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Stan faktyczny

Spółka otrzymała faktury, na których błędnie 
oznaczona była postać dostarczonego towaru.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we 
Wrocławiu uznał, że z uwagi na ten błąd faktury te 
nie odzwierciedlają rzeczywistości.

Odmówił więc prawa do odliczenia uwzględnionego 
na tych fakturach podatku. 
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Postępowanie sądowoadministracyjne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
uchylił zaskarżoną przez spółkę decyzję (I SA/Wr
501/16) wskazując, że omyłkowe oznaczenie towaru 
w treści faktury nie jest tożsame z wystawieniem 
faktury stwierdzającej czynność, która nie została 
dokonana.

Wyrok ten został następnie uchylony przez Naczelny 
Sąd Administracyjny (I FSK 1002/17) z powodu 
błędnego uzasadnienia. 
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Postępowanie sądowoadministracyjne

Ponownie rozpoznając omawianą sprawę 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I 
SA/Wr 257/18) zadał pytanie prejudycjalne.

Jego przedmiotem była zasadność odmowy prawa 
do odliczenia VAT z faktur na których widnieje 
błędny rodzaj towaru, pomimo, że w toku 
postępowania spółka jednoznacznie przedstawiła 
wszelkie wyjaśnienia oraz dokumenty dotyczące 
przedmiotu transakcji. 



5

Postanowienie TSUE - C-491/18

TSUE wydając w niniejszej sprawie postanowienie 
jednoznacznie stwierdził, że w sytuacji takiej jak 
przedmiotowa nie można odmówić podatnikowi 
prawa do odliczenia.

Nie ma również znaczenia brak wystawienia faktur 
korygujących oraz not korygujących, gdyż organ 
posiadał informacje niezbędne w celu określenia 
rzeczywistego przedmiotu transakcji.
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Porównanie wyroku NSA i postanowienia TSUE

NSA - I FSK 1002/17 TSUE - C-491/18

Nie można więc zaakceptować 
bierności stron (…) w zakresie 
przedłożenia dokumentów 
potwierdzających przedmiot 
transakcji (pkt 6.6).

Mennica Wrocławska przekazała 
organom podatkowym dokumenty 
i wyjaśnienia niezbędne do 
zdefiniowania prawdziwego 
przedmiotu tych transakcji (pkt 42).

Faktury (z wpisanym złomem złota 
jako przedmiotem dostaw – dop. 
autor) na podstawie art. 88 ust. 3a 
pkt 7 VATU nie dają podstawy do 
obniżenia podatku należnego (pkt
6.10).

Błąd występujący na fakturach 
będących przedmiotem 
postępowania nie może pozbawić 
Mennicy Wrocławskiej 
przysługującego jej prawa do 
odliczenia (pkt 44).
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Porównanie wyroku NSA i postanowienia TSUE

NSA - I FSK 1002/17 TSUE - C-491/18

Ani wystawca przedmiotowych 
faktur ani ich odbiorca (…) nie 
przedłożyli dokumentów, które 
odzwierciedlałyby rzeczywisty 
przebieg transakcji (pkt 6.10)

Organy dysponowały informacjami 
niezbędnymi w celu ustalenia, że 
spełnione zostały przesłanki 
materialne prawa do odliczenia (pkt 
42).

Ani wystawca przedmiotowych 
faktur ani ich odbiorca nie 
skorygowali faktur (…) (pkt 6.10)

Nie może być ona pozbawiona tego 
prawa również z uwagi na fakt, że 
(…) nie wystawiła noty korygującej 
(…) ani że nie zażądała faktur 
korygujących od swojego 
kontrahenta (pkt 45).
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Oszustwo podatkowe

Jak podkreślił zarówno TSUE, jak i sąd odsyłający, 
można odmówić prawa do odliczenia, jeżeli zostanie 
wykazane, że jest ono podnoszone w sposób 
stanowiący oszustwo lub nadużycie.

W niniejszej sprawie jednak stwierdzono, że nie 
wykazano żadnego oszustwa ze strony Mennicy 
Wrocławskiej.
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Odwrotne obciążenie

NSA stwierdził, że należy odmówić prawa do 
odliczenia podatku wynikającego z faktur, które (z 
racji na widniejący na fakturze opis – złom złota) 
winne były zostać objęte odwrotnym obciążeniem.

TSUE natomiast wskazał, że pomimo tego VAT został 
należycie pobrany od wystawcy tych faktur 
z zastosowaniem zwykłych zasad opodatkowania VAT 
mających zastosowanie do granulatu złota.

Nie ma to więc znaczenia dla prawa do odliczenia.
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Postanowienie TSUE - sentencja

Przepisy dyrektywy VAT stoją one na przeszkodzie temu, aby 
krajowe organy podatkowe odmówiły podatnikowi prawa do 
odliczenia VAT należnego lub zapłaconego wyłącznie z tego 
powodu, że wystawione faktury zawierają błąd dotyczący 
oznaczenia towarów będących przedmiotem odnośnych 
transakcji, także w sytuacji gdy podatnik przed wydaniem przez 
organy podatkowe dotyczącej go decyzji przedstawił im 
dokumenty oraz wyjaśnienia niezbędne do ustalenia 
prawdziwego przedmiotu tych transakcji i potwierdzające, że 
zostały one rzeczywiście dokonane.
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Aktualny status sprawy

Omawiana sprawa została podjęta postanowieniem 
z dnia 4 lutego 2019 r.  (I SA/Wr 257/18).

Obecnie oczekuje ona na wyznaczenie terminu 
rozprawy.
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Dziękuję za uwagę


