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W ocenie Trybunału, zwolnienie przewi-
dziane w art. 136 lit. b) Dyrektywy 112 mo-
że dotyczyć wyłącznie dostawy towarów, 
których nabycie nie uprawniało do odli-
czenia na podstawie prawa krajowego. 
Wykładnię taką potwierdza sformułowa-
nie art. 176 Dyrektywy 112, gdzie w aka-
picie pierwszym mowa o wydatkach, 
„które nie dają prawa do odliczenia 
[podatku] VAT”, a w akapicie drugim – 
o„wyłączeniach” przewidzianych w obo-
wiązującym prawie krajowym. Do tego 
artykułu odsyła art. 136 lit. b) dyrektywy.

Wykładnia taka, w ocenie Trybunału, jest 
też zgodna z ogólną logiką art. 314 tej dy-
rektywy. Wspólną bowiem cechą sytuacji 
umożliwiających zastosowanie procedury 
opodatkowania marży, do których zalicza 
się wyłączenie wskazane w art. 136 lit. b), 
jest okoliczność, że podmiot dokonujący 
dostawy podatnikowi pośrednikowi nie 
mógł w żadnym zakresie odliczyć podatku 
naliczonego na wcześniejszym etapie ob-
rotu przy nabyciu towaru, poniósł więc 
w całości ciężar tego podatku. 

Natomiast art. 86 ust. 3 ustawy o podatku 
od towarów i usług nie przewiduje „wyłą-
czenia prawa do odliczenia podatku VAT” 
w rozumieniu art. 136 lit. b) Dyrektywy 
112, lecz ograniczenie wysokości podatku 
podlegającego odliczeniu. Podatnik, który 
nabył towar dostarczany następnie podat-
nikowi pośrednikowi, nie był pozbawiony 
prawa do odliczenia VAT na wcześniejszym 
etapie obrotu, gdyż ma prawo odliczyć ten 
podatek w granicach limitów przewidzia-
nych w przepisach krajowych, to jest do 
60% naliczonego podatku lub do 6000 
PLN.

W związku z tym, w ocenie Trybunału, 
zwolnienie z VAT przewidziane w § 13 ust. 
1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie podatku 
od towarów i usług dla dostaw pojazdów 
samochodowych podatnikowi pośredni-
kowi dokonywanych przez podatników, 
którzy mieli prawo do częściowego odli-
czenia podatku na wcześniejszym etapie 
obrotu na podstawie owego art. 86 ust. 3 
ustawy o podatku od towarów i usług, nie 
mieści się w ściśle określonej hipotezie 
normy art. 136 lit. b) dyrektywy. W konsek-

wencji późniejsza dostawa tych pojazdów 
dokonywana przez podatnika pośrednika 
nie podlega procedurze opodatkowania 
marży.

W związku z powyższymi rozważaniami na 
postawione pytanie Trybunał odpowie-
dział, iż art. 313 ust. 1 i art. 314 w związku 
z art. 136 i 315 Dyrektywy 112 należy 
interpretować w ten sposób, że podatnik 
pośrednik nie ma prawa do stosowania 
procedury opodatkowania marży przy 
dostawie pojazdów uznawanych za towa-
ry używane w rozumieniu art. 311 ust. 1 
pkt 1 dyrektywy, nabytych uprzednio ze 
zwolnieniem z VAT od innego podatnika, 
który skorzystał z prawa do częściowego 
odliczenia podatku naliczonego od ceny 
tych pojazdów na wcześniejszym etapie 
obrotu.
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