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Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył 
zapłaty podatku od wartości dodanej do-
tyczącego dostaw paliwa dokonywanych 
z jej składu przez jednego z jej klientów.

Trybunał w niniejszej sprawie rozważył, 
czy wykładni art. 21 ust. 3 VI Dyrektywy 
należy dokonywać w ten sposób, iż pań-
stwa członkowskie mogą postanowić, że 
właściciel składu innego niż celny ponosi 
solidarnie odpowiedzialność za zapłatę 
podatku VAT należnego w następstwie 
odpłatnej dostawy towarów z tego składu 
przez ich właściciela zobowiązanego do 
zapłaty tego podatku, także wtedy, gdy 
właściciel składu działa w dobrej wierze 
albo gdy nie można mu zarzucić ani błędu 
ani niedbalstwa.

W ocenie Trybunału przepisy krajowe 
skutkujące de facto powstaniem systemu 
opierającego się na odpowiedzialności na 
zasadzie ryzyka, wykraczają poza to, co 
jest konieczne dla ochrony praw skarbu 
państwa. Przerzucenie odpowiedzialności 
za zapłatę podatku VAT na osobę inną niż 
osoba zobowiązana do jego zapłaty, 

chociażby nawet był nią uprawniony właś-
ciciel składu podatkowego podlegający 
szczególnym obowiązkom określonym 
w Dyrektywie 92/12/EWG, bez umożliwie-
nia jej uwolnienia się od odpowiedzial-
ności poprzez przedstawienie dowodu, iż 
nie można jej powiązać z działaniami oso-
by zobowiązanej do zapłaty podatku nale-
ży uznać za niezgodne z zasadą proporcjo-
nalności. Bezwarunkowe przypisywanie 
tej osobie utraty dochodów podatkowych 
spowodowanej działaniem osób trzecich, 
na które podatnik nie ma żadnego wpły-
wu, byłoby oczywiście nieproporcjonalne.

Natomiast zgodnie z orzecznictwem Try-
bunału nie jest sprzeczne z prawem Unii 
wymaganie, by osoba inna niż osoba zo-
bowiązana do zapłaty podatku przedsię-
wzięła wszystkie środki, których zastoso-
wania można od niej racjonalnie żądać 
w celu zagwarantowania, by dokonywana 
przez nią czynność nie prowadziła do 
udziału w oszustwie podatkowym. Wobec 
tego okoliczności, że osoba inna niż osoba 
zobowiązana do zapłaty podatku działała 
w dobrej wierze, że dochowała wszelkiej 

staranności przezornego podmiotu, 
przedsięwzięła wszelkie racjonalne środki, 
jakie pozostawały w jej mocy, oraz że jej 
udział w oszustwie jest wykluczony, stano-
wią czynniki, jakie należy uwzględnić 
w celu ustalenia możliwości zobowiązania 
jej do solidarnego rozliczenia należnego 
podatku VAT.

Konkludując, w ocenie Trybunału wykła-
dni art. 21 ust. 3 VI Dyrektywy należy do-
konywać w ten sposób, iż państwa człon-
kowskie nie mogą postanowić, że właści-
ciel składu innego niż celny ponosi solidar-
nie odpowiedzialność za zapłatę podatku 
od wartości dodanej należnego w następ-
stwie odpłatnej dostawy towarów z tego 
składu przez ich właściciela zobowiązane-
go do zapłaty tego podatku, także wtedy, 
gdy właściciel składu działa w dobrej wie-
rze albo gdy nie można mu zarzucić ani 
błędu ani niedbalstwa.

Jarosław Szajkowski
Konsultant Podatkowy

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (studia ukończone z wyróżnieniem). 
Konsultant podatkowy specjalizujący się w podatku akcyzowym i wspólnotowym prawie podatkowym. Zajmuje się obsługą postępowań 
podatkowych i sporządzaniem w ich toku pism procesowych, sporządzaniem opinii prawno-podatkowych, oraz przeprowadzaniem 
audytów podatkowych. Redaktor Naczelny Serwisu Doradztwa Podatkowego.

jaroslaw.szajkowski@isp-modzelewski.pl  
tel. (22) 517 30 79

§§ §

Podatkowe Espresso nr 2012 02 13 000129

Pakiet Bezpieczeństwa Podatkowego:
zwiększa spokój i bezpieczeństwo
finansowe Twojej firmy

http://www.isp-modzelewski.pl/20120205327/Serwis-Doradztwa-Podatkowego/Serwis-Doradztwa-Podatkowego-nr-000128-6-lutego-2012-r/Strona-6.html
http://www.isp-modzelewski.pl/
http://www.isp-modzelewski.pl/20120212328/Serwis-Doradztwa-Podatkowego/Serwis-Doradztwa-Podatkowego-nr-000129-13-lutego-2012-r/Strona-19.html

