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Postanowienie NSA z dnia 19 czerwca 2018 r.; I FSK 126/18 – pytania prejudycjalne 

do TSUE 

1) Czy w świetle art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 

dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(Dz.U UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm., zwanej dalej "dyrektywą 2006/112/WE") 

oraz zasad: opodatkowania konsumpcji, neutralności oraz proporcjonalności 

prawidłowa praktyka krajowa powinna polegać na stosowaniu zwolnienia z prawem do 

odliczenia (w Polsce stawka 0 %) w każdym wypadku, jeżeli są spełnione łącznie dwa 

warunki: a) wywóz towaru nastąpił na rzecz nieustalonego odbiorcy spoza Unii 

Europejskiej, oraz b) istnieją jednoznaczne dowody, że towar opuścił terytorium Unii 

Europejskiej i okoliczność ta nie jest kwestionowana?  

2) Czy przepisy art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 dyrektywy 2006/112/WE oraz 

zasady: opodatkowania konsumpcji, neutralności oraz proporcjonalności sprzeciwiają 

się praktyce krajowej polegającej na przyjęciu, że nie dochodzi do dostawy towaru, 

który został w sposób niekwestionowany wywieziony poza terytorium Unii 

Europejskiej, a po dokonaniu wywozu władze podatkowe w ramach prowadzonego 

postępowania stwierdziły, że rzeczywistym nabywcą towarów nie był podmiot, na 

rzecz którego podatnik wystawił fakturę dokumentującą dostawę, lecz inny 

nieustalony przez organy podmiot, w konsekwencji czego odmawiają stosowania do 

takiej czynności zwolnienia z prawem do odliczenia (w Polsce stawka 0 %)?  

3) Czy w świetle art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 dyrektywy 2006/112/WE oraz 

zasad: opodatkowania konsumpcji, neutralności oraz proporcjonalności prawidłowa 

praktyka krajowa powinna polegać na stosowaniu do dostawy towaru stawki krajowej, 

jeśli istnieją jednoznaczne dowody, że towar opuścił terytorium Unii Europejskiej, ale 

organy z uwagi na brak ustalonego odbiorcy stwierdzają, że dostawa towarów nie 

została dokonana, czy też należałoby uznać, że w takim przypadku nie doszło w ogóle 

do czynności opodatkowanej VAT, a w konsekwencji podatnikowi nie przysługuje 

zgodnie z art. 168 dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia podatku naliczonego 

z tytułu nabycia wywiezionego towaru? 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W związku z powyższym WSA stwierdził, że skoro organy podatkowe ustaliły, że w 2007 r. 

Skarżąca wystawiła na rzecz podmiotów ukraińskich faktury, które kwalifikowała jako 

eksport towarów, rozliczając je w deklaracjach VAT za poszczególne okresy rozliczeniowe ze 

stawką 0%, lecz podmioty widniejące jako odbiorcy towaru wykazanego na 

zakwestionowanych fakturach VAT nie weszły w posiadanie tych towarów, nie dysponowały 

nimi jak właściciele, nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, co zostało 

potwierdzone również przez ukraińskie władze podatkowe i celne – nie miały miejsca 

dostawy eksportowe. Sąd stwierdził bowiem, że w sytuacji, gdy dokonano wywozu towarów z 

kraju poza obszar UE do nieustalonego odbiorcy, nie ma miejsca dostawa towarów w ujęciu 

art. 7 ust. 1 pkt 1-4 u.p.t.u., a zatem nie można uznać tej transakcji za zrealizowany eksport 

towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ww. ustawy. 

Ponadto WSA stwierdził, że w przedmiotowej sprawie trudno jest Skarżącej przypisać cechę 

sumiennego przedsiębiorcy. Spółka wystawiała faktury VAT w oparciu o dane przedstawiane 

przez podmioty, które posiadały nieważne pełnomocnictwa lub nie posiadały prawdziwych 

adresów prowadzenia działalności gospodarczej i ważnych dokumentów uprawniających do 

rozliczeń podatku VAT. Okoliczności dokonywania spornych transakcji, takie jak: płatności 

gotówką lub poprzez konta bankowe innych podmiotów, nieścisłości w numeracji faktur, 

dokonywanie płatności w kwotach nieprzekraczających limitów nadzoru ze strony organów 



podatkowych, brak w istocie wiedzy na temat osób dokonujących transportu, czy osób 

nabywców, nie pozwalają - zdaniem WSA - stwierdzić, że Strona dołożyła należytej 

staranności dokonując spornych transakcji. 

Postanowienie NSA: 

W dyrektywie 2006/112/WE przyjęty został model opodatkowania transakcji 

międzynarodowych oparty na opodatkowaniu towarów w miejscu ich przeznaczenia 

(konsumpcji). W takim przypadku w kraju, z którego wywożony jest towar, stosowane jest 

zwolnienie z podatku (lub stawka 0%), natomiast opodatkowanie następuje w kraju, do 

którego przewożony jest taki towar. Przyjęcie takich zasad powoduje, iż towar opodatkowany 

jest efektywnie w kraju, w którym dochodzi do jego konsumpcji. 

Dyrektywa 2006/112/WE nie reguluje w sposób szczególny warunków przyznania 

zwolnienia eksportu towarów, przewidując jedynie obowiązek zwolnienia takiej transakcji ze 

wspólnego systemu podatku VAT oraz definiując dwa rodzaje eksportu towarów podlegające 

zwolnieniu, tj. eksport bezpośredni (art. 146 ust. 1 pkt a)) oraz eksport pośredni (art. 146 

ust. 1 pkt b)). Zwolnienie to ma charakter obligatoryjny. Wykonanie tego obowiązku 

pozostawione jest jednak szerokiej autonomii proceduralnej państw członkowskich, które 

mogą uzależnić zastosowanie takiego zwolnienia od określonych warunków, przewidzianych 

w prawie krajowym. Jednak wprowadzone ograniczenia muszą realizować cele określone w 

art. 131 dyrektywy, czyli zapewniać prawidłowe i proste stosowanie tego zwolnienia oraz 

zapobiegać wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania 

opodatkowania i nadużyć. 

Zachodzi jednak kluczowa wątpliwość, czy rzeczywiście dla stwierdzenia, że doszło do 

dostawy towarów poza terytorium UE, w sytuacji gdy nie jest kwestionowany sam wywóz 

towarów (jest on potwierdzony przez organy celne), koniecznym elementem do stwierdzenia 

tej dostawy jest zgodność podmiotu wskazanego na fakturze dostawcy i w dokumentach 

celnych jako nabywcy towaru z faktycznym jego odbiorcą, który nie został ustalony. Czy 

rzeczywiście w takiej sytuacji, gdy nie jest kwestionowany fakt, że towar został wywieziony 

poza obszar UE i odebrany przez nieustalony podmiot na terytorium państwa trzeciego, nie 

następuje przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel w rozumieniu art. 14 

ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE? 

W tym kontekście powstaje pytanie, na ile fakt ewentualnego oszustwa, jakie ma miejsce na 

terytorium państwa trzeciego w zakresie odbioru wywiezionego z UE towaru przez inny niż 

wykazany w dokumentach celnych wywozu podmiot, ma wpływ na możliwość stosowania 

zwolnienia z prawem do odliczenia (w Polsce stawka 0 %) z tytułu dostawy tego towaru? 

(…) na potrzebę ochrony rynku wewnętrznego Unii, są jasne i jednoznaczne na tle transakcji 

wewnątrzwspólnotowych, lecz zachodzi pytanie o ich odniesienie do dostaw poza terytorium 

UE, gdy dostawca ma możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z sytemu VAT 

polegającego na zwolnieniu od VAT (w Polsce stawka 0 %) z prawem do odliczenia podatku, a 

oszustwo podatkowe odnośnie dostarczonego towaru (odebranie towaru przez nieustalony 

podmiot) popełnione jest już na terytorium państwa trzeciego, jako państwa przeznaczenia i 

konsumpcji, a więc gdy – jak stwierdzono w wyroku TSUE z dnia 19 grudnia 2013 r. w 

sprawie C-563/12 [...] – nie zachodzi już zasadniczo ryzyko oszustwa podatkowego lub 

utraty wpływów z podatków na terytorium Unii? 

W takiej sytuacji zachodzi bowiem pytanie, czy w świetle art. 146 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 

131 dyrektywy 2006/112/WE oraz zasad: opodatkowania konsumpcji, neutralności oraz 

proporcjonalności, taka praktyka krajowa jest prawidłowa, skoro z jednej strony kwestionuje 

się występowanie czynności dostawy poza terytorium Unii Europejskiej - z uwagi na brak 

ustalonego odbiorcy w państwie trzecim, a w konsekwencji tego stosuje się opodatkowanie 

tej czynności jako dostawy krajowej? 

Abstrahując oczywiście w tym miejscu od spornej kwestii, czy rzeczywiście brak ustalonego 

odbiorcy towarów w państwie trzecim, w sytuacji niespornego wywozu tego towaru do tego 

państwa, skutkuje podstawą do stwierdzenia braku dostawy towarów, podnieść należy, że 



takie stwierdzenie przez organ podatkowy (że nie jest to dostawa towarów), powinno w 

zasadzie skutkować przyjęciem, że taki wywóz towarów stanowi czynność niepodlegającą 

VAT. 

W takim zaś przypadku wydaje się, że byłoby bardziej zasadnym przyjęcie, że jeżeli towary te 

nie zostały wykorzystane na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika (lub 

korzystających ze zwolnienia z prawem do odliczenia - art. 169 dyrektywy 2006/112/WE) - 

w świetle art. 168 (także art. 169) dyrektywy 2006/112/WE - nie jest on uprawniony do 

odliczenia kwot podatku, które był zobowiązany zapłacić z tytułu ich nabycia, aniżeli 

stosowana w takiej sytuacji praktyka krajowych organów podatkowych sprowadzająca się do 

opodatkowania takiego wywozu towarów poza obszar Unii Europejskiej jak dostawy 

krajowej. 

Skoro bowiem, jak już stwierdzono, czynności powinny być opodatkowane z uwzględnieniem 

ich obiektywnych cech, nie można danej czynności raz traktować jako niestanowiącej 

dostawy towarów (w wyniku wywozu ich poza terytorium Unii Europejskiej), po czym 

opodatkowywać ją jako taką dostawę (krajową). 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok TSUE z 19 grudnia 2013 r.,C-563/12 

 

Przepisy 

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1) 

art. 14  

"Dostawa towarów" oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. 

 

art. 131  

Zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2-9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów 

wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia 

prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym 

przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć.  

 

art. 146 ust. 1 lit. a) i b)  

Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: 

a) dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez sprzedawcę lub na jego rzecz 

poza terytorium Wspólnoty; 

b) dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych poza terytorium Wspólnoty przez 

nabywcę lub na rzecz nabywcy niemającego siedziby na terytorium danego państwa, z 

wyłączeniem towarów transportowanych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub 

zaopatrzenia w paliwo i ogólnego zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz samolotów 

turystycznych lub wszelkich innych środków transportu służących do celów prywatnych. 

 

Główne problemy 

1. Czy do dostawy towarów konieczna jest druga strona transakcji? 

2. Warunki stosowania 0% stawki VAT. 

3. Brak dostawy a brak prawa do odliczenia. 

4. Co nas obchodzą oszustwa poza UE?  

 

 


