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Trybunał rozważył w niniejszym wyroku, 
czy zasada neutralności podatkowej 
sprzeciwia się sankcji polegającej na od-
mowie prawa do odliczenia VAT oraz na 
nakazaniu zapłaty odsetek w przypadku 
opóźnionej zapłaty podatku. 
W ocenie TSUE spóźniona zapłata VAT nie 
może sama z siebie zostać zrównana 
z oszustwem, które oznacza, z jednej stro-
ny, iż dana transakcja, mimo że spełnia 
przesłanki ustanowione przez odpowied-
nie uregulowania Dyrektywy 112 i prawa 
krajowego transponującego tę dyrektywę, 
ma na celu uzyskanie korzyści podatko-
wej, której przyznanie byłoby sprzeczne 
z celem, jakiemu służą owe przepisy, oraz 
z drugiej strony, że z ogółu obiektywnych 
czynników powinno wynikać, iż zasadni-
czym celem danej transakcji jest uzyskanie 
korzyści podatkowej.

Zapłata odsetek za zwłokę może stanowić 
odpowiednią sankcję, jeżeli nie wychodzi 
ona poza to, co jest konieczne do osiąg-
nięcia celu polegającego na unikaniu 
oszustwa i zapewnieniu prawidłowego 
poboru VAT. Taka sankcja byłaby niepro-

porcjonalna, jeśli łączna kwota wniosko-
wanych odsetek odpowiadałaby kwocie 
podatku podlegającego odliczeniu, pro-
wadząc zasadniczo do pozbawienia po-
datnika prawa do odliczenia. Ocena pro-
porcjonalnego charakteru sankcji należy 
w każdym przypadku do sądu. 
Konkludując, zdaniem Trybunału, zasada 
neutralności podatkowej sprzeciwia się 
sankcji polegającej na odmowie prawa 
odliczenia w przypadku spóźnionej zapła-
ty VAT, ale nie sprzeciwia się zapłacie od-
setek za zwłokę, z zastrzeżeniem, że sank-
cja ta jest zgodna z zasadą proporcjonal-
ności.
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