
Wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-414/10 
(VELECLAIR SA), czyli czy można uzależnić prawo do odliczenia od rzeczywistej 

zapłaty podatku na wcześniejszych etapach obrotu - VAT
Jarosław Szajkowski

Trybunał orzekł w niniejszej sprawie, czy 
art. 17 ust. 2 lit. b) VI Dyrektywy należy 
interpretować w ten sposób, że pozwala 
on państwom członkowskim uzależniać 
prawo do odliczenia VAT w przywozie od 
uprzedniej rzeczywistej zapłaty tego po-
datku przez podatnika, w sytuacji gdy po-
datnik ten jest jednocześnie uprawnionym 
do odliczenia.

W ocenie Trybunału, samo brzmienie tego 
przepisu, które powtarza sformułowanie 
art. 17 ust. 2 lit. a) VI Dyrektywy, zgodnie 
z którym podatnikom przysługuje prawo 
do odliczenia podatku VAT „należnego lub 
zapłaconego” od dostarczanych im towa-
rów, wyraźnie wskazuje, że przysługujące 
podatnikowi prawo do odliczenia podatku 
odnosi się nie tylko do zapłaconego VAT, 
lecz także do podatku należnego, to jest 
tego, który dopiero ma zostać zapłacony. 
Wyrażenie „należny” oznacza bowiem wy-
magalne zobowiązanie podatkowe, zakła-
da zatem, iż podatnik jest zobowiązany za-
płacić kwotę VAT, która zamierza odliczyć 
jako podatek naliczony. W związku z tym 
na gruncie art. 17 ust. 2 lit. b) VI Dyrektywy 

prawo do odliczenia podatku VAT w przy-
wozie nie może być co do zasady uzależ-
nione od uprzedniej rzeczywistej zapłaty 
tego podatku. Wykładni tej nie podważa 
argument, zgodnie z którym w razie braku 
uprzedniej rzeczywistej zapłaty VAT 
w przywozie istniałoby niebezpieczeń-
stwo oszustw lub nadużyć w dziedzinie 
VAT.

Konkludując, art. 17 ust. 2 lit. b) VI Dyrek-
tywy należy interpretować w ten sposób, 
że nie pozwala on państwom członkow-
skim uzależniać prawa do odliczenia VAT 
w przywozie od uprzedniej rzeczywistej 
zapłaty tego podatku przez podatnika, 
w sytuacji gdy podatnik ten jest jedno-
cześnie uprawnionym do odliczenia.
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