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1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 
października 2016 r., C-24/15 

 

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) 

z dnia 20 października 2016 r.(*) 

Odesłanie prejudycjalne – Opodatkowanie – Podatek od wartości dodanej – Szósta dyrektywa – 
Artykuł 28c część A lit. a) i d) – Przemieszczanie towarów na obszarze Unii Europejskiej – Prawo do 
zwolnienia – Nieprzestrzeganie obowiązku przekazania numeru identyfikacji dla celów podatku VAT 
nadanego przez państwo członkowskie przeznaczenia – Brak poważnych poszlak istnienia oszustwa 

podatkowego – Odmowa przyznania prawa do odliczenia – Dopuszczalność 

W sprawie C-24/15 

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, 
złożony przez Finanzgericht München (sąd ds. finansowych w Monachium, Niemcy) postanowieniem z dnia 
4 grudnia 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 stycznia 2015 r., w postępowaniu: 

Josef Plöckl 

przeciwko 

Finanzamt Schrobenhausen, 

TRYBUNAŁ (czwarta izba), 

w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, E. Juhász, C. Vajda (sprawozdawca), K. Jürimäe i C. Lycourgos, 
sędziowie, 

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe, 

sekretarz: K. Malacek, administrator, 

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia 2016 r., 

rozważywszy uwagi przedstawione: 

–        w imieniu Finanzamt Schrobenhausen przez K. Ostermeiera, H. Marhofer-Ferlan oraz D. Scherera, 

–        w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego, działającego w charakterze pełnomocnika, 

–        w imieniu rządu greckiego przez K. Nasopoulou oraz S. Lekkou, działające w charakterze 
pełnomocników, 

–        w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, A. Cunhę oraz R. Camposa Lairesa, 
działających w charakterze pełnomocników, 

–        w imieniu Komisji Europejskiej przez M. Wasmeiera oraz M. Owsiany-Hornung, działających 
w charakterze pełnomocników, 

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2016 r., 

wydaje następujący 
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Wyrok 

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 22 ust. 8 szóstej dyrektywy 
Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977, L 145, s. 1), zmienionej dyrektywą Rady 2005/92/WE z dnia 
12 grudnia 2005 r. (Dz.U. 2005, L 345, s. 19) (zwanej dalej „szóstą dyrektywą”), w brzmieniu wynikającym 
z art. 28h szóstej dyrektywy, a także wykładni art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy i art. 28c część A lit. d) 
tej dyrektywy. 

2        Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Josefem Plöcklem a Finanzamt 
Schrobenhausen (urzędem skarbowym w Schrobenhausen, Niemcy, zwanym dalej „organem 
podatkowym”) w przedmiocie odmowy przez ten organ przyznania zwolnienia z podatku od wartości 
dodanej (VAT) przewiezienia przez J. Plöckla pojazdu, zaliczonego do aktywów jego przedsiębiorstwa, 
z Niemiec do Hiszpanii w 2006 r. 

 Ramy prawne 

 Prawo Unii 

3        Zgodnie z art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega dostawa towarów lub 
świadczenie usług dokonywane odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika, który występuje w takim 
charakterze. 

4        Zgodnie z art. 4 ust. 1 szóstej dyrektywy podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie 
i niezależnie od jej miejsca działalność gospodarczą określoną w ust. 2 tego artykułu, bez względu na cel 
czy też rezultaty takiej działalności. 

5        Artykuł 5 ust. 1 szóstej dyrektywy określa pojęcie „dostawy towaru” jako przeniesienie prawa do 
rozporządzania dobrami materialnymi jak właściciel. 

6        Artykuł 22 ust. 8 szóstej dyrektywy, w brzmieniu wynikającym z jej art. 28h, przewiduje: 

„Państwa członkowskie mogą nałożyć inne zobowiązania, które uznają za niezbędne dla poprawnego 
[prawidłowego] poboru podatków i aby zapobiec oszustwom podatkowym, pod warunkiem równego 
traktowania transakcji wewnętrznych oraz transakcji zawieranych przez podatników w różnych państwach 
członkowskich, o ile tego rodzaju zobowiązania nie będą prowadzić w handlu między państwami 
członkowskimi do niepotrzebnych formalności związanych z przekraczaniem granic. 

[…]”. 

7        Artykuł 28a ust. 5 szóstej dyrektywy stanowi: 

„Za odpłatną dostawę towarów uważa się: 

b)      wprowadzanie przez podatnika towarów jego przedsiębiorstwa do innego państwa członkowskiego. 

Za wprowadzony do innego państwa członkowskiego uważa się: każdy składnik majątku ruchomego 
wysłany lub przetransportowany przez lub na rachunek podatnika poza terytorium określone w art. 3, 
jednakże we Wspólnocie, do celów działalności jego firmy [przedsiębiorstwa] innych niż cele jednej 
z następujących transakcji: 

[…]”. 

8        Artykuł 28c część A lit. a) akapit pierwszy i art. 28c część A lit. d) szóstej dyrektywy ma następujące 
brzmienie: 

„Bez uszczerbku dla innych przepisów prawa wspólnotowego oraz na warunkach ustanowionych w celu 
zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania zwolnień przewidzianych poniżej, a także aby zapobiec 
oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom, państwa członkowskie zwalniają 
z podatku: 
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a)      dostawy towarów, określone w art. 5, wysyłan[ych] lub transportowan[ych] przez sprzedawcę bądź 
nabywcę towarów lub na jego [ich] rachunek, do miejsca poza terytorium określon[ym] w art. 3, lecz 
znajdującego się na obszarze Wspólnoty, dokonane dla [na rzecz] podatnika lub osoby prawnej 
niepodlegającej opodatkowaniu, któr[zy] działa[ją] w takim charakterze w państwie członkowskim 
innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów. 

[…] 

d)      dostawy towarów w rozumieniu art. 28a ust. 5 lit. b), które korzystają ze zwolnień określonych 
powyżej, jeżeli zostały one dokonane w imieniu innego podatnika”. 

 Prawo niemieckie 

9        Paragraf 3 ust. 1a Umsatzsteuergesetz (ustawy o podatku obrotowym), w brzmieniu obowiązującym w dacie 
okoliczności faktycznych postępowania głównego (zwanej dalej „UStG”), przewiduje: 

„Za odpłatną dostawę uważa się przemieszczenie przez przedsiębiorcę na jego własny użytek towaru 
stanowiącego część majątku przedsiębiorstwa z terytorium kraju na pozostałe terytorium Wspólnoty, 
z wyłączeniem przemieszczenia w celu jedynie tymczasowego użytkowania, nawet gdy przedsiębiorca 
dokonał przywozu tego towaru do kraju. Przedsiębiorca jest uznawany za dostawcę”. 

10      Zgodnie z § 4 pkt 1 lit. b) UStG dostawy wewnątrzwspólnotowe są zwolnione z podatku. 

11      Paragraf 6a UStG definiuje dostawę wewnątrzwspólnotową między innymi następująco: 

„[…] 

2.      Za dostawę wewnątrzwspólnotową uznaje się również przemieszczenie towaru, które jest traktowane 
tak samo jak dostawa (§ 3 ust. 1a [UStG]). 

3.      Do przedsiębiorcy należy wykazanie, że spełnione zostały przesłanki przewidziane w ust. 1 i 2 […]”. 

12      Paragraf 17c ust. 1 i 3 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (rozporządzenia wykonawczego w sprawie 
podatku obrotowego), w brzmieniu obowiązującym w dacie okoliczności faktycznych postępowania 
głównego, stanowi: 

„1.      Przy dostawach wewnątrzwspólnotowych (§ 6a ust. 1 i 2 [UStG]) w zakresie obowiązywania tego 
rozporządzenia przedsiębiorca musi wykazać istnienie przesłanek zwolnienia z podatku, włącznie 
z numerem identyfikacyjnym dla celów podatku obrotowego odbiorcy, poprzez przedłożenie dokumentów 
księgowych. Przesłanki powinny jednoznacznie i w łatwy do zweryfikowania sposób wynikać z dokumentów 
księgowych. 

[…] 

3.      W przypadkach przemieszczeń uznawanych za dostawę (§ 6a ust. 2 [UStG]) przedsiębiorca ma 
obowiązek udokumentować, co następuje: 

[…] 

2)      adres i numer identyfikacyjny dla celów podatku obrotowego części przedsiębiorstwa położonej 
w innym państwie członkowskim; 

[…]”. 

 Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne 

13      W roku 2006 J. Plöckl, przedsiębiorca indywidualny, nabył samochód przeznaczony dla jego 
przedsiębiorstwa. W dniu 20 października 2006 r. wysłał on ten pojazd do dealera mającego siedzibę 
w Hiszpanii w celu dokonania sprzedaży w Hiszpanii. Wysyłka ta została potwierdzona listem przewozowym 
CMR [list przewozowy wystawiony na podstawie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie w dniu 19 maja 1956 r., zmienionej protokołem z dnia 
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5 lipca 1978 r.]. W dniu 11 lipca 2007 r. rzeczony samochód został sprzedany przedsiębiorstwu mającemu 
siedzibę w Hiszpanii. 

14      Josef Plöckl nie zgłosił żadnego obrotu z tytułu tej transakcji za rok 2006. Za 2007 r. zgłosił on dokonanie 
dostawy wewnątrzwspólnotowej zwolnionej z podatku VAT na rzecz powyższego przedsiębiorstwa. 

15      W ramach kontroli zewnętrznej organ podatkowy uznał, że w 2007 r. nie zostały spełnione przesłanki 
dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz że chodziło o dostawę, która powinna zostać opodatkowana 
w Niemczech za 2007 r. Wydał on zatem decyzję korygującą w sprawie określenia wysokości zobowiązania 
podatkowego w podatku VAT za rok 2007. 

16      W ramach postępowania wszczętego następnie przed Finanzgericht München (sądem ds. finansowych 
w Monachium, Niemcy) sąd ów ustalił, iż pojazd będący przedmiotem postępowania głównego w 2007 r. 
znajdował się już w Hiszpanii, co skłoniło organ podatkowy do uchylenia decyzji korygującej. 

17      W następstwie tego uchylenia organ podatkowy dokonał zmiany wymiaru podatku VAT za 2006 r., 
uznawszy, że przemieszczenie pojazdu w 2006 r. do Hiszpanii podlegało opodatkowaniu VAT i nie było 
zwolnione, ponieważ J. Plöckl nie przekazał numeru identyfikacji dla celów podatku VAT nadanego 
w Hiszpanii i w konsekwencji nie dostarczył wymaganego dowodu księgowego do celów zwolnienia 
z podatku VAT. 

18      Josef Plöckl wniósł skargę na tę decyzję do sądu odsyłającego. Sąd ten jest zdania, po pierwsze, że ze 
względu na brak wystarczającego związku czasowego i materialnego pomiędzy przemieszczeniem 
samochodu do Hiszpanii a jego sprzedażą w tym państwie członkowskim dostawa wewnątrzwspólnotowa 
nie miała miejsca, a po drugie, że przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe zrealizowane w 2006 r. jest 
opodatkowane podatkiem VAT na podstawie § 3 ust. 1a UStG. 

19      Jednakże sąd odsyłający zastanawia się, czy owo przemieszczenie powinno korzystać ze zwolnienia 
z podatku VAT. Stwierdza on, że wprawdzie J. Plöckl nie podjął wszelkich rozsądnych środków w celu 
wskazania nadanego przez państwo członkowskie przeznaczenia numeru identyfikacji dla celów podatku 
VAT, jednak brak jest poważnych poszlak sugerujących istnienie oszustwa podatkowego, a organ 
podatkowy wyklucza takie oszustwo. Zdaniem sądu odsyłającego J. Plöckl popełnił zwykły błąd co do prawa, 
dokonując zaksięgowania czynności przemieszczenia i późniejszej sprzedaży jako dostawę 
wewnątrzwspólnotową, i nie złożył niezgodnej z prawdą deklaracji organowi podatkowemu. 

20      W tym względzie sąd odsyłający powołuje się na pkt 58 wyroku z dnia 27 września 2012 r., VSTR (C-587/10, 
EU:C:2012:592), z którego wynika, że zwolnienie dostawy wewnątrzwspólnotowej z podatku VAT może być 
uzależnione od przekazania przez dostawcę numeru identyfikacji dla celów podatku VAT nabywcy, 
z zastrzeżeniem jednak, że odmowa przyznania tego zwolnienia nie będzie opierała się na jednym tylko 
względzie, iż obowiązek ten nie został wykonany, jeżeli dostawca działający w dobrej wierze, podjąwszy 
wszystkie środki, jakich można od niego rozsądnie wymagać, nie może przekazać tego numeru identyfikacji, 
przy czym przedstawia wskazówki, które mogą w sposób wystarczający wykazać, że nabywca jest 
podatnikiem działającym w takim charakterze w danej transakcji. 

21      Sąd ten uważa, że argumentacja przedstawiona przez Trybunał w tym wyroku ma też zastosowanie do 
przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego, takiego jak to będące przedmiotem postępowania głównego, 
oraz że można z tego wywnioskować, iż w niniejszym przypadku można odmówić zwolnienia z podatku VAT 
na tej podstawie, że J. Plöckl nie podjął wszelkich rozsądnych środków w celu wskazania nadanego przez 
państwo członkowskie przeznaczenia numeru identyfikacji dla celów podatku VAT. 

22      Jednak sąd odsyłający zauważa, że w pkt 52 wskazanego wyroku Trybunał orzekł, iż uzasadniony jest 
wymóg, by dostawca działał w dobrej wierze i podjął wszelkie środki, jakich można od niego rozsądnie 
wymagać, aby zapewnić, że transakcja, której dokonuje, nie prowadzi do uczestnictwa w oszustwie 
podatkowym. Jest on zatem zdania, że od podatnika można wymagać podjęcia racjonalnych środków tylko 
wtedy, gdy istnieją poważne poszlaki istnienia oszustwa. 

23      W braku poważnej poszlaki oszustwa sąd odsyłający uważa, że nie można odmówić zwolnienia z podatku 
VAT w sytuacji, gdy spełnione są materialne przesłanki tego zwolnienia, tak jak ma to miejsce 
w rozpatrywanej przezeń sprawie, a przedłożenie numeru identyfikacji dla celów podatku VAT nie stanowi 
takiej przesłanki. W tych okolicznościach odmowa ta byłaby sprzeczna z zasadami neutralności podatkowej 
i proporcjonalności. 
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24      W konsekwencji Finanzgericht München (sąd ds. finansowych w Monachium) postanowił zawiesić 
postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: 

„Czy art. 22 ust. 8 szóstej dyrektywy, w brzmieniu wynikającym z jej art. 28h, oraz art. 28c część A lit. a) 
akapit pierwszy i art. 28c część A lit. d) szóstej dyrektywy zezwalają państwom członkowskim na odmowę 
zastosowania zwolnienia z podatku w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową (tutaj: przemieszczeniem 
wewnątrzwspólnotowym), jeżeli dostawca wprawdzie nie podjął wszelkich rozsądnych środków 
w odniesieniu do wymogów formalnych związanych ze wskazaniem numeru identyfikacji do celów podatku 
VAT, jednakże nie istnieją konkretne przesłanki oszustwa podatkowego, towar został przewieziony do 
innego państwa członkowskiego, a także spełnione są pozostałe przesłanki zwolnienia z podatku?”. 

 W przedmiocie pytania prejudycjalnego 

25      Sąd odsyłający w istocie dąży do ustalenia, czy art. 22 ust. 8 szóstej dyrektywy w brzmieniu wynikającym 
z jej art. 28h, a także art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy i art. 28c część A lit. d) tej dyrektywy należy 
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie odmowie przez organ podatkowy państwa 
członkowskiego pochodzenia zwolnienia przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego z podatku VAT na tej 
podstawie, że podatnik nie przekazał nadanego przez państwo członkowskie przeznaczenia numeru 
identyfikacji dla celów podatku VAT, jeżeli nie istnieje żadna poważna poszlaka wskazująca na popełnienie 
oszustwa, towar został przemieszczony do innego państwa członkowskiego, a pozostałe przesłanki 
zwolnienia również są spełnione. 

26      Zgodnie z art. 28a ust. 5 lit. b) akapit pierwszy szóstej dyrektywy wprowadzanie przez podatnika towarów 
jego przedsiębiorstwa do państwa członkowskiego innego niż państwo siedziby jego przedsiębiorstwa 
uważa się za odpłatną dostawę towarów. Takie wprowadzanie [przemieszczenie] stanowi zatem, na 
podstawie art. 2 pkt 1 i art. 5 ust. 1 szóstej dyrektywy, transakcję objętą podatkiem VAT. 

27      Przesłanki, jakie powinny być spełnione, aby transakcja mogła zostać zakwalifikowana jako przemieszczenie 
wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 28a ust. 5 lit. b) szóstej dyrektywy, są przewidziane w drugim 
akapicie tego przepisu, według którego za wprowadzony do innego państwa członkowskiego uważa się 
każdy składnik majątku ruchomego wysłany lub przetransportowany przez lub na rachunek podatnika poza 
terytorium określone w art. 3 tej dyrektywy, jednakże na obszarze Unii Europejskiej, do celów działalności 
jego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem niektórych transakcji wymienionych w tym akapicie. 

28      Z art. 28c część A lit. d) szóstej dyrektywy wynika, że takie przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe powinno 
być zwolnione z podatku VAT w państwie członkowskim pochodzenia, o ile korzysta ze zwolnień 
przewidzianych w art. 28c część A lit. a)–c) szóstej dyrektywy, jeżeli zostało ono dokonane w imieniu innego 
podatnika. 

29      Wynika z tego, że do celów zwolnienia z podatku VAT przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe, takie jak 
przewidziane w rzeczonym art. 28a ust. 5 lit. b), w szczególności uważa się za dostawę 
wewnątrzwspólnotową, której zwolnienie z podatku VAT jest przewidziane w art. 28c część A lit. a) akapit 
pierwszy szóstej dyrektywy. Jeśli chodzi o przesłanki zwolnienia takiego przemieszczenia 
wewnątrzwspólnotowego, wynikają one, po pierwsze, z tego ostatniego przepisu, przy czym 
przemieszczenie to nie musi być dokonane w imieniu innego podatnika. Dane towary powinny zatem być 
wysyłane lub transportowane przez podatnika lub na jego rachunek do miejsca poza terytorium określone 
w art. 3 tej dyrektywy, lecz znajdującego się na obszarze Unii, i przemieszczenie to powinno być dokonane 
na rzecz tego podatnika lub osoby prawnej niepodlegającej opodatkowaniu, którzy działają w takim 
charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów. 

30      Z drugiej strony, jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 59–61 opinii, przesłanki materialne przemieszczenia 
wewnątrzwspólnotowego, takie jak określone w art. 28a ust. 5 lit. b) akapit drugi szóstej dyrektywy 
i wymienione w pkt 27 niniejszego wyroku, również powinny być spełnione w celu zwolnienia tego 
przemieszczenia z podatku VAT. 

31      W tym kontekście należy wyjaśnić, że fakt przemieszczenia towaru do celów działalności przedsiębiorstwa 
podatnika, jak wyjaśnia ów przepis, oznacza, że przemieszczenie to jest dokonywane na rzecz tego 
podatnika, „który działa w takim charakterze” w rozumieniu art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej 
dyrektywy. W tym względzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, że podatnik działa w takim charakterze, 
jeśli dokonuje transakcji w ramach swojej działalności podlegającej opodatkowaniu (zob. podobnie wyroki: 
z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, pkt 49; z dnia 8 listopada 2012 r., Profitube, 
C-165/11, EU:C:2012:692, pkt 52). 
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32      Zdaniem sądu odsyłającego transakcja będąca przedmiotem postępowania głównego powinna być uważana 
za przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 28a ust. 5 lit. b) szóstej dyrektywy. W tym 
względzie sąd ten stwierdza, że pojazd nabyty przez J. Plöckla został przypisany do jego przedsiębiorstwa 
znajdującego się w Niemczech, a następnie wysłany do Hiszpanii w celu dalszego wykorzystywania przez 
J. Plöckla w ramach jego przedsiębiorstwa. 

33      Wynika z tego, jak również z brzmienia pytania zadanego przez sąd odsyłający, że przesłanki zwolnienia 
z podatku VAT przemieszczenia będącego przedmiotem postępowania głównego zostały spełnione. 
Jednakże organ podatkowy odmówił zwolnienia na tej podstawie, że J. Plöckl nie przekazał mu nadanego 
przez Królestwo Hiszpanii numeru identyfikacji dla celów podatku VAT, jak wymaga tego § 17c ust. 3 
rozporządzenia wykonawczego w sprawie podatku obrotowego w brzmieniu obowiązującym w dacie 
okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym. 

34      W swoich uwagach na piśmie Komisja Europejska uważa, że ów wymóg przekazania nadanego przez 
państwo członkowskie przeznaczenia numeru identyfikacji dla celów podatku VAT ma na celu wykazanie, 
jeśli chodzi o przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe, iż podatnik dokonał przemieszczenia spornego 
towaru w tym państwie członkowskim „do celów działalności jego przedsiębiorstwa”, co stanowi – jak wynika 
z pkt 30 i 31 niniejszego wyroku – przesłankę zwolnienia takiego przemieszczenia z podatku VAT. Organ 
podatkowy i rząd niemiecki potwierdziły cel tego wymogu na rozprawie. Niniejsze pytanie prejudycjalne 
dotyczy zatem środków dowodowych, jakie można przewidzieć, oraz okoliczności, w jakich mogą one mieć 
miejsce, w celu wykazania, że ta przesłanka zwolnienia została spełniona. 

35      W tym zakresie Trybunał orzekł już, że w braku przepisu w tej kwestii w szóstej dyrektywie, ponieważ 
przewiduje ona jedynie w art. 28c część A zdanie wprowadzające, że do państw członkowskich należy 
ustalenie warunków, na jakich zwalniają one dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów, kwestia środków 
dowodowych, jakie mogą zostać przedstawione przez podatników dla skorzystania ze zwolnienia z podatku 
VAT, należy do kompetencji państw członkowskich (wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, 
EU:C:2012:592, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo). Ma to zastosowanie także do przemieszczeń 
wewnątrzwspólnotowych, o których mowa w tym przepisie w lit. d). 

36      Ponadto art. 22 ust. 8 szóstej dyrektywy, w brzmieniu wynikającym z jej art. 28h, przyznaje państwom 
członkowskim możliwość podjęcia środków mających na celu zapewnienie prawidłowego poboru podatku 
VAT i zapobieganie oszustwom podatkowym, z zastrzeżeniem w szczególności, iż środki te nie będą 
wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia takich celów. Środki te nie mogą zatem być 
wykorzystywane w sposób podważający neutralność podatku VAT, która stanowi podstawową zasadę 
wspólnego systemu podatku VAT (wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, 
pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo). 

37      Taki przepis krajowy wykracza poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku, 
jeżeli uzależnia w istocie prawo do zwolnienia z podatku VAT dostawy wewnątrzwspólnotowej od spełnienia 
obowiązków formalnych, nie uwzględniając wymogów merytorycznych, a w szczególności nie biorąc pod 
uwagę kwestii, czy zostały one spełnione. Transakcje powinny być bowiem opodatkowane 
z uwzględnieniem ich obiektywnych cech (zob. podobnie wyrok z dnia 27 września 2007 r., Collée, 
C-146/05, EU:C:2007:549, pkt 29, 30). 

38      W odniesieniu do obiektywnych cech przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego z pkt 30 niniejszego wyroku 
wynika, że jeżeli przemieszczenie towarów spełnia przesłanki przewidziane w art. 28a ust. 5 lit. b) akapit 
drugi szóstej dyrektywy, to jest ono zwolnione z podatku VAT (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 września 
2007 r., Collée, C-146/05, EU:C:2007:549, pkt 30). 

39      Wynika z tego, że zasada neutralności podatkowej wymaga, aby zwolnienie z podatku VAT było 
przyznawane, gdy zostały spełnione wymogi materialne, nawet jeżeli niektóre wymogi formalne zostały 
pominięte przez podatników (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 września 2007 r., Collée, C-146/05, 
EU:C:2007:549, pkt 31). 

40      W tym zakresie Trybunał orzekł, w kontekście dostawy wewnątrzwspólnotowej, że obowiązek przekazania 
numeru identyfikacji dla celów podatku VAT nabywcy stanowi wymóg formalny w kontekście prawa do 
zwolnienia z podatku VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, 
EU:C:2012:592, pkt 51). 

41      Tak samo jest w odniesieniu do obowiązku przekazania, w ramach przemieszczenia 
wewnątrzwspólnotowego, nadanego przez państwo członkowskie przeznaczenia numeru identyfikacji dla 
celów podatku VAT podatnika. W tym względzie, jeżeli dostarczenie tego numeru stanowi dowód, że takie 
przemieszczenie zostało dokonane dla celów przedsiębiorstwa tego podatnika, a w konsekwencji – jak 
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wynika z pkt 31 niniejszego wyroku – że ów podatnik działa w takim charakterze w tym państwie 
członkowskim, wykazanie takiego statusu w każdym razie nie może zależeć wyłącznie od przekazania 
rzeczonego numeru identyfikacji dla celów podatku VAT. Artykuł 4 ust. 1 szóstej dyrektywy, który definiuje 
pojęcie „podatnika”, nie uzależnia bowiem tego statusu od posiadania przez osobę numeru identyfikacji dla 
celów podatku VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, 
pkt 49). Przekazanie tego numeru nie stanowi zatem przesłanki materialnej do celów zwolnienia 
przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego z podatku VAT. 

42      Z powyższego wynika, że administracja państwa członkowskiego w zasadzie nie może odmówić zwolnienia 
przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego z podatku VAT tylko na tej podstawie, że podatnik nie przekazał 
nadanego mu przez państwo członkowskie przeznaczenia numeru identyfikacji dla celów podatku VAT. 

43      Jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 81 opinii, orzecznictwo Trybunału uznało jednak dwie sytuacje, 
w jakich nieprzestrzeganie wymogu formalnego może skutkować utratą prawa do zwolnienia z podatku VAT. 

44      W pierwszej kolejności na zasadę neutralności podatkowej nie może powoływać się, do celów zwolnienia 
z podatku VAT, podatnik, który umyślnie uczestniczył w oszustwie podatkowym i naraził na 
niebezpieczeństwo funkcjonowanie wspólnego systemu podatku VAT (zob. podobnie wyroki: z dnia 
7 grudnia 2010 r., R., C-285/09, EU:C:2010:742, pkt 54; z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, 
EU:C:2012:592, pkt 46). 

45      Jednakże sąd odsyłający stwierdził, że nie było poważnych poszlak oszustwa podatkowego w postępowaniu 
głównym oraz że organ podatkowy wykluczył takie oszustwo. Zatem ów wyjątek od reguły, zgodnie z którą 
zwolnienie z podatku VAT powinno zostać przyznane, nawet w braku zachowania przesłanki formalnej, 
jeżeli spełnione są przesłanki materialne, nie ma zastosowania w niniejszym sporze. 

46      W drugiej kolejności naruszenie wymogu formalnego może prowadzić do odmowy zwolnienia z podatku 
VAT, jeżeli naruszenie to skutkuje uniemożliwieniem przedstawienia przekonywającego dowodu spełnienia 
wymogów materialnych (zob. podobnie wyroki: z dnia 27 września 2007 r., Collée, C-146/05, 
EU:C:2007:549, pkt 31; z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, pkt 46). 

47      Jednak z tej samej przesłanki, od której jest uzależniona ta odmowa zwolnienia z podatku VAT, wynika, że 
jeżeli organ podatkowy posiada informacje niezbędne do ustalenia, iż zostały spełnione wymogi materialne, 
to nie może on nakładać dodatkowych warunków dotyczących przysługującego podatnikowi prawa do 
zwolnienia z tego podatku, które mogłyby w efekcie praktycznie uniemożliwić wykonanie tego prawa (zob. 
wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Idexx Laboratories Italia, C-590/13, EU:C:2014:2429, pkt 40 i przytoczone 
tam orzecznictwo). 

48      Jak wskazano w pkt 30 i 31 niniejszego wyroku, przesłanki materialne przemieszczenia 
wewnątrzwspólnotowego przewidziane w art. 28a ust. 5 lit. b) szóstej dyrektywy w istocie odpowiadają 
materialnym przesłankom zwolnienia z podatku VAT takiego przemieszczenia, wymienionym w art. 28c 
część A lit. a) tej dyrektywy. 

49      W konsekwencji – jako że, jak wynika z pkt 32 niniejszego wyroku, w ramach sporu w postępowaniu 
głównym, nawet jeśli J. Plöckl nie przekazał nadanego w państwie członkowskim przeznaczenia numeru 
identyfikacji dla celów podatku VAT, sąd odsyłający stwierdził, że sporną transakcję należy uważać za 
przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 28a ust. 5 lit. b) szóstej dyrektywy – należy 
uznać, iż urząd skarbowy dysponował danymi pozwalającymi również stwierdzić, że przesłanki zwolnienia 
tego przemieszczenia zostały spełnione. 

50      Wydaje się więc, że żadna z dwóch sytuacji, w jakich Trybunał dopuścił możliwość odmowy przez organ 
podatkowy zwolnienia z podatku VAT ze względu na niedochowanie wymogu formalnego, nie ma 
zastosowania w okolicznościach takich jak te w postępowaniu głównym. 

51      Sąd odsyłający powołuje się jednak na pkt 58 wyroku z dnia 27 września 2012 r., VSTR (C-587/10, 
EU:C:2012:592), w którym Trybunał orzekł, iż art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy nie 
sprzeciwia się temu, aby organ podatkowy państwa członkowskiego uzależniał zwolnienie dostawy 
wewnątrzwspólnotowej z podatku VAT od przekazania przez dostawcę numeru identyfikacji dla celów 
podatku VAT nabywcy, z zastrzeżeniem jednak, że odmowa przyznania tego zwolnienia nie będzie opierała 
się na jednym tylko względzie, iż obowiązek ten nie został wykonany, jeżeli dostawca działający w dobrej 
wierze, podjąwszy wszystkie środki, jakich można od niego rozsądnie wymagać, nie może przekazać tego 
numeru identyfikacji, przy czym przedstawia on wskazówki, które mogą w sposób wystarczający udowodnić, 
że nabywca jest podatnikiem działającym w takim charakterze w danej transakcji. Sąd odsyłający 
zastanawia się, czy wynika z tego, iż zwolnienia z podatku VAT można odmówić podatnikowi, który 
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w ramach przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego nie podjął wszelkich działań, jakich można od niego 
rozsądnie wymagać w celu przekazania organowi podatkowemu nadanego przez państwo członkowskie 
przeznaczenia numeru identyfikacji dla celów podatku VAT. 

52      W wyroku z dnia 27 września 2012 r., VSTR (C-587/10, EU:C:2012:592), Trybunał nie zamierzał ustanowić 
takiej zasady ogólnej. 

53      W pkt 46 tego wyroku Trybunał wyraźnie bowiem potwierdził orzecznictwo, zgodnie z którym, oprócz dwóch 
sytuacji wymienionych w pkt 44 i 46 niniejszego wyroku, zasada neutralności podatkowej wymaga, aby 
przyznać zwolnienie z podatku VAT, jeżeli spełnione są wymogi materialne, nawet jeśli niektóre wymogi 
formalne zostały pominięte przez podatnika. 

54      Ponadto, jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 111 opinii, w szczególności z pkt 52 wyroku z dnia 
27 września 2012 r., VSTR (C-587/10, EU:C:2012:592), wynika, że stwierdzenie, iż podatnik, działając 
w dobrej wierze i po podjęciu wszystkich środków, jakich można od niego rozsądnie wymagać, nie mógł 
przekazać numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT nabywcy, dotyczy sytuacji, w której 
pytaniem jest, czy podatnik uczestniczył w oszustwie podatkowym czy też nie. Trybunał orzekł więc, że 
uczestnictwo dostawcy w takim oszustwie można wykluczyć, mając na względzie okoliczność, iż ów 
dostawca, działając w dobrej wierze i po podjęciu wszystkich środków, jakich można od niego rozsądnie 
wymagać, nie mógł przekazać numeru identyfikacji dla celów podatku VAT nabywcy. 

55      Wynika z tego, że w okolicznościach takich jak te w postępowaniu głównym, w których uczestnictwo 
podatnika w oszustwie podatkowym zostało w każdym razie wykluczone, nie można odmówić zwolnienia 
z podatku VAT na tej podstawie, że podatnik nie podjął wszystkich środków, jakich można od niego 
rozsądnie wymagać w celu spełnienia obowiązku formalnego, czyli przekazania nadanego przez państwo 
członkowskie przeznaczenia przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego numeru identyfikacji dla celów 
podatku VAT. 

56      Przed Trybunałem organ podatkowy i rząd niemiecki podkreśliły jednak kluczowy charakter numeru 
identyfikacji dla celów podatku VAT jako elementu kontroli w masowym systemie obejmującym znaczną 
liczbę transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

57      Taki wzgląd nie może jednak ani przekształcić wymogu formalnego w wymóg materialny we wspólnym 
systemie podatku VAT, ani uzasadnić odmowy przyznania zwolnienia ze względu na niedochowanie 
wymogu formalnego ustanowionego przez prawo krajowe transponujące szóstą dyrektywę. 

58      Bowiem nawet jeśli art. 22 ust. 8 szóstej dyrektywy, w brzmieniu wynikającym z jej art. 28h, pozwala 
państwom członkowskim na przyjęcie środków przeznaczonych do zapewnienia prawidłowego poboru 
podatku VAT i uniknięcia oszustw podatkowych, taka odmowa zwolnienia wykraczałaby poza to, co jest 
niezbędne do realizacji tych celów, w sytuacji gdy podobne naruszenie prawa krajowego może być 
sankcjonowane grzywną proporcjonalną do wagi naruszenia (zob. analogicznie wyroki: z dnia 9 lipca 
2015 r., Salomie i Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454, pkt 62, 63; a także z dnia 15 września 2016 r., 
Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14, EU:C:2016:690, pkt 47, 48). 

59      W świetle powyższych rozważań na zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 22 ust. 8 szóstej dyrektywy 
w brzmieniu wynikającym z jej art. 28h, a także art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy i art. 28c część A 
lit. d) tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie odmowie przez organ 
podatkowy państwa członkowskiego pochodzenia zwolnienia z podatku VAT przemieszczenia 
wewnątrzwspólnotowego na tej podstawie, że podatnik nie przekazał nadanego przez państwo 
członkowskie przeznaczenia numeru identyfikacji dla celów podatku VAT, jeżeli nie istnieje żadna poważna 
poszlaka wskazująca na popełnienie oszustwa, jeżeli towar został przemieszczony do innego państwa 
członkowskiego, a pozostałe przesłanki zwolnienia również są spełnione. 

 W przedmiocie kosztów 

60      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem 
kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty 
poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu 
głównym, nie podlegają zwrotowi. 

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje: 
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Artykuł 22 ust. 8 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 
2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r., w brzmieniu wynikającym z art. 28h szóstej dyrektywy, a także 
art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy i art. 28c część A lit. d) tej dyrektywy należy interpretować 
w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie odmowie przez organ podatkowy państwa 
członkowskiego pochodzenia zwolnienia z podatku od wartości dodanej przemieszczenia 
wewnątrzwspólnotowego na tej podstawie, że podatnik nie przekazał nadanego przez państwo 
członkowskie przeznaczenia numeru identyfikacji dla celów podatku od wartości dodanej, jeżeli nie 
istnieje żadna poważna poszlaka wskazująca na popełnienie oszustwa, jeżeli towar został 
przemieszczony do innego państwa członkowskiego, a pozostałe przesłanki zwolnienia również są 
spełnione. 

Podpisy 
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2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 lutego 
2017 r., C-21/16 

 

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) 

z dnia 9 lutego 2017 r.(1) 

Odesłanie prejudycjalne – VAT – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 131 i 138 – Przesłanki zwolnienia 
dostawy wewnątrzwspólnotowej – System wymiany informacji o VAT (VIES) – Brak rejestracji nabywcy – 

Odmowa skorzystania ze zwolnienia – Dopuszczalność 

W sprawie C-21/16 

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, 
złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [sąd arbitrażowy do spraw 
podatkowych (centrum arbitrażu administracyjnego), Portugalia] postanowieniem z dnia 30 listopada 
2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 15 stycznia 2016 r., w postępowaniu: 

Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal 

przeciwko 

Autoridade Tributária e Aduaneira, 

TRYBUNAŁ (dziewiąta izba), 

w składzie: E. Juhász, prezes izby, K. Jürimäe (sprawozdawca) i C. Lycourgos, sędziowie, 

rzecznik generalny: P. Mengozzi, 

sekretarz: A. Calot Escobar, 

uwzględniając pisemny etap postępowania, 

rozważywszy uwagi przedstawione: 

–        w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, R. Camposa Lairesa oraz M. Figueireda, 
działających w charakterze pełnomocników, 

–        w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika, 

–        w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Lozano Palacios oraz G. Bragę da Cruza, działających 
w charakterze pełnomocników, 

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii, 

wydaje następujący 

Wyrok 

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 131 oraz art. 138 ust. 1 
dyrektywy 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, zwanej dalej „dyrektywą VAT”), jak również zasady 
proporcjonalności. 
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2        Wniosek ów został złożony w ramach sporu pomiędzy Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal (zwanym dalej 
„Euro Tyre”) a Autoridade Tributária e Aduaneira (organem podatkowym i celnym, Portugalia) 
w przedmiocie odmowy przez ten organ zwolnienia z podatku od wartości dodanej (zwanego dalej „VAT”) 
szeregu transakcji, które Euro Tyre zakwalifikował jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. 

 Ramy prawne 

 Prawo Unii 

 Dyrektywa VAT 

3        Zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie 
w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej 
działalności. „Działalność gospodarcza” została zdefiniowana w tym przepisie jako wszelka działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą 
i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Wskazany przepis precyzuje, że za działalność 
gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub 
wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. 

4        Zgodnie z art. 131 owej dyrektywy: 

„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”. 

5        Artykuł 138 ust. 1 wspomnianej dyrektywy przewiduje: 

„Państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca 
przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium Wspólnoty, przez 
sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej 
podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu towarów”. 

6        Artykuł 213 ust. 1 tej dyrektywy stanowi: 

„Każdy podatnik zgłasza rozpoczęcie, zmianę i zakończenie działalności jako podatnika. 

Państwa członkowskie zezwalają na dokonanie tego zgłoszenia drogą elektroniczną na warunkach, które 
ustalą; mogą też wymagać stosowania takiej drogi”. 

7        Artykuł 214 ust. 1 dyrektywy VAT stanowi: 

„Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zapewnić, że następujące osoby zostaną 
zidentyfikowane za pomocą indywidualnego numeru: 

a)      każdy podatnik, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 9 ust. 2, który dokonuje na terytorium 
danego państwa dostaw towarów lub świadczy usługi dające prawo do odliczenia VAT, inne niż 
dostawy towarów lub świadczenie usług, od których VAT jest płacony wyłącznie przez nabywcę lub 
odbiorcę, zgodnie z art. 194–197 i art. 199; 

b)      każdy podatnik, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, który dokonuje wewnątrzwspólnotowych 
nabyć towarów podlegających VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) albo każdy podatnik, lub osoba 
prawna niebędąca podatnikiem, który skorzystał z możliwości objęcia wewnątrzwspólnotowych 
nabyć podatkiem VAT, przewidzianej w art. 3 ust. 3; 

[…]”. 

 Rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 oraz (UE) nr 904/2010 
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8        Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylającego rozporządzenie 
(EWG) nr 218/92 (Dz.U. 2003, L 264, s. 1): 

„Każde państwo członkowskie prowadzi elektroniczną bazę danych zawierającą ewidencję osób, którym 
nadano numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT w tym państwie członkowskim”. 

9        Rozporządzenie nr 1798/2003 zostało uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniem 
Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz 
zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2010, L 268, s. 1). 

10      Artykuł 17 ust. 1 tego drugiego rozporządzenia przewiduje: 

„Każde z państw członkowskich przechowuje w elektronicznym systemie następujące informacje: 

a)      informacje, które gromadzi zgodnie z tytułem XI rozdział 6 dyrektywy [VAT]; 

b)      dane dotyczące tożsamości, działalności, formy prawnej i adresu osób, którym nadało numer 
identyfikacyjny VAT, zgromadzone zgodnie z art. 213 dyrektywy [VAT], a także datę nadania takiego 
numeru; 

[…]”. 

 Prawo portugalskie 

11      Regime do IVA das Transações Intracomunitárias (system VAT dotyczący transakcji 
wewnątrzwspólnotowych, zwany dalej „RITI”) dokonuje transpozycji przepisów w zakresie transakcji 
wewnątrzwspólnotowych wynikających z dyrektywy VAT do prawa portugalskiego. 

12      Zgodnie z art. 14 lit. a) RITI zwolnione z VAT są: 

„dostawy towarów dokonywane przez podatnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), wysłane lub 
transportowane do nabywcy przez sprzedawcę, nabywcę lub na ich rzecz z terytorium kraju do innego 
państwa członkowskiego, jeżeli nabywca ów jest osobą fizyczną lub osobą prawną zarejestrowaną na 
potrzeby podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim, która użyła odpowiedniego numeru 
identyfikacyjnego w celu przeprowadzenia transakcji nabycia i która jest tam objęta systemem 
opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”. 

 Postępowanie główne i pytania prejudycjalne 

13      Euro Tyre jest portugalskim oddziałem spółki prawa niderlandzkiego, Euro Tyre BV. Euro Tyre prowadzi 
działalność w zakresie przywozu, wywozu i wprowadzania do obrotu opon różnych marek dla detalistów na 
terytorium Portugalii i Hiszpanii. Na rynku hiszpańskim dokonuje sprzedaży częściowo bezpośrednio, 
a częściowo za pośrednictwem dystrybutora, czyli spółki Euro Tyre Distribución de Neumáticos SL. 

14      Spór w postępowaniu głównym dotyczy szeregu transakcji sprzedaży realizowanych na rzecz spółki Euro 
Tyre Distribución de Neumáticos w okresie obejmującym lata 2010–2012. W momencie dokonywania tych 
transakcji sprzedaży spółka ta była zarejestrowana jako podatnik VAT w Hiszpanii. Natomiast nie podlegała 
jeszcze w tym państwie członkowskim systemowi opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia ani nie 
była zarejestrowana w systemie wymiany informacji o VAT (zwanym dalej „systemem VIES”). Dopiero 
w dniu 19 marca 2013 r. hiszpańska administracja podatkowa przyznała jej status wewnątrzwspólnotowego 
podmiotu gospodarczego i zarejestrowała ją w tym systemie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 

15      Euro Tyre zgłosił wspomniane transakcje sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowe dostawy zwolnione na 
podstawie art. 14 lit. a) RITI. 

16      W następstwie kontroli podatkowej dotyczącej lat 2010–2012 Inspeção Tributária (urząd kontroli podatkowej, 
Portugalia) uznał jednak, że określone w art. 14 lit. a) RITI przesłanki zwolnienia nie zostały spełnione, 
ponieważ w momencie dokonywania rozpatrywanych transakcji sprzedaży spółka Euro Tyre Distribución de 
Neumáticos nie była ani zarejestrowana do celów dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych 
w Hiszpanii, ani zarejestrowana w systemie VIES. 
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17      W związku z tym organ podatkowy i celny określił nową wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie 
VAT należnego od Euro Tyre za lata 2010–2012 wraz z odsetkami za zwłokę. 

18      Euro Tyre zakwestionował tę decyzję. Po oddaleniu jego nieprocesowego zastrzeżenia oraz odwołania 
w ramach toku instancji Euro Tyre wniósł skargę do sądu odsyłającego. Przed owym sądem Euro Tyre 
podniósł, iż przewidziana w art. 14 lit. a) RITI przesłanka, zgodnie z którą nabywca musi być objęty 
systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zarejestrowany w systemie 
VIES, jest rezultatem nieprawidłowej transpozycji dyrektywy VAT. Przesłanka taka nie znajduje się bowiem 
w art. 138 owej dyrektywy i stanowi co najwyżej wymóg o charakterze formalnym nałożony przez samą 
Republikę Portugalską. 

19      Sąd odsyłający ma wątpliwości co do kwestii, czy zwolnienie dostaw wewnątrzwspólnotowych przewidziane 
w art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT może zależeć od tego, czy nabywca mający siedzibę w państwie 
członkowskim innym niż państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest 
zarejestrowany w tym pierwszym państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych i czy znajduje 
się on w systemie VIES. 

20      W tym względzie sąd ów zauważa, że od czerwca 2010 r. spółka Euro Tyre Distribución de Neumáticos była 
zarejestrowana do celów VAT w Hiszpanii na potrzeby transakcji krajowych pod numerem identyfikacyjnym, 
który znajdował się na wszystkich fakturach dotyczących rozpatrywanych transakcji sprzedaży, a także na 
związanych z nimi informacjach podsumowujących. Natomiast w momencie dokonywania tych transakcji 
sprzedaży spółka ta, będąca podatnikiem VAT, nie była objęta systemem opodatkowania 
wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz nie była zarejestrowana w systemie VIES. Euro Tyre wiedział o tym 
stanie rzeczy, lecz oczekiwał, że hiszpańska administracja podatkowa przyzna Euro Tyre Distribución de 
Neumáticos status wewnątrzwspólnotowego podmiotu gospodarczego ze skutkiem wstecznym. Ponadto 
portugalski organ podatkowy stwierdził, że w niniejszej sprawie po stronie Euro Tyre nie doszło ani do 
oszustwa podatkowego, ani do unikania opodatkowania. 

21      W tych okolicznościach Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [sąd arbitrażowy 
do spraw podatkowych (centrum arbitrażu administracyjnego), Portugalia] postanowił zawiesić 
postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

„1)      Czy art. 131 i art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów sprzeciwiają się temu, by organ podatkowy państwa 
członkowskiego odmówił przyznania zwolnienia z VAT przekazującemu towar mającemu miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w tym państwie członkowskim, gdyż nabywca, mający miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim, nie jest zarejestrowany w systemie VIES 
ani nie jest objęty w tym kraju systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
chociaż w momencie przekazania posiada on ważny numer identyfikacyjny VAT w tym innym 
państwie członkowskim, który to numer wykorzystano w treści faktur dotyczących transakcji i gdy 
spełniono materialnoprawne łączne przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, to jest gdy 
uprawnienie do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przekazane nabywcy i gdy dostawca 
wykaże, że rzeczony towar został wysłany lub przewieziony do innego państwa członkowskiego oraz 
że w wyniku owej wysyłki lub transportu ten sam towar opuścił fizycznie terytorium państwa 
członkowskiego wysyłki do nabywcy będącego podatnikiem lub osoby prawnej działającej w takim 
charakterze w państwie członkowskim odmiennym od państwa wysyłki towarów? 

2)      Czy zasada proporcjonalności sprzeciwia się temu, by art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT interpretować 
w ten sposób, że należy odmówić zwolnienia z VAT, w przypadku gdy mający miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w państwie członkowskim przekazujący towar wiedział o tym, iż nabywca mający 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim, choć posiada w tym innym 
państwie członkowskim ważny numer identyfikacyjny VAT, nie jest zarejestrowany w systemie VIES 
ani nie był objęty w tym kraju systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
ale oczekiwał, że nabywca zostanie wpisany do rejestru ze skutkiem wstecznym jako 
wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy?”. 

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych 

22      Poprzez swoje pytania, które należy zbadać łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 131 
i art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, aby 
organ podatkowy danego państwa członkowskiego odmawiał zwolnienia z VAT wewnątrzwspólnotowej 
dostawy z tego względu, że w momencie tej dostawy nabywca, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w państwie członkowskim przeznaczenia i posiadający numer identyfikacyjny VAT ważny do dokonywania 
transakcji w tym państwie, nie jest ani zarejestrowany w systemie VIES, ani objęty systemem 
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opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wspomniany sąd zapytuje również, czy art. 138 ust. 1 
dyrektywy VAT, interpretowany w świetle zasady proporcjonalności, stoi na przeszkodzie takiej odmowie, 
jeżeli sprzedawca wiedział o sytuacji nabywcy w zakresie VAT i był przekonany, że nabywca zostanie 
w późniejszym czasie zarejestrowany ze skutkiem wstecznym jako wewnątrzwspólnotowy podmiot 
gospodarczy. 

23      Należy najpierw przypomnieć, że art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT przewiduje obowiązek zwolnienia przez 
państwa członkowskie dostaw towarów spełniających wymienione w nim przesłanki (wyrok z dnia 
9 października 2014 r., Traum, C-492/13, EU:C:2014:2267, pkt 46). 

24      Na podstawie tego przepisu państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub 
transportowanych z ich terytorium, lecz w obrębie Unii Europejskiej, przez sprzedawcę lub nabywcę lub na 
rzecz sprzedawcy lub nabywcy, dokonane dla innego podatnika lub dla osoby prawnej niebędącej 
podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu towarów. 

25      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zwolnienie z VAT dostawy wewnątrzwspólnotowej znajduje 
zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na 
kupującego i gdy sprzedawca ustali, że towar ten został wysłany lub przetransportowany do innego państwa 
członkowskiego i że w wyniku wysyłki lub transportu fizycznie opuścił on terytorium państwa członkowskiego 
dostawy (wyrok z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, pkt 31 i przytoczone 
tam orzecznictwo). 

26      W niniejszej sprawie z informacji znajdujących się w postanowieniu odsyłającym wynika, iż zadane pytania 
opierają się na założeniu, że materialnoprawne przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu 
art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, które zostały przywołane w pkt 24 i 25 niniejszego wyroku, są spełnione. 
Odmówiono możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT z tego tylko względu, że w momencie sprzedaży 
rozpatrywanej w postępowaniu głównym nabywca nie był zarejestrowany na potrzeby dokonania transakcji 
wewnątrzwspólnotowych w Hiszpanii i nie był zarejestrowany w systemie VIES. Nabywca posiadał w tym 
państwie członkowskim jedynie numer identyfikacyjny VAT ważny do dokonywania transakcji w rzeczonym 
państwie, a nie do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

27      W tym względzie należy przypomnieć, że prawdą jest, iż w przejściowym systemie opodatkowania obrotu 
wewnątrz Unii identyfikacja podatników VAT za pomocą numerów indywidualnych ma na celu ułatwienie 
ustalenia, w jakim państwie członkowskim miało miejsce końcowe wykorzystanie dostarczonych towarów 
(wyroki: z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, pkt 57; z dnia 14 marca 
2013 r., Ablessio, C-527/11, EU:C:2013:168, pkt 19). Artykuł 214 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT nakłada 
bowiem na państwa członkowskie obowiązek podjęcia wszelkich działań niezbędnych do tego, aby 
w szczególności każdy podatnik lub każda osoba prawna niebędąca podatnikiem, którzy dokonują nabycia 
wewnątrzwspólnotowego, byli zidentyfikowani za pomocą indywidualnego numeru. 

28      Rejestracja w systemie VIES podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych również ma 
niewątpliwe znaczenie w tym kontekście. System ów ma na celu umożliwienie podmiotom gospodarczym 
uzyskania potwierdzenia numeru identyfikacyjnego VAT ich partnerów handlowych, a krajowym organom 
podatkowym – kontrolowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i wykrywania ewentualnych 
nieprawidłowości. Rzeczony system odpowiada zatem wymogowi przewidzianemu w art. 27 rozporządzenia 
nr 1798/2003, a od dnia 1 stycznia 2012 r. w art. 17 rozporządzenia nr 904/2010, aby państwa członkowskie 
prowadziły elektroniczną bazę danych zawierającą ewidencję osób, którym państwa te nadały numer 
identyfikacyjny dla potrzeb VAT. 

29      Niemniej jednak ani art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, ani orzecznictwo Trybunału nie wzmiankują wśród 
materialnoprawnych przesłanek zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej, które to przesłanki zostały 
wymienione w sposób wyczerpujący, obowiązku dysponowania przez nabywcę numerem identyfikacyjnym 
VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, pkt 59), 
ani tym bardziej obowiązku rejestracji nabywcy do celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych 
oraz rejestracji w systemie VIES. 

30      W przeciwieństwie do podniesionych zasadniczo przed Trybunałem twierdzeń rządów portugalskiego 
i polskiego takich obowiązków nie można wywieść z przesłanki, zgodnie z którą nabywca musi być 
podatnikiem działającym w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu towarów (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, 
EU:C:2012:592, pkt 40). 
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31      Definicja podatnika, określona w art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT, obejmuje wyłącznie osobę, która prowadzi 
działalność gospodarczą w sposób samodzielny i niezależnie od miejsca jej wykonywania, bez względu na 
cele lub rezultaty takiej działalności, przy czym nie uzależnia tego statusu od posiadania przez osobę 
numeru identyfikacyjnego VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, 
EU:C:2012:592, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo), w stosownych przypadkach szczególnego dla 
dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub od tego, że rzeczona osoba jest zarejestrowana 
w systemie VIES. Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że podatnik działa w takim charakterze, jeśli 
dokonuje transakcji w ramach swojej działalności podlegającej opodatkowaniu (zob. podobnie wyrok z dnia 
27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo). 

32      W związku z tym ani uzyskanie przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego VAT w celu dokonania 
transakcji wewnątrzwspólnotowych, ani rejestracja nabywcy w systemie VIES nie stanowią materialnych 
przesłanek zwolnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej z VAT. Są to wyłącznie wymogi formalne, które nie 
mogą podważać prawa sprzedawcy do zwolnienia z VAT, ponieważ materialne przesłanki w zakresie 
dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały spełnione (zob. analogicznie wyroki: z dnia 6 września 2012 r., 
Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, pkt 60; z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C-587/10, 
EU:C:2012:592, pkt 51; z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C-24/15, EU:C:2016:791, pkt 40). 

33      W tym względzie należy przypomnieć, że w braku w dyrektywie VAT konkretnego przepisu dotyczącego 
dowodów, jakich podatnicy zobowiązani są dostarczyć w celu skorzystania ze zwolnienia z VAT, to do 
państw członkowskich należy określenie, zgodnie z art. 131 owej dyrektywy, przesłanek warunkujących 
zwolnienie przez te państwa dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu zapewnienia prawidłowego i prostego 
stosowania tychże zwolnień oraz w celu zapobiegania ewentualnym oszustwom, unikaniu opodatkowania 
oraz nadużyciom. Niemniej jednak przy wykonywaniu swoich kompetencji państwa członkowskie powinny 
przestrzegać ogólnych zasad prawa, które stanowią część porządku prawnego Unii (zob. wyroki: z dnia 
6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo; 
a także z dnia 9 października 2014 r., Traum, C-492/13, EU:C:2014:2267, pkt 27). 

34      Zgodnie z orzecznictwem Trybunału przepis krajowy wykracza poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia 
prawidłowego poboru podatku, jeśli uzależnia w istocie prawo do zwolnienia z VAT dostawy 
wewnątrzwspólnotowej od spełnienia obowiązków formalnych, nie uwzględniając wymogów materialnych, 
a w szczególności nie biorąc pod uwagę kwestii, czy zostały one spełnione. Transakcje powinny być bowiem 
opodatkowane z uwzględnieniem ich obiektywnych cech (wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, 
C-24/15, EU:C:2016:791, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo). 

35      W odniesieniu zaś do obiektywnych cech dostawy wewnątrzwspólnotowej, z pkt 23–25 niniejszego wyroku 
wynika, że jeśli dostawa towarów spełnia przesłanki przewidziane w art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, to jest 
ona zwolniona z VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C-24/15, EU:C:2016:791, 
pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo). 

36      Wynika z tego, że zasada neutralności podatkowej wymaga, aby zwolnienie z VAT było przyznawane, gdy 
zostały spełnione przesłanki materialne, nawet jeżeli niektóre wymogi formalne zostały pominięte przez 
podatników (wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C-24/15, EU:C:2016:791, pkt 39). 

37      W konsekwencji administracja danego państwa członkowskiego nie może co do zasady odmówić zwolnienia 
z VAT dostawy wewnątrzwspólnotowej z tego tylko powodu, że nabywca nie jest ani zarejestrowany 
w systemie VIES, ani objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia. 

38      Należy zatem zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału istnieją jedynie dwie sytuacje, w jakich 
nieprzestrzeganie wymogu formalnego może skutkować utratą prawa do zwolnienia z VAT (zob. podobnie 
wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C-24/15, EU:C:2016:791, pkt 43). 

39      W pierwszej kolejności na zasadę neutralności podatkowej nie może powoływać się, do celów zwolnienia 
z VAT, podatnik, który umyślnie uczestniczył w oszustwie podatkowym i naraził na niebezpieczeństwo 
funkcjonowanie wspólnego systemu VAT (zob. wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C-24/15, 
EU:C:2016:791, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo). 

40      W tym zakresie należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału nie jest sprzeczne z prawem Unii 
wymaganie, by podmiot gospodarczy działał w dobrej wierze i podejmował wszelkie działania, jakich można 
racjonalnie wymagać w celu upewnienia się, że dokonywana przezeń czynność nie prowadzi do udziału 
w oszustwie podatkowym (wyrok z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, 
pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo). W wypadku gdyby dany podatnik wiedział albo powinien był 
wiedzieć, że dokonywana przezeń czynność stanowiła część składową oszustwa popełnianego przez 
kupującego, i nie podjął wszelkich racjonalnych środków znajdujących się w jego mocy w celu uniknięcia 
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tego oszustwa, wówczas należałoby odmówić podatnikowi możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT 
(wyrok z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, pkt 54). 

41      W niniejszym przypadku sama wskazana przez sąd odsyłający okoliczność, że sprzedawca, po pierwsze, 
wiedział o tym, iż w momencie dokonania transakcji nabywca nie był ani zarejestrowany w systemie VIES, 
ani objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz, po drugie, był 
przekonany, że nabywca zostanie w późniejszym czasie zarejestrowany ze skutkiem wstecznym jako 
wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy, nie stanowi wystarczającego powodu do odmowy przez organ 
podatkowy zwolnienia z VAT. Z informacji zawartych w przekazanych przez sąd odsyłający aktach sprawy 
i wskazanych w pkt 20 niniejszego wyroku wynika bowiem, że w niniejszej sprawie po stronie Euro Tyre nie 
doszło ani do oszustwa podatkowego, ani do unikania opodatkowania. 

42      W drugiej kolejności naruszenie wymogu formalnego może prowadzić do odmowy zwolnienia z VAT, jeżeli 
naruszenie to skutkuje uniemożliwieniem przedstawienia przekonywającego dowodu spełnienia wymogów 
materialnych (zob. wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C-24/15, EU:C:2016:791, pkt 46 
i przytoczone tam orzecznictwo). 

43      W rozpatrywanej sprawie, jak wynika to zasadniczo z pkt 26 niniejszego wyroku, zadane pytania opierają się 
na założeniu, że materialnoprawne przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu art. 138 ust. 1 
dyrektywy VAT zostały spełnione. Ponadto żadna informacja z przekazanych Trybunałowi akt sprawy nie 
wskazuje, aby naruszenie wymogu formalnego rozpatrywanego w postępowaniu głównym miało 
uniemożliwić stwierdzenie, że tak było. Do sądu odsyłającego należy jednak dokonanie niezbędnych ustaleń 
w tej kwestii. 

44      W świetle powyższych rozważań na zadane pytania należy odpowiedzieć, że art. 131 i art. 138 ust. 1 
dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie temu, aby organ podatkowy 
danego państwa członkowskiego odmawiał zwolnienia z VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy z tego tylko 
względu, że w momencie tej dostawy nabywca, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie 
członkowskim przeznaczenia i posiadający numer identyfikacyjny VAT ważny do dokonywania transakcji 
w tym państwie, nie jest ani zarejestrowany w systemie VIES, ani objęty systemem opodatkowania 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, chociaż nie istnieje żadna konkretna poszlaka wskazująca na 
popełnienie oszustwa podatkowego oraz ustalono, że przesłanki materialnoprawne zwolnienia z VAT 
zostały spełnione. W tym wypadku art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, interpretowany w świetle zasady 
proporcjonalności, stoi również na przeszkodzie takiej odmowie, jeżeli sprzedawca wiedział o sytuacji 
nabywcy w zakresie VAT i był przekonany, że nabywca zostanie w późniejszym czasie zarejestrowany ze 
skutkiem wstecznym jako wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy. 

 W przedmiocie kosztów 

45      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem 
kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty 
poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu 
głównym, nie podlegają zwrotowi. 

Z powyższych względów Trybunał (dziewiąta izba) orzeka, co następuje: 

Artykuł 131 i art. 138 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, iż stoją one 
na przeszkodzie temu, aby organ podatkowy danego państwa członkowskiego odmawiał zwolnienia 
wewnątrzwspólnotowej dostawy z podatku od wartości dodanej z tego tylko względu, że 
w momencie tej dostawy nabywca, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie 
członkowskim przeznaczenia i posiadający numer identyfikacyjny do celów podatku od wartości 
dodanej ważny do dokonywania transakcji w tym państwie, nie jest ani zarejestrowany w systemie 
wymiany informacji o podatku od wartości dodanej, ani objęty systemem opodatkowania 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, chociaż nie istnieje żadna konkretna poszlaka wskazująca na 
popełnienie oszustwa podatkowego oraz ustalono, że przesłanki materialnoprawne zwolnienia 
z podatku od wartości dodanej zostały spełnione. W tym wypadku art. 138 ust. 1 owej dyrektywy, 
interpretowany w świetle zasady proporcjonalności, stoi również na przeszkodzie takiej odmowie, 
jeżeli sprzedawca wiedział o sytuacji nabywcy w zakresie podatku od wartości dodanej i był 
przekonany, że nabywca zostanie w późniejszym czasie zarejestrowany ze skutkiem wstecznym jako 
wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy. 



 

 19 

3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 
26 lutego 2016 r., IPTPP2/4512-627/15-3/JS 

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 
z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. , poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , 
poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - 
przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 
1 lutego 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe. 

UZASADNIENIE 

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej 
dostawy towarów. 

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 lutego 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. 

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest 
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonał też rejestracji na potrzeby wspólnotowego podatku od 
wartości dodanej (VAT UE). 

W dniu 6 lutego 2015 r. na podstawie zamówienia z dnia 4 lutego 2015 r. Wnioskodawca dokonał 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium UE - we 
Włoszech -.... Towar został faktycznie wywieziony do Włoch do zamawiającego, Spółka posiada komplet 
dokumentów potwierdzających faktyczne dokonanie dostawy i odbiór towaru za granicą Polski w tym fakturę, list 
przewozowy, CMR. 

Po czasie okazało się, iż z potwierdzenia aktywności kontrahenta włoskiego, na rzecz którego dokonano ww. 
dostawy wynika, iż podatnik ten nie był na dzień dokonania dostawy zarejestrowanym podatnikiem podatku od 
wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnik 
dokonał takiej rejestracji kilka miesięcy później co wynika z dokumentów pozyskanych od włoskich organów 
podatkowych. Z dokumentów tych wynika również, iż na moment dostawy odbiorca był podatnikiem podatku VAT 
oraz, że prowadzi działalność gospodarczą od 1995 r. 

Z informacji, które uzyskał Podatnik wynika, iż rejestracja w systemie VIES nabywcy miała miejsce w dniu 6 lipca 
2015 r. Natomiast w "Deklaracji o rozpoczęciu działalności/zmianie danych lub zakończeniu działalności do celów 
podatku VAT" z dn. 16 marca 2015 r. pozyskanej przez Podatnika z włoskiego urzędu skarbowego wynika, że już 
w dacie zmiany, tj. 16 lutego 2015 r. w pozostałych dodatkowych informacjach występuje: nabycie 
wewnątrzwspólnotowe towarów na podst. Art. 60-BIS (tłumaczenie przysięgłe z języka włoskiego). 

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że rejestracja Wnioskodawcy jako podatnik VAT-UE nastąpiła od 
dnia 2 stycznia 2013 r. Wnioskodawca posiadał przed upływem do złożenia deklaracji podatkowej za okres 
rozliczeniowy dokumentujące dostawę przedmiotowego towaru w swojej dokumentacji dowody, że towar będący 
przedmiotem WDT został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy - kontrahenta włoskiego - na 
terytorium Włoch. Wnioskodawca wykazał przedmiotową dostawę w swojej deklaracji podatkowej. Składając 
deklarację, w której wykazał przedmiotową dostawę był zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. 

Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować przewidzianą dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 0% stawkę 
podatku od towarów i usług w przypadku dokonania faktycznej dostawy towaru na rzecz kontrahenta, który na dzień 
dokonania tej dostawy nie był zarejestrowany do podatku VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. 
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Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonania faktycznego wywozu towaru na rzecz kontrahenta 
wewnątrzwspólnotowego, spoza terytorium Polski, na teren innego państwa UE, Wnioskodawca ma prawo do 
zastosowania 0% stawki podatku pomimo, iż kontrahent ten nie był zarejestrowany do podatku VAT na potrzeby 
transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

W pierwszej kolejności, analizie poddać należy uwarunkowania prawne zawarte w polskiej ustawie o podatku od 
towarów i usług. Problematykę stawek podatku regulują art. 41 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, dalej: ustawa o VAT, podatek VAT). 

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%. 
Ustawa stawia jednak szczegółowe warunki, jakie spełnić musi transakcja, aby mogła być ona opodatkowana 
zerową stawką podatku. Zostały one wymienione w art. 42 ustawy o VAT. 

W myśl regulacji zawartej w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega 
opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: 

1. 
podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji 
wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod 
stosowany dla podatku od wartości dodanej; 
2. 
podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej 
dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z 
terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; 
3. 
podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik 
VAT UE. 

Zgodnie więc z brzmieniem polskiej ustawy o VAT, posiadanie przez kontrahenta dostawcy właściwego i ważnego 
numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych jest jednym z warunków formalnych do 
skutecznego i prawidłowego zastosowania 0% stawki podatku VAT. 

Zagadnienie warunków opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów unormowane zostało dodatkowo 
w prawie europejskim w art. 138 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UE.L 2006 Nr 347, str. 1, dalej jako: Dyrektywa). Zgodnie z ustępem 
1 tego przepisu, państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca 
przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium Wspólnoty, przez sprzedawcę, 
przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, 
działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu 
towarów. 

Obowiązek rejestracji dostawcy jako podatnika VAT UE nie jest wskazany w żadnym przepisie Dyrektywy VAT jako 
warunek uznania transakcji za WDT. 

Zgodnie z przepisami Dyrektywy VAT państwa członkowskie UE mogą wprowadzić dodatkowe warunki 
zastosowania zwolnienia z VAT (stawki 0%) do WDT. Dodatkowe warunki mogą zostać jednak wprowadzone 
wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania zwolnienia z VAT oraz zapobieżenia wszelkim 
możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć (art. 131 Dyrektywy 
VAT). 

Przepisy ustawy o podatku VAT przewidują zatem surowsze wymagania formalne niż przepisy Dyrektywy. O ile 
sytuacja taka jest co do zasady dopuszczalna o tyle w pewnych sytuacjach uzależnienie zastosowania zwolnienia 
(stawki 0%) wyłącznie od spełnienia przez dostawcę dodatkowych warunków formalnych stanowi naruszenie 
przepisu art. 131 Dyrektywy VAT oraz przepisu art. 138 ust. 1 i 2 Dyrektywy VAT dotyczących uznania transakcji 
za WDT. Analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje, iż co prawda polski 
ustawodawca miał prawo do wprowadzenia tego typu dodatkowego warunku zastosowania 0% stawki podatku 
VAT, jednak tylko i wyłącznie brak rejestracji nabywcy do podatku w momencie dokonania dostawy rejestracji 
(chyba dostawy) nie może naruszać słusznego interesu rzetelnie działającego dostawcy w przypadku, gdy dostawa 
rzeczywiście miała miejsce. 

Przykładowo, w tezie wyroku z dnia 27 września 2012 r. C-587/10 TSUE wyraźnie potwierdził, iż "Artykuł 28 część 
A lit. a akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 98/80/WE z dnia 12 



 

 21 

października 1998 r. nie sprzeciwia się temu, aby organ podatkowy państwa członkowskiego uzależniał zwolnienie 
z podatku od wartości dodanej dostawy wewnątrzwspólnotowej od przekazania przez dostawcę numeru 
identyfikacji podatkowej dla celów podatku od wartości dodanej nabywcy z zastrzeżeniem jednak, że odmowa 
przyznania korzystania z tego zwolnienia nie będzie opierała się na jednym tylko powodzie, iż obowiązek ten nie 
został wykonany, jeżeli dostawca działający w dobrej wierze nie może po podjęciu wszystkich środków, które w 
sposób rozsądny mogą być od niego wymagane, przekazać tego numeru identyfikacji, przy czym przedstawia 
wskazówki, które mogą w sposób wystarczający udowodnić, że nabywca jest podatnikiem działającym w takim 
charakterze w danych transakcjach". 

Również w wyroku C-146/05 Albert Collee, ETS że cyt.: "(...) przepis krajowy, który uzależnia w istocie prawo do 
zwolnienia od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej od spełnienia obowiązków formalnych, nie uwzględniając 
wymogów merytorycznych, a w szczególności nie biorąc pod uwagę kwestii, czy zostały one spełnione, wykracza 
poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku. (...); (...) zasada neutralności podatkowej 
wymaga (...) by zwolnienie od podatku VAT zostało przyznane w razie spełnienia przesłanek merytorycznych, 
nawet jeśli podatnik pominął pewne wymogi formalne, inaczej byłoby jedynie w przypadku, gdyby naruszenie tych 
wymogów formalnych uniemożliwiło przedstawienie przekonywującego dowodu spełnienia przesłanek 
merytorycznych". 

Podobne stanowisko zajął TSUE w wyroku z dnia 6 września 2012 r., C-273/11, Mecsek-Gabona Kft przeciwko 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság. TSUE wskazał, że regulacje art. 138 ust. 
1 Dyrektywy VAT nie wzmiankują wśród materialnych przesłanek zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej, które 
zostały wymienione w sposób wyczerpujący, obowiązku dysponowania numerem identyfikacyjnym VAT. Z 
pewnością przyznanie takiego numeru stanowi dowód statusu podatkowego podatnika dla celów stosowania 
podatku VAT oraz ułatwia kontrolę skarbową czynności wewnątrzwspólnotowych. Niemniej jednak jest to wymóg 
formalny, który w żadnym wypadku nie może podważać zwolnienia z podatku VAT, jeżeli materialne przesłanki 
zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały spełnione. 

O drugorzędności przesłanek formalnych nad merytorycznymi wypowiadały się również wielokrotnie sądy 
administracyjne. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 marca 2011 r. (sygn. I FSK 1579/10) wskazał, 
że cyt.: "Stanowisko takie nie przeczy regulacjom nakładającym na podatnika określone obowiązki i warunki, jak 
dokonanie rejestracji czy posiadanie określonych dokumentów. Państwo członkowskie jest do takich działań 
upoważnione na podstawie art. 22 ust. 8 VI Dyrektywy. Jednakże w myśl powołanych orzeczeń pierwszeństwo 
należy dać faktowi rzeczywistego wykonania czynności, przed wymogami formalnymi. Inaczej rzecz ujmując, w 
sytuacji, gdy dokonanie czynności jest oczywiste i nie budzi wątpliwości, stosowanie mechaniczne skutków w 
postaci nie uznania danej dostawy za WDT tylko i wyłącznie z powodu niewypełnienia wymogu termalnego, 
ustalonego przez przepisy prawa, sprzeciwia się jednej z podstawowych zasad tj. neutralności podatku od towarów 
i usług, eksponowanej przez ETS. W przypadku zderzenia się tych dwóch kwestii przesądzającą jest materialna 
strona transakcji, jej rzeczywiste wystąpienie". 

Takie stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 marca 2010 r. (sygn. I FSK 1941/08), 
oraz w wyroku z dnia 6 października 2010 r. (sygn. I FSK 1710/09). 

Do takiej wykładni przychylają się w chwili obecnej również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r., znak IPPP3/443-1049/14-2/KB wyraźnie 
stwierdzono, iż: "W związku z powyższym można wysnuć wniosek, że prawo Wnioskodawcy do stosowania stawki 
0% zależy, od tego czy faktycznie doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu przepisów 
prawa wspólnotowego. Uznanie danej dostawy za czynności wewnątrzwspólnotowe musi być dokonywane na 
podstawie elementów obiektywnych, takich jak fizyczne przemieszczenie towarów pomiędzy państwami, a nie 
wyłącznie od spełnienia obowiązków formalnych. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności stwierdzić należy, że 
do uznania dostawy, która wystąpiła w rzeczywistości jako WDT, konieczne jest przejście prawa do rozporządzania 
towarem jako właściciel, przemieszczenie towaru pomiędzy dwoma państwami członkowskimi oraz posiadania 
statusu podatnika przez strony transakcji. Prawo Spółki do zastosowania stawki preferencyjnej 0% zależy przede 
wszystkim od tego, czy faktycznie doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w rozumieniu wskazanych 
wyżej przepisów prawa. (...) W związku z tym, o ile zgodne z prawem jest wymaganie, by dostawca działał w dobrej 
wierze i podjął wszelkie rozsądne środki, aby zapewnić, że operacja w której uczestniczy, nie prowadzi do oszustwa 
podatkowego, o tyle jednak państwa członkowskie wychodzą poza środki niezbędne konieczne dla prawidłowego 
zapewnienia poboru podatków, jeżeli odmawiają korzystania ze zwolnienia z podatku VAT dostawy 
wewnątrzwspólnotowej na tej tylko podstawie, że numer identyfikacji dla celów podatku VAT nie został przekazany 
przez dostawcę (...). Zatem, Wnioskodawca miał prawo do zastosowania stawki 0% dla opisanej 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, pomimo że w momencie dostawy nabywca nie posiadał ważnego 
numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych". 

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko co do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług 
w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatnika, który to nie dokonał na czas 
rejestracji do podatku od wartości dodanej na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych jest prawidłowe. W 
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przedmiotowym przypadku wszystkie merytoryczne przesłanki do zastosowania stawki podatku 0% przy 
wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów zostały spełnione, natomiast brak rejestracji jako podatnik VAT UE 
będący wymogiem jedynie formalnym został uzupełniony w późniejszym czasie. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedst
awionego stanu faktycznego jest prawidłowe. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 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. 

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). 

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. 

Według art. 13 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, 
rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa 
członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. 

Z kolei stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest: 

1. 
podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na 
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 
2. 
osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby 
transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 
3. 
podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, 
działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, 
niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o 
podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów 
akcyzowych z zapłaconą akcyzą; 
4. 
podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu. 

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym 
dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie 
art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. 

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 
ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, 
art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

W myśl art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z 
zastrzeżeniem art. 42. 

Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega 
opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: 
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1. 
podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji 
wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod 
stosowany dla podatku od wartości dodanej; 
2. 
podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej 
dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z 
terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; 
3. 
podatnik składający deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako 
podatnik VAT UE. 

Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy - są następujące dokumenty, jeżeli 
łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do 
nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: 

1. 
dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium 
kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium 
państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi 
(spedytorowi), 
2. 
(uchylony), 
3. 
specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, 
4. 
(uchylony) 

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

Stosownie do art. 42 ust. 4 ustawy, w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej 
dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu 
własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 
powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: 

1. 
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika 
dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; 
2. 
adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub 
miejsca zamieszkania nabywcy; 
3. 
określenie towarów i ich ilości; 
4. 
potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na 
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 
5. 
rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy 
towary przewożone są środkami transportu lotniczego. 

Natomiast w myśl art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają 
jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż 
terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, 
że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: 

1. 
korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; 
2. 
dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; 
3. 
dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub 
zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie 
zobowiązania; 
4. 
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dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 
kraju. 

Analiza regulacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy pozwala na wskazanie dwóch 
podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy 
wewnątrzwspólnotowej. 

Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji - jego spełnienie ma gwarantować, że czynność 
ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie 
opodatkowana. 

Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji tj. udokumentowania faktu wywozu towaru oraz 
dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia - jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie 
nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego. Ten ostatni 
warunek, od którego spełnienia zależy potraktowanie danej dostawy jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, dotyczy 
udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia. 
Koncentruje się on zatem na faktycznych, a nie prawnych aspektach transakcji. Powyższy warunek został określony 
wprost w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

A zatem - jak wynika z powyższych uregulowań - prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej 
dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% uzależnione jest od posiadania dokumentów 
potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski i dostarczenia ich do nabywcy 
w innym kraju UE. Istotą przywołanych przepisów jest przede wszystkim zobowiązanie podatnika do udowodnienia, 
że towary będące przedmiotem dostawy rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze skutki 
podatkowe, niż w przypadku dostaw krajowych. 

Jednocześnie w tym miejscu należy zwrócić uwagę na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
który w orzeczeniu C-409/04 w sprawie Teleos plc i inni zawarł tezę, gdzie wskazuje na główne cechy dostaw 
wewnątrzwspólnotowych. Jak podaje, "uznanie danej dostawy lub danego nabycia za czynności 
wewnątrzwspólnotowe musi być dokonywane na podstawie elementów obiektywnych, takich jak fizyczne 
przemieszczenie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. (...) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru 
następuje, a zwolnienie od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo 
do rozporządzenia towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę i gdy dostawca ustali, że towar ten 
został wysłany lub przetransportowany do innego państwa członkowskiego i że w wyniku wysyłki lub transportu 
fizycznie opuścił terytorium państwa członkowskiego dostawy". 

Zatem należy uznać, że dostawa wewnątrzwspólnotowa oznacza dostawę towarów, a więc musi nastąpić 
przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, towar musi być transportowany pomiędzy dwoma 
państwami członkowskimi Wspólnoty, a transakcje muszą być dokonywane pomiędzy podatnikami tych państw 
członkowskich. 

Ponadto, jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-587/10, w sprawie VSTR "o ile numer 
identyfikacji dla celów podatku VAT stanowi dowód statusu podatkowego podatnika oraz ułatwia kontrolę czynności 
wewnątrzwspólnotowych, to jednak jest to wymóg formalny, który w żadnym wypadku nie może podważać 
zwolnienia z podatku VAT, jeżeli materialne przesłanki zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały 
spełnione." 

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w 
przypadku gdy w przedmiotowej sprawie, w dniu 6 lutego 2015 r. nastąpiło rzeczywiste przemieszczenie towarów 
z terytorium Polski na terytorium Włoch, w celu przeniesienia na kontrahenta posiadającego siedzibę we Włoszech 
prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, to tym samym ww. transakcja spełnia przesłanki 
uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przy czym, jeżeli w okolicznościach niniejszej sprawy - jak 
wskazał Wnioskodawca - z potwierdzenia aktywności kontrahenta włoskiego, na rzecz którego dokonano ww. 
dostawy wynika, iż podatnik ten nie był na dzień dokonania dostawy zarejestrowanym podatnikiem podatku od 
wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, to pomimo iż 
rejestracja w systemie VIES nabywcy miała miejsce w dniu 6 lipca 2015 r., należy stwierdzić, że w okolicznościach 
niniejszej sprawy zostały spełnione warunki wynikające z art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

W przypadku więc, gdy Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 
rozliczeniowy posiadał w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej 
dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium Włoch, to Zainteresowany, 
będący zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, ma prawo do uznania opisanej transakcji za 
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. 



 

 25 

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należało uznać za prawidłowe. 

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego 
obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. 

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) 
Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być 
- zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. 

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na 
podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. 
Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i 
sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. 
Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej 
sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego. 

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie 
interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo 
zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem 
zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym 
przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje 
skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji 
pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w 
złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we 
wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. 

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu 
jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu 
na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł 
się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi 
się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu 
na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 
sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a 
ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie 
może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub 
niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami 
skargi oraz powołaną podstawą prawną. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 
ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, 
ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski. 
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4. Wyrok NSA z dnia 10 listopada 2017 r., I FSK 318/16 
 
Data orzeczenia 
2017-11-10 orzeczenie prawomocne 
Data wpływu 
2016-02-19 
Sąd 
Naczelny Sąd Administracyjny 
Sędziowie 
Danuta Oleś /przewodniczący/ 
Krystyna Chustecka 
Małgorzata Niezgódka - Medek /sprawozdawca/ 
Symbol z opisem 
6110 Podatek od towarów i usług 
Hasła tematyczne 
Podatek od towarów i usług 
Sygn. powiązane 
III SA/Wa 3677/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07 
Skarżony organ 
Dyrektor Izby Skarbowej 
Treść wyniku 
Oddalono skargę kasacyjną 
Powołane przepisy 
Dz.U. 2011 nr 177 poz 1054 art. 42 ust. 1 pkt 1 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity 
 
SENTENCJA 
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Krystyna 
Chustecka, Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka - Medek (sprawozdawca), Protokolant Marek Kleszczyński, po 
rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. sp. z o.o. z siedzibą 
w W. (poprzednio B. sp. z o.o.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 
października 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3677/14 w sprawie ze skargi W. sp. z o.o. z siedzibą w W. (poprzednio B. 
sp. z o.o.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W.) z 
dnia 16 września 2014 r. nr ... w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od 
towarów i usług za luty, lipiec, wrzesień, listopad, grudzień 2009 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od W. 
sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. kwotę 5.400 (słownie: pięć tysięcy 
czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. 
 
UZASADNIENIE 
Skarga kasacyjna W. Spółki z o.o. z siedzibą w W. (poprzednio B. sp. z o.o.) dotyczy wyroku z dnia 7 października 
2015 r., w sprawie III SA/Wa 3677/14. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w tym orzeczeniu, na 
podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 270, ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm., dalej w skrócie: "P.p.s.a."), oddalił skargę 
Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 16 września 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości 
zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty, lipiec, wrzesień, listopad i grudzień 2009 r. 
 
Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby 
Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 1 kwietnia 2014 r., którą 
określono Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za ww. okresy rozliczeniowe. Organ 
odwoławczy za prawidłowe uznał ustalenia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L., zgodnie z którymi Spółka 
zaniżyła zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za listopad 2009 r. o kwotę 445 883 zł, na skutek 
bezzasadnego zastosowania stawki VAT 0% i uznania za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) dostaw 
do nabywcy towarów (A. Ltd z siedzibą na Cyprze), który nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości 
dodanej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ponadto organ stwierdził, że powiązania, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 mara 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 
ze zm., obecnie Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm., dalej w skrócie: u.p.t.u.), pomiędzy Skarżącą i jej kontrahentem 
(A. Ltd z siedzibą na Cyprze), skutkowały znacznym zaniżeniem cen towarów (145 sztuk automatów do gier o 
niskich wygranych, w tym 119 nowych i 26 używanych) będących przedmiotem WDT. 
 
WSA w Warszawie - powołując się na przepis art. 42 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. oraz orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie wymogu posiadania 
przez nabywcę właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych jako 
materialnoprawnego warunku zastosowania stawki 0% - za zasadne uznał stanowisko organów co do tego, że w 
stanie faktycznym ustalonym w tej sprawie, brak ważnego numeru identyfikacyjnego w momencie dokonania 
transakcji WDT po stronie kontrahenta Skarżącej, stanowił podstawę do zakwestionowania rozliczenia podatku od 
towarów i usług z tytułu tej transakcji według stawki preferencyjnej 0%. Wynikało to przede wszystkim, z 
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okoliczności, że w skład organów zarządczych obu podmiotów wchodziły te same osoby. W tej sytuacji Sąd, tak 
jak organy orzekające w tej sprawie, za niewiarygodną uznał argumentację Skarżącej odnośnie tego, iż nie miała 
świadomości co do braku numeru VAT UE po stronie nabywcy. W związku z tym nie można było przyjąć, że działała 
ona w tzw. dobrej wierze dokonując zakwestionowanej czynności z A. Ltd. 
 
Ponadto WSA za organami podatkowymi przyjął, że w niniejszej sprawie powiązania, o których mowa w art. 32 
u.p.t.u., umożliwiły oszacowanie podstawy opodatkowania spornych transakcji. Sąd podkreślił, że cenę automatów 
Black Horse, jaka została przyjęta w ramach oszacowania metodą porównawczą zewnętrzną, ustalono na 
podstawie transakcji podmiotów niepowiązanych z grudnia 2009 r., a więc po dacie 19 listopada 2009 r., w której 
uchwalono ustawę o grach hazardowych. Zdaniem Sądu wskazywało to, że uchwalenie ustawy o grach 
hazardowych nie wpłynęło znacząco na poziom cen automatów, skoro w innej transakcji, przeprowadzonej 
pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, ustalano wielokrotnie wyższe ceny tychże towarów. Sąd nie zgodził się ze 
Skarżącą co do tego, że wejście w życie ustawy o grach hazardowych uniemożliwiło Skarżącej instalowanie 
kolejnych automatów w lokalach, co radykalnie obniżyć miało ich wartość. Sąd zwrócił uwagę, że w 323 punktach 
Skarżąca mogła zainstalować 969 sztuk automatów, zaś na dzień 31 grudnia 2009 r. (ostatni dzień przed wejściem 
w życie ustawy o grach hazardowych) miała w użyciu 837 automatów. Sprzedane automaty (119 sztuk) mogły być 
zatem - zdaniem Sądu - zainstalowane w Polsce przez Skarżącą, skoro okres ważności zezwolenia Skarżącej na 
działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych kończył się dopiero w latach 2013 - 2014 
(zezwolenia udzielone w 2007 i 2008 r. obejmowały 6 kolejnych lat). Tym samym Sąd przyjął za prawidłową ocenę 
organów, że brak było podstaw aby stwierdzić, iż ustawa o grach hazardowych znacząco i natychmiast zwiększyła 
podaż i zmniejszała popyt na automaty, przez co natychmiast i wielokrotnie obniżeniu uległy ich ceny. Sąd podkreślił 
również, że wejście w życie ustawy o grach hazardowych nie mogło wpłynąć – przynajmniej znacząco – na 
europejski rynek automatów do gry. Oddziaływanie tej ustawy mogło mieć jedynie zasięg krajowy, i to ograniczony 
(negatywne dla przedsiębiorców skutki tej ustawy zostały odroczone i rozłożone w czasie), podczas gdy 
zakwestionowana w niniejszej sprawie transakcja z dnia 27 listopada 2009 r. odbyła się z podmiotem cypryjskim, 
zaś dostawa miała mieć ostatecznie miejsce w Rumunii. Ponadto Sąd podniósł, że skoro decyzja o sprzedaży 
automatów do powiązanej kapitałowo i osobowo spółki cypryjskiej zapadła jeszcze przed uchwaleniem ustawy o 
grach hazardowych (stosowne zamówienie A. Ltd złożyła już 2 listopada 2009 r.), to już wtedy przesądzona musiała 
zostać kwestia ceny za poszczególne automaty, tj. ceny wielokrotnie niższej, niż możliwa do osiągnięcia na rynku 
wspólnotowym albo nawet globalnym. 
 
Mając powyższe na uwadze Sąd przyjął, że doświadczenie życiowe i zasady logiki wykluczały wniosek, iż istnieje 
związek przyczynowy pomiędzy uchwaleniem w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy o grach hazardowych, a faktem 
uzyskania w ramach spornych transakcji przez Skarżącą od jej kontrahenta na Cyprze jedynie około 10% ceny, 
jaką Skarżąca uiściła za automaty kilka miesięcy wcześniej. Z tego też względu WSA stwierdził, że zasadnie organy 
odmówiły przeprowadzenia zawnioskowanych przez Skarżącą dowodów. Nie mogły one bowiem - zdaniem Sądu 
- wykazać istnienia związku pomiędzy uchwaloną ustawą, a drastycznym spadkiem cen automatów. W ocenie 
Sądu, nawet jeśli wskazane jako potencjalni świadkowie osoby potwierdziłyby, że po 19 listopada 2009 r. nie 
sprzedały automatów lub sprzedawały je za niską cenę "kilkuset złotych" (co jednak trudno wytłumaczyć, skoro 
podmiot wskazany w ramach szacowania w grudniu 2009 r. sprzedawał je za kwotę 4700 oraz 5500 euro), to - 
wobec niewątpliwego istnienia jednego rynku europejskiego - nie można byłoby zidentyfikować związku pomiędzy 
polską ustawą z 19 listopada 2009 r., a uzyskaniem tak niskiej ceny za zbywane w Polsce automaty. Zbycie ich w 
innym kraju europejskim przyniosłoby cenę wielokrotnie wyższą, a nie stratę na dokonanej transakcji w wysokości 
ponad 2 mln zł. 
 
Sąd podzielił również stanowisko organu co do tego, że sprzedaż jakichkolwiek rzeczy w trybie egzekucji 
administracyjnej nie może być uznana za miarodajną dla ustalenia rzeczywistych cen rynkowych tychże rzeczy, 
skoro sprzedaż ta odbywa się na innych zasadach i w innym celu niż uzyskanie ceny rynkowej. Wobec tego 
nieprzydatne w sprawie - zdaniem Sądu - byłyby dane w zakresie cen automatów, pochodzące od organów celnych. 
 
Za niemający znaczenia w niniejszej sprawie Sąd uznał również powoływany przez skarżącą wyrok TSUE o sygn. 
C-213/11. Sąd nie negował faktu, że ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. spowodowała ograniczenie lub nawet 
stopniowe uniemożliwienie gier na automatach o niskich wygranych. Podkreślił jednak, że ta okoliczność nie 
wyjaśniała różnicy pomiędzy cenami rynkowymi automatów na wspólnym rynku, a ceną, jaką Spółka uzyskała za 
automaty zbyte do podmiotu powiązanego osobowo i kapitałowo. 
 
Spółka, działając za pośrednictwem pełnomocnika - radcy prawnego, zaskarżyła powyższy wyrok w całości, 
wnosząc w skardze kasacyjnej o uchylenie tego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji 
do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego według 
norm przepisanych. 
 
Skarżąca, powołując się na art. 174 pkt 1 i 2 P.p.s.a. zarzuciła przy tym WSA naruszenie: 
 
1. prawa materialnego w postaci art. 13 i art. 42 u.p.t.u. w związku z art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej w skrócie "Dyrektywa 112") 
poprzez przyjęcie, że dostawa automatów do gier o niskich wygranych na rzecz A. nie nastąpiła jako 
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów pomimo spełnienia przez strony warunków uznania tej transakcji jako 
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WDT, gdyż ówczesny brak posiadania przez A. unijnego numeru VAT nie stanowi przeszkody do rozliczenia 
transakcji jako WDT; 
 
2. przepisów postępowania, tj.: 
 
- art. 122 w związku z art. 180 § 1 i art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 
r., poz. 749 ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm., dalej w skrócie: O.p.), polegające na niezebraniu i 
nierozpatrzeniu w sposób wyczerpujący całego dostępnego w sprawie materiału dowodowego i w konsekwencji 
błędne ustalenie stanu faktycznego oraz wydaniu orzeczenia w oparciu o materiał dowodowy niekorzystny dla 
Strony skarżącej, przy pominięciu dowodów świadczących na jej korzyść, w szczególności dowodów z 
przesłuchania wnioskowanych świadków; 
 
- art. 191 O.p., poprzez bezzasadne i wbrew zebranym w sprawie dowodom przyjęcie, niepoparte doświadczeniem 
życiowym, iż uchwalona w dniu 19 listopada 2009 r. ustawa o grach hazardowych nie miała wpływu na ceny 
automatów do gier o niskich wygranych, co stoi w sprzeczności z wyrokiem TSUE z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt 
C-213/11 oraz ofertami Dyrektorów Izb Celnych na sprzedaż tego samego rodzaju automatów do gier o niskich 
wygranych. 
 
Dyrektor Izby Skarbowej w W. nie złożył odpowiedzi na skargę kasacyjną. Na rozprawie radca prawny, 
reprezentujący Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. – organ, który przejął kompetencje DIS, wniósł o 
oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. 
 
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 
 
Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. 
 
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że wadliwie, z punktu widzenia wymogów wynikających z art. 174 
pkt 1 w zw. z art. 176 P.p.s.a., zostały w niej sformułowane podstawy kasacyjne dotyczące naruszenia przepisów 
prawa materialnego. Skarżąca jako naruszone wskazała art. 13 i art. 42 u.p.t.u. w związku z art. 9 Dyrektywy 112. 
Artykuły te, w stanie prawnym mającym zastosowanie w tej sprawie, mają rozbudowaną strukturę i składają się z 
kilku (art. 42 u.p.t.u. -kilkunastu) jednostek redakcyjnych niższego rzędu (ustępów, punktów), z których można 
wyprowadzić różne normy prawne. Skarżąca nie sprecyzowała, które z tych norm i w jaki sposób (przez błędną 
wykładnię czy niewłaściwe zastosowanie zostały) naruszone. Nawet gdyby przyjąć, biorąc pod uwagę treść 
uzasadnienia, że Skarżąca formułuje zarzut niezgodności prawa krajowego z prawem unijnym gdyż wymogi 
wynikające z art. 13 i art. 42 u.p.t.u., dotyczące rejestracji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych 
stanowią, jej zdaniem, dodatkowe warunki wprowadzone przez polskiego ustawodawcę, które nie wynikają wprost 
z Dyrektywy 112, to brak wskazania przepisów Dyrektywy, wykluczających takie rozwiązanie krajowe czyni ten 
zarzut bezprzedmiotowym (powołany w skardze kasacyjnej art. 9 Dyrektywy 112 zawiera ogólne definicje podatnika 
i działalności gospodarczej, nie odnosi się do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, ani identyfikacji 
podatników). Natomiast powołane jako uzasadnienie tego stanowiska orzecznictwo TSUE oraz NSA o możliwości 
odstąpienia od wymogu posiadania przez nabywcę numeru identyfikacyjnego, jeżeli materialne przesłanki 
zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały spełnione, jest nieadekwatne do stanu faktycznego 
występującego w rozpatrywanej sprawie. Orzecznictwo to dotyczy bowiem przypadków gdy sprzedawca nie miał 
świadomości, jaki jest status nabywcy, zachowując przy tym należytą staranność w prowadzonej działalności (tzw. 
dobra wiara). Nie odnosi się natomiast do sytuacji gdy sprzedawca, tak jak Skarżąca, z uwagi na powiązania 
osobowe (te same osoby zarządzające spółką polską i cypryjską) miała pełną wiedzę do co braku spełnienia 
wymogu w sposób jednoznaczny wynikającego z polskiej ustawy i prawa unijnego, które nakazuje państwom 
członkowskim podejmowanie niezbędnych środków pozwalających identyfikować podatników za pomocą 
indywidualnych numerów. Te wymogi w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów są konieczne z uwagi 
na sposób jej opodatkowania. Przy spełnieniu ustawowych przesłanek podlega ona bowiem opodatkowaniu w kraju 
dostawcy według stawki 0% (tzw. wspólnotowe zwolnienie z prawem do odliczenia). Oznacza to, że transakcja 
wywozu towaru z Polski do innego kraju unijnego nie jest obciążona podatkiem. Jednocześnie dostawca może 
odzyskać podatek uiszczony przy nabyciu tego towaru. Obowiązek naliczenia podatku ciąży bowiem na nabywcy 
towaru na terenie jego kraju z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (zasada opodatkowania w kraju 
przeznaczenia). Aby realizacja tego obowiązku była możliwa nabywca musi zostać prawidłowo zidentyfikowany. 
Celem wprowadzonych rozwiązań prawnych w u.p.t.u. jest zapobieganie nadużyciom, co jest także celem uznanym 
i wspieranym przez prawo unijne. Dlatego brak jest podstaw do ich generalnego kwestionowania i uznawania za 
niemające znaczenia warunki natury administracyjnej, jak Skarżąca podnosi w uzasadnieniu skargi kasacyjnej. 
 
Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił także zarzutów naruszenia przepisów postępowania. Skarżąca również 
w tym przypadku nieprecyzyjnie, bez powiązania z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a., powołała podstawy kasacyjne. 
Jednakże ta okoliczność nie stanowiłaby przeszkody w ustosunkowaniu się do tych zarzutów bowiem wymienione 
zostały przepisy Ordynacji podatkowej – art. 122 w związku z art. 180 § 1 i art. 188, którym, zdaniem Spółki, uchybiły 
organy wydające decyzje w tej sprawie, czego nie dostrzegł Sąd pierwszej instancji, gdyby te podstawy zostały 
odpowiednio uzasadnione. Należy jednak podkreślić, że Skarżąca uzasadniła wymienione podstawy kasacyjne w 
sposób ogólny i zbiorczy, w zasadzie nie wiążąc przedstawionej argumentacji z konkretnymi przepisami. Mając na 
uwadze związanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, stosownie do art. 183 § 1 P.p.s.a., granicami skargi 
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kasacyjnej, o ile nie zachodzi nieważność postępowania, co w rozpatrywanej sprawie nie miało miejsca, taki sposób 
zredagowania skargi kasacyjnej, nie daje podstaw do dokonywania analizy zasadności tej argumentacji w 
zestawieniu z konkretnymi przepisami stanowiącymi podstawy kasacyjne. W grupie tych zarzutów Skarżąca 
wskazała tylko, że oddalenie wniosku o przesłuchanie D. L. co do faktów związanych z cenami automatów do gier 
po wejściu w życie ustawy z 19 listopada 2009 r. stanowiło naruszenie zasady prawdy obiektywnej zawartej w 
art.122 Ordynacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela tego zarzutu gdyż w tym przypadku 
realizacja tej zasady ogólnej powiązana jest z zastosowaniem w postępowaniu art. 188 Ordynacji podatkowej i musi 
być konfrontowana z ewentualnymi uchybieniami przy stosowaniu tego artykułu. W uzasadnieniu zaskarżonego 
wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny prawidłowo uznał za zasadną w świetle art. 188 Ordynacji podatkowej 
odmowę przesłuchania zawnioskowanych przez stronę świadków, w tym D. L. prezesa P.W. W. Wyjaśnił przy tym 
dlaczego ich ewentualne zeznania co do istnienia związku między uchwaloną ustawą a spadkiem cen automatów 
na rynku krajowym, nie miałyby znaczenia dla uznania za zaniżone cen uzyskanych w transakcji dokonywanej na 
rynku europejskim w okolicznościach występujących w niniejszej sprawie. 
 
Natomiast zawarty w uzasadnieniu skargi kasacyjnej zarzut naruszenia przez organy podatkowe oraz Sąd 
pierwszej instancji w istotny sposób art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz § 12 ust. 
1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. poprzez brak dowodów na okoliczność, że 
automaty, na których oparta została wycena, to takie same automaty, jak posiadane przez stronę i sprzedane do 
A. jest oczywiście bezzasadny. W rozpatrywanej sprawie dotyczącej określenia wysokości zobowiązania w podatku 
od towarów i usług organy nie działały na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
W związku z tym prowadząc postępowanie dowodowe w tej sprawie nie mogły naruszyć wskazanego przepisu. Ta 
uwaga odnosi się także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który dokonywał kontroli zaskarżonych 
decyzji. Natomiast sposób powołania rozporządzenia Ministra Finansów bez wskazania przedmiotu jego regulacji 
i miejsca ogłoszenia uniemożliwia analizę czy wymieniony wyżej przepis został naruszony. 
 
Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził także wadliwej kontroli zastosowania przez organy art. 191 Ordynacji 
podatkowej. Należy przy tym zauważyć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w zaskarżonym wyroku 
dokonał w tym zakresie szczegółowej oceny zaskarżonej decyzji i Naczelny Sąd Administracyjny to stanowisko 
uznaje za prawidłowe. Przede wszystkim Sąd zwrócił uwagę, że pogląd organów o zaniżeniu ceny sprzedanych 
cypryjskiej spółce automatów, co skutkowało zaniżeniem podstawy opodatkowania i koniecznością jej szacowania 
znajdował potwierdzenie w okolicznościach ustalonych w postępowaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
zasadnie zaliczył do nich: 
 
- niekwestionowane powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy Skarżącą i cypryjskim nabywcą automatów (w 
spółce A. udziałowcami oraz członkami zarządu były te same osoby - A. M. i M. W., które były udziałowcami F. sp. 
zo.o., będącej w analizowanym okresie jedynym udziałowcem Skarżącej; ponadto A. M. była jedynym członkiem 
zarządu F. sp. z o.o.); 
 
- fakt, że z uwagi na okres ważności zezwolenia Spółki na działalność w zakresie gier na automatach o niskich 
wygranych, który kończył się dopiero w 2013 i 2014 r. sprzedane automaty mogły być także zainstalowane przez 
Spółkę w Polsce jeszcze przed wejściem w życie ustawy; 
 
- okoliczność, że członkowie Zarządu Skarżącej podjęli decyzję o sprzedaży automatów za granicę w pewnym 
sensie "samym sobie" 2 listopada 2009 r., a więc jeszcze przed uchwaleniem ustawy o grach losowych; powinni 
więc uwzględniać przy ustalaniu cen rynek europejski, tym bardziej, że na tym rynku kilka miesięcy wcześniej 
automaty zostały nabyte za dziesięciokrotnie wyższą cenę; 
 
- wzięcie pod uwagę przez organy przy szacowaniu metodą porównawczą zewnętrzną cen przyjętych w zbliżonych 
transakcjach w grudniu 2009 r., a więc po uchwaleniu ustawy o grach hazardowych, które nie były tak znacząco 
zaniżone jak w przypadku transakcji, zakwestionowanej przez organy podatkowe; 
 
- brak przydatności przy ustalaniu rzeczywistych cen rynkowych cen automatów oferowanych przez organy celne 
w ramach sprzedaży egzekucyjnej. 
 
Wnioski wyprowadzone z przedstawionych wyżej okoliczności, potwierdzonych zebranym materiałem dowodowym, 
że w ramach zakwestionowanej transakcji doszło do zaniżenia cen transakcyjnych, których przyczyny były inne niż 
uchwalenie 19 listopada 2009 r. ustawy o grach losowych, mieściły się w granicach swobodnej oceny dowodów i 
jak trafnie podkreślił Sąd pierwszej instancji nie naruszały zasad logiki i doświadczenia życiowego. Całokształt 
zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności kwestia powiązań kapitałowych i osobowych 
stron transakcji oraz niedopełnienie ustawowych warunków związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, 
pozwalał organom w granicach swobody jaką daje art. 191 Ordynacji podatkowej na zajęcie takiego stanowiska. 
Dlatego też brak jest przesłanek do podważania w tym zakresie oceny zawartej w zaskarżonym wyroku, co do 
zgodności z prawem zaskarżonej decyzji. 
 
Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 i art. 204 pkt 1 P.p.s.a. orzekł jak w 
sentencji. 


