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• pozbawienie podatnika uczestniczącego w oszustwie podatkowym prawa 

do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji w której wywiązuje się on 

z ciążących na nim obowiązków zapłaty VAT – dr Ewa Prejs, UMK 

 

Wyrok ETPCz z 14 czerwca 2018 r. w sprawie Euromak Metal Doo przeciwko Republice 

Macedonii, sygn. akt 68039/14 

Pozbawienie podatnika prawa do odliczenia VAT, w przypadku, gdy kontrahenci 

podatnika są oszustami, a podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków 

podatkowych, stanowi naruszenie prawa własności z art. 1 Protokołu nr 1 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„42. Trybunał stwierdza, że niniejszą sprawę należy zbadać na podstawie artykułu 1 ustęp 2 

Protokołu nr 1 do Konwencji, ponieważ ingerencja ta miała wyraźnie na celu "zabezpieczenie 

płatności podatków". Trybunał powtarza, że chociaż państwo ma szeroki margines uznania 

w dziedzinie podatków, to jednak ingerencja musi zachowywać "sprawiedliwą równowagę" 
między wymogami ogólnego interesu wspólnoty a wymogami ochrony podstawowych praw 

jednostki. (patrz Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH przeciwko Holandii , 23 lutego               

1995 r., §§ 59-60, Seria A nr 306 - B i Chodorkowski i Lebiediew v. Rosja , nr. 11082/06 i 

13772/05, § 870, 25 lipca 2013 r.). (…) 

43. Trybunał zauważa na wstępie, że nie ma wątpliwości, że prawo skarżącej spółki do 

żądania odliczenia naliczonego VAT stanowiło co najmniej "uzasadnione oczekiwanie" na 

uzyskanie rzeczywistego korzystania z prawa własności będącego "posiadaniem" w 
rozumieniu art. 1 pierwsze zdanie (patrz " Bulves" AD, cytowany powyżej, § 57). Zauważa 

również, że ocena podatkowa w odniesieniu do skarżącej spółki (zob. pkt 9 powyżej) 

stanowiła ingerencję w jej mienie (zob. Chodorkowski i Lebiediew przeciwko Rosji , cytowany 

powyżej, § 873).  

44. W niniejszej sprawie Trybunał zauważa, że skarżąca spółka zadeklarowała podatek VAT 

ujęty we wszystkich wystawionych przez nią fakturach (zob. pkt 6 powyżej). (…) Ustalenia 
faktyczne poczynione w odniesieniu do dostawców skarżącej spółki (a mianowicie, że nie 

złożyli deklaracji ani nie zapłacili podatku państwu) opierały się na wcześniejszych 

kontrolach podatkowych przeprowadzonych w odniesieniu do tych podatników, które nie 

zostały udostępnione wnioskodawcy (patrz punkt 9 powyżej). Trybunał zauważa w związku z 

tym, że skarżąca spółka nie posiadała i nie mogła mieć wiedzy o tym, czy jej dostawcy 

spełnili swoje zobowiązania w zakresie podatku VAT; nie postawiono też jej zarzutu, że 
uczestniczyła w jakimkolwiek przestępstwie popełnionym przez nie. 

45. Trybunał zauważył, że w sprawie " Bulves" AD (cytowanej powyżej) stwierdził naruszenie 

prawa skarżącej spółki do spokojnego korzystania z jej mienia w podobnych okolicznościach. 

Stwierdził on, co następuje:  

„Biorąc pod uwagę terminowe i pełne wywiązanie się przez skarżącego podatnika z jego 

zobowiązań w zakresie sprawozdawczości w VAT, jego niezdolność do zapewnienia 

przestrzegania przez dostawcę jego obowiązków w zakresie sprawozdawczości VAT oraz 

faktu, że nie było oszustwa w odniesieniu do systemu VAT, o którym skarżący miał wiedzę 

lub środki umożliwiające uzyskanie takiej wiedzy, Trybunał stwierdza, że nie można od 

niech wymagać ponoszenia konsekwencji niewywiązania się przez jego dostawcę z 

obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatku VAT, poprzez odmowę prawa do 

odliczenia podatku naliczonego oraz, w rezultacie, po raz drugi zapłaty VAT wraz z 

odsetkami. Trybunał uważa, że stanowi to nadmierne indywidualne obciążenie skarżącej 

spółki, które narusza sprawiedliwą równowagę, którą należy zachować między wymogami 

ogólnego interesu wspólnoty a wymogami ochrony prawa własności. "  

46. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że te same rozważania znajdują zastosowanie 

w przedmiotowej sprawie.” 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok ETPCz z 22 stycznia 2009 r. Bulves" AD przeciwko Bułgarii, skarga 3991/03  
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Wyrok ETPCz z dnia 25 lipca 2013 r. Chodorkowski i Lebiediew v. Rosja, skarga 11082/06 i 

13772/05 

 

Przepisy 

Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

sporządzony w Paryżu 20.3.1952 r.  

Artykuł 1 Ochrona własności 

Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być 

pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach 

przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. 

Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do 

stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z 

własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczania podatków 

bądź innych należności lub kar pieniężnych. 

 

Główne problemy 

1. Dopuszczalność skargi do ETPCz w sprawie podatkowej. 

2. Ingerencja państwa w prawo własności a zasada proporcjonalności. 

3. Co z dobrą wiarą i należytą starannością? 

4. Skutki wyroku dla polskich podatników VAT. 

 

 


