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Dokąd doprowadziła nas koncepcja należytej staranności w VAT? – doradca 

podatkowy Jakub Warnieło MDDP  

 

Postanowienie TSUE z 14.04.2021 r. w sprawie HR przeciwko Finanzamt 

Wilmersdorf C-108/20 

 

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

systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie 

sprzeciwia się ona praktyce krajowej, zgodnie z którą odmawia się skorzystania 

z prawa do odliczenia naliczonego VAT podatnikowi, który nabył towary będące 

przedmiotem oszustwa w zakresie VAT popełnionego na wcześniejszym etapie 

obrotu w łańcuchu dostaw i który o nim wiedział lub powinien był wiedzieć, 

mimo że nie brał czynnego udziału w tym oszustwie. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia postanowienia 

24 Trybunał wyjaśnił również wielokrotnie w sytuacjach, w których materialne 

przesłanki prawa do odliczenia zostały spełnione, że podatnikowi można odmówić 

prawa do odliczenia jedynie pod warunkiem, że zostanie wykazane na podstawie 

obiektywnych okoliczności, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż poprzez 

nabycie towarów lub usług stanowiących podstawę prawa do odliczenia uczestniczył 

on w transakcji powiązanej z takim oszustwem popełnionym przez dostawcę lub inny 

podmiot działający na wcześniejszym lub późniejszym etapie obrotu w łańcuchu 

dostaw lub usług (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 grudnia 2012 r., Bonik, C-285/11, 

EU:C:2012:774, pkt 40; z dnia 13 lutego 2014 r., Maks Pen, C-18/13, EU:C:2014:69, 

pkt 28; postanowienie z dnia 3 września 2020 r., Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, 

EU:C:2020:673, pkt 53). 

25 Trybunał orzekł bowiem w tym względzie, że niezgodne z zasadami prawa do 

odliczenia przewidzianymi w dyrektywie 2006/112 jest sankcjonowanie odmową 

możliwości skorzystania z tego prawa podatnika, który nie wiedział i nie mógł 

wiedzieć, że w ramach danej transakcji dostawca dopuścił się oszustwa lub że inna 

transakcja w łańcuchu dostaw, dokonana przed transakcją przeprowadzoną przez 

tego podatnika lub po niej, stanowiła oszustwo w zakresie VAT, ponieważ 

ustanowienie systemu odpowiedzialności bez winy wykraczałoby poza to, co jest 

konieczne dla ochrony interesów skarbu państwa (zob. podobnie wyroki: z dnia 

21 czerwca 2012 r., Mahagében i Dávid, C-80/11 i C-142/11, EU:C:2012:373, 

pkt 47, 48; z dnia 6 grudnia 2012 r., Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, pkt 41, 42; 

a także postanowienie z dnia 3 września 2020 r., Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, 

EU:C:2020:673, pkt 52). 

26 Wbrew wykładni orzecznictwa Trybunału dokonanej przez sąd odsyłający 

z orzecznictwa przedstawionego w pkt 21–25 niniejszego postanowienia jasno wynika 

w pierwszej kolejności, że sam fakt, iż podatnik nabył towary lub usługi, podczas gdy 

wiedział w jakikolwiek sposób, że poprzez to nabycie uczestniczył w transakcji 

związanej z oszustwem w zakresie VAT popełnionym na wcześniejszym etapie 

w ramach łańcucha dostaw lub świadczenia usług, uznaje się dla celów dyrektywy 

2006/112 za udział w tym oszustwie. Jak podnosi rząd niemiecki, jedyną czynnością 

aktywną, która ma decydujące znaczenie dla uzasadnienia odmowy prawa do 

odliczenia w takiej sytuacji, jest nabycie tych towarów lub usług. Nie ma zatem 
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potrzeby wykazywania dla uzasadnienia takiej odmowy, iż ów podatnik czynnie 

uczestniczył we wspomnianym oszustwie, w taki czy inny sposób, nawet poprzez 

zachęcanie do jego popełnienia lub aktywne ułatwianie jego popełnienia. Nie ma 

również znaczenia, że nie ukrył on swych stosunków zaopatrzenia i dostawców. 

28 W tym względzie należy przypomnieć, że Trybunał wielokrotnie już orzekał, iż nie 

jest sprzeczny z prawem Unii wymóg, aby przedsiębiorca podjął wszelkie działania, 

jakich można od niego racjonalnie wymagać, w celu upewnienia się, że dokonywana 

przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w oszustwie podatkowym, ponieważ 

określenie działań, jakich w danym przypadku można racjonalnie wymagać od 

podatnika zamierzającego skorzystać z prawa do odliczenia VAT w celu upewnienia 

się, że jego transakcje nie są związane z oszustwem popełnionym przez przedsiębiorcę 

działającego na wcześniejszym etapie obrotu, zależy zasadniczo od okoliczności 

danego przypadku (zob. podobnie wyroki: z dnia 21 czerwca 2012 r., Mahagében 

i Dávid, C-80/11 i C-142/11, EU:C:2012:373, pkt 54, 59; a także z dnia 

19 października 2017 r., Paper Consult, C-101/16, EU:C:2017:775, pkt 52). 

29 Trybunał wyjaśnił, że jeżeli istnieją przesłanki, by podejrzewać istnienie 

nieprawidłowości lub oszustwa, przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od 

okoliczności konkretnego przypadku, zasięgnąć informacji na temat innego 

przedsiębiorcy, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się 

co do jego wiarygodności (wyrok z dnia 21 czerwca 2012 r., Mahagében i Dávid, 

C-80/11 i C-142/11, EU:C:2012:373, pkt 60; postanowienia: z dnia 16 maja 2013 r., 

Hardimpex, C-444/12, niepublikowane, EU:C:2013:318, pkt 25; a także z dnia 

3 września 2020 r., Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, EU:C:2020:673, pkt 55). 

31 Jednakże nie jest konieczne wykazanie złej wiary podatnika w celu odmówienia 

mu prawa do odliczenia, ponieważ z orzecznictwa przedstawionego w pkt 21–25 

niniejszego postanowienia oraz z powyżej przedstawionych powodów wynika, że 

okoliczność, iż podatnik nabył towary lub usługi, mimo że wiedział lub powinien był 

wiedzieć, podejmując działania, jakich można było od niego rozsądnie wymagać 

w celu upewnienia się, że transakcja ta nie prowadziła go do udziału w oszustwie, że 

w wyniku tego nabycia brał udział w transakcji powiązanej z oszustwem, wystarcza 

do stwierdzenia dla celów dyrektywy 2006/112, że wspomniany podatnik 

uczestniczył w owym oszustwie, oraz do pozbawienia go korzystania z prawa do 

odliczenia. 

32 W drugiej kolejności nie można przyjąć wykładni, zgodnie z którą, po pierwsze, 

pojęcie „łańcucha dostaw” należy rozumieć jako obejmujące wyłącznie przypadki, 

w których oszustwo wynika ze szczególnej kombinacji następujących po sobie 

transakcji lub ogólnego planu przewidującego, że dostawy stanowią część oszustwa 

rozciągającego się na kilka transakcji, oraz po drugie, transakcję dokonaną przez 

podatnika i transakcję powodującą naliczenie podatku, która była obarczona 

oszustwem, należy poza tymi przypadkami uznawać za transakcje niezależne, 

w szczególności gdy popełnienie oszustwa było już zakończone w chwili, w której 

dokonano pierwszej z tych transakcji, a tym samym nie można było już go ułatwić 

ani do niego zachęcać. 

33 Taka wykładnia prowadzi bowiem do dodania dodatkowych warunków do odmowy 

prawa do odliczenia w przypadku oszustwa, które nie wynikają z orzecznictwa 

przedstawionego w pkt 21–25 niniejszego postanowienia. Jak wskazano w pkt 31 

niniejszego postanowienia, okoliczność, że podatnik nabył towary lub usługi, mimo 
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że wiedział lub powinien był wiedzieć, iż nabywając te towary lub usługi, uczestniczył 

w transakcji związanej z oszustwem popełnionym na wcześniejszym etapie obrotu, 

wystarczy do uznania, że podatnik ten uczestniczył w tym oszustwie, i do 

pozbawienia go możliwości skorzystania z prawa do odliczenia. 

34 Ponadto taka wykładnia nie uwzględnia faktu, że oszustwo popełnione na danym 

etapie łańcucha dostaw lub usług przekłada się na kolejne etapy tego łańcucha, jeżeli 

kwota pobranego VAT nie odpowiada kwocie należnej z tytułu obniżenia ceny towarów 

lub usług z uwagi na niepobrany naliczony VAT. We wszystkich przypadkach nabycie 

przez podatnika towarów będących przedmiotem transakcji dotkniętej oszustwem na 

wcześniejszym etapie obrotu pozwala na ich zbycie, jak wskazują okoliczności 

faktyczne sprawy w postępowaniu głównym, przez co, jak zauważa rząd czeski – 

ułatwia ono oszustwo. 

35 W trzeciej kolejności przy ocenie, czy podatnik uczestniczył w oszustwie, nie ma 

znaczenia, czy dana transakcja przysporzyła mu korzyści podatkowej. W odróżnieniu 

bowiem od tego, co orzeczono w dziedzinie praktyk stanowiących nadużycie (wyroki: 

z dnia 21 lutego 2006 r., Halifax i in., C-255/02, EU:C:2006:121, pkt 74, 75; z dnia 

17 grudnia 2015 r., WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832, pkt 36; a także 

z dnia 10 lipca 2019 r., Kuršu zeme, C-273/18, EU:C:2019:588, pkt 35), 

stwierdzenie uczestnictwa podatnika w oszustwie w zakresie VAT nie jest uzależnione 

od warunku, aby transakcja ta przysparzała mu korzyści podatkowej, której 

przyznanie jest sprzeczne z celem realizowanym przez przepisy dyrektywy 2006/112. 

Podobnie nie ma znaczenia okoliczność, że rozpatrywana transakcja nie przysporzyła 

podatnikowi żadnej korzyści gospodarczej, co zostało przypomniane w pkt 23 i 34 

niniejszego postanowienia. 

36 W ostatniej kolejności z rozważań przedstawionych w pkt 23 i 25 niniejszego 

postanowienia, zgodnie z którymi, po pierwsze, ustanowienie systemu 

odpowiedzialności bez winy wykraczałoby poza to, co jest konieczne dla ochrony praw 

skarbu państwa, oraz po drugie, podatnik, który wiedział lub powinien był wiedzieć, 

że poprzez nabycie uczestniczy w transakcji związanej z oszustwem, podaje jego 

sprawcom pomocną dłoń i staje się współsprawcą tego oszustwa, wynika, że takie 

uczestnictwo stanowi winę, za którą podatnik ten ponosi odpowiedzialność. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia skierowania pytania prejudycjalnego  

Ze względu na okoliczność, że ani skarżąca, zgłaszając odliczenie podatku 

naliczonego z dostaw napojów dokonanych przez P GmbH, ani P GmbH jako dostawca 

towaru, dokonując spornych w niniejszej sprawie transakcji nie popełnili 

przestępstwa uszczuplenia podatkowego, decydujące znaczenie w postępowaniu 

głównym ma wyłącznie kwestia, czy sporne transakcje stanowiły część „łańcucha 

dostaw”, w ramach którego popełniono przestępstwo uszczuplenia podatku. 

Pojęcie „łańcucha dostaw” stosowane przez Trybunał Sprawiedliwości nie zostało – w 

zakresie, w jakim można to ocenić – do tej pory bliżej zdefiniowane. 

Sąd odsyłający uważa w tym względzie, że można prezentować pogląd, iż już sama 

wiedza lub też powinność powzięcia wiedzy przez podatnika o przestępstwie 

uszczuplenia podatkowego popełnionym na wcześniejszym (jakimkolwiek) etapie 

obrotu prowadzi do odmowy odliczenia podatku naliczonego. Sytuacja taka 

zaistniałaby, gdyby pojęcie „łańcucha dostaw” należało rozumieć w ten sposób, że 

wystarczy, aby w odniesieniu do tego samego przedmiotu dostawy miało miejsce kilka 
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następujących po sobie transakcji. Związek lub łączność z przestępstwem 

uszczuplenia podatkowego popełnionym na wcześniejszym etapie obrotu istniałaby w 

takim przypadku jedynie przez to, że dotyczyłoby to tego samego przedmiotu dostaw. 

Wspieranie lub ułatwianie popełnienia przestępstwa uszczuplania podatków przez 

sporną transakcję (na przykład poprzez ukrywanie stosunków występujących przy 

transakcji lub podobne działania) nie byłoby jednak konieczne. 

22. Odsyłająca izba skłania się jednak do stanowiska, że taka interpretacja pojęcia 

„łańcucha dostaw” byłaby – uwzględniając unijne zasady neutralności i 

proporcjonalności – za daleko idąca. 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości można wyprowadzić wniosek, że odmowa 

odliczenia podatku naliczonego w przypadku nadużyć oraz przestępstw uszczupleń 

podatku w związku z łańcuchem dostaw wchodzi w rachubę jedynie wtedy, gdy 

właśnie szczególna kombinacja szeregu następujących po sobie transakcji skutkuje 

układem stanowiącym oszustwo w odniesieniu do tych transakcji rozważanych jako 

całość (zob. wyrok Trybunału z dnia 18 grudnia 2014 r., Italmoda, C-131/13, C-

163/13 i C-164/13, […], pkt 67). Taką ocenę można na przykład przyjąć, gdy 

następujące po sobie dostawy są częścią całościowego planu, którego celem jest 

utrudnienie możliwości śledzenia dostarczonych przedmiotów i w związku z tym 

jednocześnie utrudnienie wykrycia przestępstw uszczupleń podatku popełnionych w 

tym łańcuchu dostaw. W szczególności powinny być objęte tym pojęciem transakcje 

będące częścią tak zwanego oszustwa karuzelowego. Ponadto mogą być nim objęte 

także transakcje łańcuchowe, gdy poprzez włączenie przedsiębiorców, którzy 

faktycznie nie otrzymują przedmiotu dostawy [Or. 8], zmierza się do ukrycia 

stosunków związanych z transakcjami. W konsekwencji zgodnie z tym stanowiskiem 

pojęcie „łańcucha dostaw” obejmować będzie jedynie takie transakcje, które 

konkretnie wspierają lub ułatwiają przestępstwo uszczuplenia podatkowego 

popełnione na wcześniejszym lub późniejszym etapie obrotu. 

 

W ocenie sądu odsyłającego dla takiego „udziału”, „powiązania” lub „bycia częścią 

składową” nie powinno wystarczać posiadanie samej wiedzy [Or. 9] o popełnieniu 

przestępstwa uszczuplenia podatku lub nawet tylko występowanie powinności 

posiadania takiej wiedzy. Przeciwnie, przesłanką dla takiego „udziału”, „powiązania” 

lub „bycia częścią składową” powinno być własne przyczynienie się do popełnienia 

przestępstwa uszczuplenia podatku, co najmniej w rozumieniu wspierania lub 

ułatwiania. Zła wiara jako wyłącznie subiektywna okoliczność nie może w ocenie sądu 

odsyłającego zastąpić aktywnego uczestnictwa, które jest niezbędne do przyjęcia 

„udziału”, „powiązania” lub „bycia częścią składową”. 

Przeciwnie, transakcja pomiędzy P GmbH a skarżącą powinna być postrzegana jako 

dalszy stosunek związany z dostawą, który jest niezależny od transakcji na 

poprzednim etapie obrotu związanej z przestępstwem uszczuplenia podatku. W tym 

zakresie brakuje całościowego planu, zgodnie z którym dostawy te miałyby być 

częścią przestępstwa uszczuplenia podatku obejmującego szereg transakcji. Zgodnie 

z takim rozumieniem pojęcia „łańcucha dostaw” – w okolicznościach występujących 

w postępowaniu głównym – powinno uznać się, że łańcuch dostaw skończył się na P 

GmbH. Dostawy mające miejsce po popełnieniu przestępstwa uszczuplenia podatku 

obrotowego – niezależnie od tego, czy były one skierowane do skarżącej, czy do obcego 

podmiotu trzeciego – nie powinny zostać uznane za części łańcucha dostaw, w ramach 
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którego popełniono przestępstwo uszczuplenia podatku, lecz za nowe stosunki 

dostawy, które powinny być oceniane niezależnie od wcześniejszego przestępstwa 

podatkowego. 

Ponadto izba uważa szeroką wykładnię pojęcia „łańcucha dostaw” za wzbudzającą 

wątpliwości także z tego powodu, że nie można zauważyć, aby odmowa odliczenia 

podatku naliczonego na późniejszych etapach obrotu, na których nie wspierano 

przestępstwa uszczuplenia podatku, w ogóle nadawałaby się do osiągnięcia 

postulowanego przez Trybunał Sprawiedliwości celu: zapobiegania nadużyciom oraz 

przestępstwom w zakresie podatku obrotowego. Bowiem w przypadku, gdy 

popełnione na poprzednim etapie obrotu przestępstwo uszczuplenia podatku – tak 

jak w postępowaniu głównym – jest już zakończone, a następcza transakcja – w 

niniejszej sprawie pomiędzy P GmbH a skarżącą – nie może już umożliwić lub 

wspierać tego przestępstwa, odmowa odliczenia podatku naliczonego u skarżącej nie 

może już przeszkodzić popełnianiu przestępstw uszczuplenia podatku. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok TSUE z 6 lipca 2006 r., Kittel i Recolta Recycling, C‑439/04 i C‑440/04 

Wyrok TSUE z 21 czerwca 2012 r., Mahagében i Dávid, C‑80/11 i C‑142/11 

Wyrok TSUE z 6 grudnia 2012 r., Bonik, C‑285/11 

Wyrok TSUE z 13 lutego 2014 r., Maks Pen, C‑18/13  

Wyrok TSUE z 22 października 2015 r., PPUH Stehcemp, C‑277/14 

 

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). 

 

Artykuł 167: 

„Prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, 

staje się wymagalny”. 

 

Artykuł 168:  

„Jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji 

podatnika, podatnik jest uprawniony w państwie członkowskim, w którym dokonuje 

tych transakcji, do odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest 

zobowiązany zapłacić: 

a)      VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów 

i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez 

innego podatnika; 

(…])”. 

 

Art. 273 akapit pierwszy: 

„Państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym, pod 

warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych 

między państwami członkowskim przez podatników oraz pod warunkiem, że 

obowiązki te, w wymianie handlowej między państwami członkowskimi, nie będą 

prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic”. 
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Główne problemy 

1. Aktualna koncepcja należytej staranności a „odpowiedzialność zbiorowa” 

wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw.  

2. Jak należy rozumieć łańcuch dostaw, w ramach którego należy badać należytą 

staranność podatników? 

3. W jaki sposób zaakceptowanie koncepcji sądu odsyłającego mogłoby pozwolić 

na ograniczenie „odpowiedzialności zbiorowej” wszystkich podatników w 

łańcuchu dostaw, w którym mogło wystąpić oszustwo podatkowe? 


