostatniego, zapadły w stanach faktycznych, w których nie
istniało ryzyko uszczuplenia skarbu państwa. Sąd pierwszej instancji fakt ten
odnotował, jednak dłużej się przy tych stanach faktycznych nie zatrzymał. A
należało to zrobić, żeby zauważyć, że dotyczyły one całkowicie innych sytuacji niż
zaistniała w tej sprawie i ostrożniej je do niej odnosić.“
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Stanowisko NSA [4]

• „W stanie faktycznym sprawy mamy do czynienia z oszustwem – z tzw.
„karuzelą podatkową“

• „W zaskarżonym wyroku, na stronie 28, Sąd pierwszej instancji definiując
pojęcie "należytej staranności" trafnie zauważył, że jej standard winien
uwzględniać profesjonalny charakter działalności danego przedsiębiorcy,
wynikający z zawodowego sposobu prowadzenia aktywności. Standard ten
zakłada znajomość obowiązujących regulacji, świadomości skutków
podejmowanych czynności, odpowiedni nadzór nad osobami i procesami
zarządczymiw przedsiębiorstwie i odpowiedzialność za ich funkcjonowanie.“

• „wyeliminiowanie ryzyka uszczuplenia należności budżetowej oznacza, że
korekta powinna zostać przeprowadzona w odpowiednim czasie. Jeżeli bowiem
nabywca skorzystał z prawa do odliczenia korekta będzie spóźniona.[...] to nie
na organie podatkowym spoczywa obowiązek wyeliminowania ryzyka
uszczuplenia dochodów podatkowych czy udowodnienia, że takie ryzyko nie
występuje, lecz na skarżącym“
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Stanowisko NSA [5]

• „Nie ma też uzasadnienia argumentacja Sądu związana z uczestnictwem w
oszustwach jej pracownika. Odpowiedzialność podatkowa podatnika za
zobowiązania podatkowe ma charakter obiektywny i nie jest zależna od
winy, zamiaru, związku przyczynowego, dobrej czy złej wiary ani też od
szkody. Także okoliczność, że osoba trzecia nadużyła zaufania podatnika,
nie wpływa na zakres tej odpowiedzialności - może jedynie wpływać na
odpowiedzialność cywilnoprawną tej osoby.“

• „Końcowo, wracając do wcześniejszych uwag na temat charakteru art. 108
u.p.t.u. (jako swoistej sankcji), Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że
w wyroku z 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-642/11, Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że nie można uznać
obowiązku ustanowionego w art. 203 Dyrektywy 112 za nadający
zobowiązaniu do zapłaty charakter sankcji.”
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Stanowisko NSA [6]

• „W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, biorąc pod uwagę
całość jego orzecznictwa należy uznać, że stwierdzenie o
niesankcyjnym charakterze art. 203 Dyrektywy 112 oznacza, że w
przeciwieństwie do typowych przepisów, w których występuje
sankcja (np. karnych), które same w sobie nie dają żadnej
uznaniowości co do ich stosowania w określonym stanie faktycznym,
przepis ten może - w ściśle określonych przypadkach, ze względu na
konieczność przestrzegania zasady neutralności VAT - nie zostać
zastosowany, co jest kwestią pozostawioną ocenie organu
podatkowego (sądu administracyjnego). Nie oznacza natomiast, że
nie ma on charakteru sankcyjno-prewencyjnego, w znaczeniu
związanym z eliminacją oszustw podatkowych.“
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Podsumowanie



wyrok NSA z 04.09.2018 sygn. I FSK 1418/16 [1]

• „istotną rolą regulacji art. 108 ust. 1 u.p.t.u. jest zapewnienie dokładnego
poboru podatku i uniknięcie oszustwa, a także, że ma on na celu
wyeliminowanie ryzyka uszczuplenia dochodów podatkowych w związku z
niepoprawnymi lub fikcyjnymi fakturami (wyrok NSA z dnia z dnia 13
lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 351/13).

• Dlatego też należy stosować go po dogłębnej analizie, czy zaistniała
sytuacja wytworzona faktem wystawienia faktury, o której mowa w art.
108 ust. 1 u.p.t.u., niesie za sobą ryzyko jakiegokolwiek obniżenia wpływów
z tytułu podatków, zgodnie z zasadą neutralności VAT.

• Wyeliminowanie takiego zagrożenia przez samego podatnika lub przez
organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, czyni
nieuzasadnionym (niecelowym) jego stosowanie, gdyż naruszałoby to
zasadę neutralności VAT i pozostawałoby w sprzeczności z konstytucyjną
zasadą proporcjonalności (wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt I
FSK 813/11).”
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wyrok NSA z 04.09.2018 sygn. I FSK 1418/16 [2]

• W wyroku I FSK 1074/14 NSA skonkludował, że „dla oceny prawidłowości
zastosowania art. 108 u.p.t.u. konieczne jest rozważenie przyczyn wystawienia
błędnych faktur istotnych z punktu widzenia dobrej wiary podatnika, jak
również argumentów organu, że poprzez korektę faktur nie doszło do
wyeliminowania ryzyka strat we wpływach podatkowych Skarbu Państwa.”

• „Do państw członkowskich należy przewidzenie w ich wewnętrznych
porządkach prawnych możliwości skorygowania wszystkich nienależnie
zafakturowanych podatków, o ile wystawca faktury wykaże swoją dobrą wiarę
(wyrok TSUE z dnia 18 czerwca 2009 r., sprawa C-566/07) “

• Jeżeli wystawca faktury we właściwym czasie w pełni wyeliminował zagrożenie
utraty wpływów podatkowych, to zasada neutralności podatku VAT wymaga,
by niesłusznie zafakturowany podatek VAT mógł podlegać korekcie, niezależnie
od dobrej wiary wystawcy faktury (wymieniony wyrok TSUE w sprawie C-
566/07).
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wyrok NSA z 27.06.2017r. sygn. I FSK 1459/15 (tezowany)

• Nie jest wystawcą faktury zobowiązanym do zapłaty podatku na
podstawie art. 108 ust. 1 u.VAT podmiot, którego danymi
bezprawnie posłużono się w treści faktury, a zatem podmiot, pod
który bezprawnie „podszył się” inny podmiot.

• Dotyczy to również sytuacji, gdy bezprawnie wykorzystano dane
podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług.
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Problemy praktyczne



Zakres stosowania art.203 d.VAT, art.108, ust.1 u.VAT

• Prewencyjno-restytucyjny charakter obowiązku zapłaty kwoty podatku, w
znaczeniu związanym z eliminacją oszustw podatkowych w związku z
niepoprawnymi lub fikcyjnymi fakturami;

• Dlatego należy stosować go po dogłębnej analizie, czy zaistniała sytuacja
wytworzona faktem wystawienia faktury, o której mowa w art.108, ust.1
u.VAT niesie za sobą ryzyko jakiegokolwiek obniżenia wypływów z tytułu
podatków.

• Wyeliminowanie takiego zagrożenia przez samego podatnika lub przez
organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, czyni
nieuzasadnionym (niecelowym) jego stosowanie, gdyż naruszałoby to
zasadę neutralności VAT i pozostawałoby w sprzeczności z konstytucyjną
zasadą proporcjonalności.
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Zakres stosowania art.203 d.VAT, art.108, ust.1 u.VAT

• Kwota podatku o jakiej mowa w art.108, ust.1 u.VAT oraz art.203
d.VAT nie jest podatkiem należnym i nie podlega ujęciu w ewidencji
(deklaracji VAT-7).

Por. Wyrok TSUE z 27.06.2018r., C-459/17 (SGI) i C-460/17 (Valeriane SNC)
[36] Z kolei jeżeli brak jest rzeczywistej dostawy towarów lub rzeczywistego świadczenia
usług, nie może powstać żadne prawo do odliczenia.
[37] W takich okolicznościach Trybunał wyjaśnił już, że wykonanie prawa do odliczenia nie
rozciąga się na podatek, który jest należny wyłącznie dlatego, że został wykazany na fakturze
(postanowienie prezesa Trybunału z dnia 4 lipca 2013 r., Menidzherski biznes reshenia,
C-572/11, niepublikowane, EU:C:2013:456, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo)

• Zobowiązanie w podatku VAT jest zobowiązaniem powstałym z
mocy prawa w sposób określony w art.99, ust.12 u.VAT (przyjmuje
się z kwoty wskazane w deklaracji podatkowej VAT-7)
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Zakres stosowania art.203 d.VAT, art.108, ust.1 u.VAT

• Czy uzasadnione jest twierdzenie, że wystawienie faktury o jakiej
mowa w art.108, ust.1 u.p.t.u (art.203 dyrektywy 112) stanowi
odrębną i całkowicie samoistną formę powstania obowiązku
podatkowego w rozumieniu art.4 Ordynacji podatkowej ?

Por. Wyrok NSA z 26.01.2018r. sygn. I FSK 465/16
„obowiązek zapłaty podatku na podstawie art.108, ust.1 u.p.t.u. powstaje przez sam fakt
wystawienia faktury i nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi, których
wartość określa obrót, stanowiący zgodnie z art.29, ust.1 tej ustawy podstawę
opodatkowania. Zatem normuje on sytuację pozostającą poza zakresem obowiązku
podatkowego w podatku od towarów i usług, którą należy oddzielić od zasad rozliczenia
podatku od udokumentowanych fakturą czynności objętych obowiązkiem podatkowym w
tym podatku, których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego.
Na podstawie tego przepisu nie określa się wysokości straty jaką faktycznie poniósł budżet
państwa w wyniku wprowadzenia do obiegu wadliwych faktur.
Jest to odrębna i całkowicie samoistna forma powstania obowiązku podatkowego w efekcie
samego wystawienia faktury wykazującej kwotę podatku od towarów i usług.
Zatem w trybie tego przepisu dochodzi do nakazania wystawcy faktury VAT zapłaty podatku
w wysokości wynikającej z tejże faktury.
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Zakres stosowania art.203 d.VAT, art.108, ust.1 u.VAT

• Czy uzasadnione jest twierdzenie, że kwota podatku wskazana w

fakturze o jakiej mowa w art.108, ust.1 u.p.t.u. jest podatkiem w

rozumieniu art.6 oraz art.3, pkt 3 Ordynacji podatkowej, skoro – w

przypadku fikcyjnych faktur – art.108, ust.1 u.p.t.u. ma również

charakter sankcyjno-prewencyjny ?

Wystawiający „pustą fakturę” liczyć się musi z odpowiedzialnością karną za
przestępstwo skarbowe stypizowane w art.62 §2 k.k.s. jak i za przestępstwo
stypizowane w jednym z przepisów art.271a k.k.

Nie można temu samemu zdarzeniu prawnemu (wystawienie pustej faktury)
przypisywać funkcji zastrzeżonej dla podatku (w ramach sprawiedliwości podatkowej i
powszechności opodatkowania), a jednocześnie funkcji prewencyjno-restytucyjnej w
sytuacji, gdyby doszło do wystawienia nierzetelnej (pustej) faktury.
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Zakres stosowania art.203 d.VAT, art.108, ust.1 u.VAT

• Być może należy uzupełnić katalog art.3, pkt 3 Ordynacji

podatkowej o dodanie lit.d, że poprzez pojęcie podatku rozumie się

również kwotę wskazaną w fikcyjnej fakturze w rozumieniu art.108,

ust.1 u.VAT lecz czy wówczas nie nastąpiłoby naruszenie zakresu

stosowania art.84 Konstytucji RP ?

Istota ekonomiczna podatku polega, w najszerszym ujęciu, na przejmowaniu przez
Państwo rezultatów działalności gospodarczej innych podmiotów, natomiast
sankcja administracyjna jest odpłatą za działanie niezgodne z prawem.

Kary pieniężne ze swej istotny nie powinny realizować celów fiskalnych państwa.
Wpływów z kar nie można uznać za daninę publiczną sensu stricte, gdyż w
zamierzeniu państwa nie powinny one służyć jego finansowaniu, chyba że
przyjmiemy chęć utrzymywania się państwa z niegodziwości obywateli – por.
uchwała NSA z 16.11.2009r. sygn. I FPS 2/09 wraz z krytyczną glosą R.
Mastalskiego (nie należy traktować obowiązku podatkowego jako sankcji).
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Dziękuję za uwagę

Jarosław Dziewa,  Doradca podatkowy

Senior Partner

Telefon: 694 486 061

jaroslaw.dziewa@kancelaria.dziewa-rutyna.eu

59-220 Legnica  |  ul. Kolbe 12/2

www.kancelaria.dziewa-rutyna.eu
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