
1 
 

Transakcje z podmiotem nieustalonym w VAT – kwalifikacja czynu 

zabronionego a skutki w VAT  – Andrzej Nikończyk (Kancelaria KNDP) 
 
WSA w Łodzi z 27.04.2021, I SA/Łd 171/21 
„Po pierwsze z punktu widzenia systemu VAT istotne jest to, by adresat dostawy 
był znany. Nie można bowiem przenieść prawa do rozporządzania towarem na 
nieustaloną osobę (podmiot), gdyż wykracza to poza sferę woli podmiotu 
wykonującego dostawę, a ponadto uniemożliwia kontrolę obrotu i rozliczeń 
podatkowych w systemie VAT. 
 
Po drugie i najważniejsze nie do pomyślenia jest w demokratycznym państwie 
prawa przekonanie, że w wyniku przedmiotowej czynności przeniesiono prawo 
do rozporządzania towarem na rzecz oszusta. Zaakceptowanie tego oczywiście 
niezasadnego poglądu prowadziłoby wprost do uznania, że uprawnienie to 
można nabyć za pomocą czynu zabronionego, co jest nie do przyjęcia. 

Wykraczałoby to poza granice art. 2 Konstytucji RP i godziło w pewność obrotu 
gospodarczego”. 
 
Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 
Z akt sprawy wynika, że spółka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji 
Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie podatku od towarów i 
usług przedstawiając następujący stan faktyczny. 
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji dzianin oraz szycia 
odzieży. Podczas targów branżowych w K. pt. "Międzynarodowe Targi A" A, na których 
Spółka była wystawcą, przedstawiciele strony nawiązali kontakt z osobą, która 
podawała się za działającą w imieniu spółki z Włoch, będącej uznanym producentem 
i dystrybutorem hurtowym tkanin. Spółka włoska reprezentowana była 
zainteresowana nabyciem produktów wytwarzanych przez Spółkę, tj. dzianiny 
bawełnianej. Na podstawie prowadzonej korespondencji mailowej oraz telefonicznej z 
osobą poznaną w trakcie targów, która miała reprezentować spółkę włoską, strony 
ustaliły warunki przyszłej transakcji, mającej polegać na sprzedaży dzianiny 
bawełnianej na rzecz spółki włoskiej. Strony ustaliły, że płatność za dostawę towarów 
zostanie dokonana w terminie 60 dni po dokonaniu dostawy. Dla zabezpieczenia 
interesów Spółki płatność miała zostać objęta ubezpieczeniem należności handlowych 
oferowanym przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. Spółka ubezpieczyła więc 
należności handlowe od włoskiej spółki w towarzystwie B, które pozytywnie oceniło 
wiarygodność finansową włoskiej spółki i uiszczała składki należne z tego tytułu. 
Warunki zamówienia, tj. warunki płatności, rodzaj i ilość towaru, warunki 
transportu, termin realizacji zostały potwierdzone ostemplowanym oraz podpisanym 
potwierdzeniem zamówienia, które zostało przesłane w formie skanu z adresu e-mail 
osoby podającej się za reprezentanta spółki z Włoch. Na zamówieniu widoczna była 
pieczęć podmiotu zamawiającego tj. spółki z Włoch oraz parafa. Zgodnie z ustaleniami 
transport towaru do Włoch leżał po stronie Spółki i został on dokonany przez wynajętą 
firmę przewozową. Towar dostarczono w trzech transportach na adres wskazany 
przez osobę powołującą się za reprezentanta spółki włoskiej. Pod wskazanym adresem 
towar został odebrany, odbiór potwierdzono podpisem oraz pieczęcią nabywcy na 
dokumencie CMR, jak również na pisemnym oświadczeniu o odbiorze towaru. 
Następnie w związku z brakiem zapłaty za towar w przewidzianym umową terminie 
Spółka A skontaktowała się z włoską spółką, którą osoba podająca się za jej 
przedstawiciela miała reprezentować. W wyniku przeprowadzonych rozmów 
telefonicznych, jak również korespondencji prowadzonej w związku z wystawionym 
przez Spółkę wezwaniem do zapłaty, włoski podmiot poinformował stronę polską, że 
osoba taka nigdy nie reprezentowała tego podmiotu, podmiot ten nigdy nie kupił 
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żadnego towaru od Wnioskodawcy, jak również nie otrzymał faktur za zakup towaru 
od Spółki, w związku z czym nie jest zobowiązany do ich zapłaty. 
W wyniku powyższych okoliczności Spółka złożyła zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Ł.-G. w Ł., tj. m.in. oszustwa 
oraz kradzieży lub przywłaszczenia. 
Spółka A nigdy nie otrzymała zapłaty za wysłany towar, którego nie udało się również 
odzyskać (…). 
Czy w zaistniałym stanie faktycznym doszło do dostawy towarów opodatkowanej VAT, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: 
"ustawa o VAT")? 
Zdaniem wnioskodawcy, kradzież towaru nie jest czynnością opodatkowaną VAT, o 
której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ Spółka jako właściciel towarów 
nie dokonała przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel na 
podmiot, który ten towar ukradł. Wręcz przeciwnie, na skutek nielegalnego działania 

osoby podszywającej się pod włoską spółkę, Wnioskodawca został pozbawiony prawa 
do dysponowania towarem. Spółka nie uzyskała z tego tytułu ani zapłaty, ani też nie 
może tego towaru sprzedać, gdyż nie wrócił on do Spółki. W związku z powyższym w 
ocenie Wnioskodawcy ww. zdarzenie, polegające na dostarczeniu towaru do miejsca, 
w którym został on de facto skradziony, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT 
ponieważ, że nie doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak 
właściciel (…) 
Organ stanął na stanowisku, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności 
dokonał dostawy towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i 
usług. W sprawie miała zatem miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w 
rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy w zw. z art. 7 ust. 
1 ustawy o VAT. Z okoliczności sprawy wynika w ocenie organu, że została 
zrealizowana dostawa towarów, w ramach której nastąpił wywóz towarów z 
terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. 
Co prawda dostawa ta nastąpiła na rzecz innego podmiotu niż wskazują na to 
warunki zamówienia, jednak nie zmienia to faktu, że dostawa miała miejsce. 
Okoliczność, że Wnioskodawca nie otrzymał za dokonaną dostawę zapłaty, gdyż 
osoba zamawiająca towar podszyła się pod firmę, która zamówienia nie dokonała, nie 
wpływa, w ocenie organu, na opodatkowanie samej czynności. Ustawa o podatku od 
towarów i usług nie uzależnia opodatkowania czynności od otrzymania zapłaty. W 
konsekwencji organ uznał, że w sprawie doszło do dostawy towarów rozumianej, jako 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) 
Zgodnie z art. 5 ust.1 punkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę 
towarów rozumie się odpłatne przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak 
właściciel. 
Aby zatem transakcja stanowiła dostawę w rozumieniu ustawy musi mieć charakter 
odpłatny i przenosić na inny podmiot prawo do rozporządzania towarami. W ocenie 
sądu w przedstawionym stanie faktycznym zabrakło obu wymienionych elementów, 
co zignorował organ w zaskarżonej interpretacji indywidualnej. 
W pierwszym rzędzie zauważyć należy, że nie sposób przyjąć, jak chce tego organ, iż 
transakcja, która miała miejsce w rzeczywistości miała charakter odpłatny. Taki 
charakter mogła mieć wyłącznie transakcja zamierzona przez spółę skarżącą, w której 
jej kontrahentem miał być oznaczony i znany na rynku podmiot włoski. Tymczasem 
w rzeczywistości jego miejsce na skutek oszustwa zajęła nieznana (nieustalona) osoba 
(podmiot), która podszywając się pod firmę włoską doprowadziła spółkę skarżącą do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Osoba ta (podmiot) nie uregulowała 
należności za wyłudzony towar i weszła w jego posiadanie bezprawnie, wbrew woli 
spółki skarżącej. Dokonana czynność nie miała zatem charakteru odpłatnego a 
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przekonanie spółki skarżącej, że dokonuje dostawy towarów było wynikiem 
wprowadzenia jej w błąd przez oszusta. 
Ponadto spółka skarżąca, na skutek wprowadzenia w błąd co do podmiotu będącego 
kupującym towar, nie przeniosła prawa do rozporządzania towarem na podmiot 
włoski, znany na rynku i wiarygodny, lecz wydała towar oszustowi. Trudno w tej 
sytuacji uznać za trafne stanowisko organu interpretacyjnego, że spółka skarżąca 
przeniosła prawo do rozporządzania towarem. 
Po pierwsze z punktu widzenia systemu VAT istotne jest to, by adresat dostawy był 
znany. Nie można bowiem przenieść prawa do rozporządzania towarem na 
nieustaloną osobę (podmiot), gdyż wykracza to poza sferę woli podmiotu 
wykonującego dostawę, a ponadto uniemożliwia kontrolę obrotu i rozliczeń 
podatkowych w systemie VAT. 
Po drugie i najważniejsze nie do pomyślenia jest w demokratycznym państwie prawa 
przekonanie, że w wyniku przedmiotowej czynności przeniesiono prawo do 
rozporządzania towarem na rzecz oszusta. Zaakceptowanie tego oczywiście 

niezasadnego poglądu prowadziłoby wprost do uznania, że uprawnienie to można 
nabyć za pomocą czynu zabronionego, co jest nie do przyjęcia. Wykraczałoby to poza 
granice art. 2 Konstytucji RP i godziło w pewność obrotu gospodarczego. 
Nie jest przy tym uzasadnione stanowisko organu twierdzącego, że spółka skarżąca 
jedynie podejrzewa, że padła ofiarą oszustwa. Ze stanu faktycznego przedstawionego 
we wniosku wprost wynika, że doszło do popełnienia czynu zabronionego na szkodę 
spółki skarżącej, zaś organ nie jest uprawniony do poddawania w wątpliwość faktów 
przedstawionych przez wnioskodawcę w postępowaniu interpretacyjnym. 
Dlatego kwestionowanie stanu faktycznego w postępowaniu interpretacyjnym nie 
znajduje uzasadnienia prawnego. 
W tej sytuacji należało podzielić argumentację spółki skarżącej i wspierające ją 
orzecznictwo sądów administracyjnych oraz TSUE, co do wykluczenia możliwości 
uznania za dostawę opisanej w stanie faktycznym sytuacji. 
W konsekwencji za zasadny uznać należało zarzut błędnej wykładni art. 5 ust. 1 w 
związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. 
W toku ponowionego postępowania organ interpretacyjny uwzględni powyższe 
rozważania. 
 
Wyroki powiązane 
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2005 r. C-435/03 
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 października 2019 r. C‑653/18 

wyrok WSA Warszawa z dnia 29 czerwca 2018 r. VIII SA/Wa 351/18  
 
Przepisy 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 685) 
Art. 5 ust. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej 
"podatkiem", podlegają: 
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 
2) eksport towarów; 
3) import towarów na terytorium kraju; 
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 
Art. 7 ust. 1 Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również 
 
DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1 ze zm.) 
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Art.  14 ust. 1. "Dostawa towarów" oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania 
rzeczą jak właściciel. 
 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2345) 
Art.  278  § 1 [Kradzież] 
Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 
Art.  286  § 1 [Oszustwo] 
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz.1740) 
Art.  86  § 1 [Podstęp] 
Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych 
oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd 
nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej. 
 
Art.  88.  [Uchylenie się od skutków prawnych] 
§  1.  Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone 
innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej 
osobie na piśmie. 
§  2.  Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego 
wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. 
 
Art.  155.  [Umowa przenosząca własność] 
§  1.  Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna 
umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej 
przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że 
strony inaczej postanowiły. 
§  2.  Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są 
rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest 
przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy 
zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe. 
 
Art.  544.  [Sprzedaż na odległość] 
§  1.  Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które 
nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że 
wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce 
przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem 
rzeczy tego rodzaju. 
§  2.  Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy 
na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy. 
 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2021 poz. 
1540)  
 
Art. 14b § 3.  
Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 
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przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego 
stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 
 
Art.  14c §  1. [Treść interpretacji podatkowej indywidualnej] 
Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku 
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy 
wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia 
prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. 
 
Główne problemy 

1. Błędna kwalifikacja prawna w stanie faktycznym wniosku o interpretację 
2. Brak weryfikacji stanu faktycznego zawierającego kwalifikację prawną 
3. Czy znajomość tożsamości nabywcy skutkuje brakiem dostawy 
4. Utożsamienie skutków podatkowych czynności ze względu na ich skutki 

faktyczne 


