
Wyrok w sprawie C 594/10 (T.G. van Laarhoven), 
czyli o prawie do odliczenia w związku z korzystaniem, dla prywatnych potrzeb, 

z pojazdów samochodowych stanowiących część aktywów przedsiębiorstwa – VAT
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TSUE rozważył, czy art. 6 ust. 2 akapit 
pierwszy lit. a) VI Dyrektywy w związku 
z art. 11 część A ust. 1 lit. c) tej dyrektywy 
należy interpretować w ten sposób, że 
sprzeciwia się on krajowej regulacji 
podatkowej, która: 
�w pierwszej kolejności upoważnia 

podatnika, którego pojazdy samocho-
dowe są używane zarówno do celów 
związanych z działalnością, jak rów-
nież do celów prywatnych, do natych-
miastowego i całkowitego odliczenia 
naliczonego VAT, lecz

�w dalszej kolejności przewiduje w za-
kresie dotyczącym użytkowania pry-
watnego owych pojazdów coroczne 
opodatkowanie oparte – do celów 
określenia podstawy opodatkowania 
VAT podlegającego zapłacie w danym 
roku podatkowym – na metodzie ry-
czałtowego obliczenia wydatków 
związanych z tym użytkowaniem.

W ocenie Trybunału państwa członko-
wskie dysponują pewnym zakresem 
swobodnego uznania odnośnie zasad 
regulujących określenie kwot owych 

wydatków, i w ramach tego zakresu dopu-
szczone są do pewnego stopnia ryczałto-
we metody obliczeniowe. Należy jednak 
zapewnić, aby ewentualne zryczałtowanie 
w ramach obliczania VAT podlegającego 
zapłacie przez podatnika było w szczegól-
ności zgodne z zasadą proporcjonalności 
w tym sensie, że obliczenie ryczałtowe 
musi być proporcjonalne, tzn. odpowiada-
jące użytkowaniu, do zakresu użytkowania 
spornych przedmiotów do celów prywat-
nych. Jednocześnie przy określaniu kwoty 
wydatków poniesionych przez podatnika 
należy uniknąć sytuacji, w której podatni-
kowi, który wykorzystuje przedmiot zali-
czony do aktywów swego przedsiębior-
stwa także do celów prywatnych, przyspo-
rzona zostałaby bezpodstawna korzyść 
gospodarcza kosztem konsumenta koń-
cowego w związku z tym, że ów podatnik 
dokonał bezpodstawnego odliczenia VAT.

W tych okolicznościach do sądu krajowe-
go należy ocena, czy przewidziane w ni-
derlandzkiej regulacji podatkowej warunki 
obliczenia podstawy opodatkowania VAT 
podlegającego zapłacie w związku z użyt-

kowaniem do celów prywatnych przed-
miotu zaliczonego do majątku przedsię-
biorstwa mogą zostać uznane za zgodne 
z pojęciem „sumy wydatków poniesionych 
na wykonanie usługi” w rozumieniu art. 11 
część A ust. 1 lit. c) VI Dyrektywy. W takim 
wypadku zadaniem sądu krajowego jest 
dokonanie wykładni swego prawa wew-
nętrznego – w zakresie, w jakim jest to 
możliwe – w świetle brzmienia i celów 
szóstej dyrektywy, aby osiągnąć przewi-
dziane przez nią skutki, udzielając pierw-
szeństwa wykładni przepisów krajowych 
najbardziej zgodnej z tymi celami, a przez 
to dochodząc do rozstrzygnięcia zgodne-
go z przepisami tej dyrektywy, a także, 
w razie konieczności, powstrzymując się 
od zastosowania wszelkich przepisów pra-
wa krajowego niezgodnych z dyrektywą. 
Mając na uwadze powyższe, art. 6 ust. 2 
akapit pierwszy lit. a) VI Dyrektywy 
w związku z art. 11 część A ust. 1 lit. c) tej 
dyrektywy należy interpretować w ten 
sposób, że sprzeciwia się on krajowej re-
gulacji podatkowej, takiej jak opisana na 
wstępie, bez uwzględnienia w sposób pro-
porcjonalny zakresu owego użytkowania.
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