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Trybunał rozważył, czy wykładni art. 9 ust. 1 
Dyrektywy 112 oraz art. 4 ust. 1 i 2 VI Dyrekty-
wy należy dokonywać w ten sposób, że do-
stawy drewna dokonywane przez osobę fizy-
czną w celu złagodzenia konsekwencji działa-
nia siły wyższej (wichura, która powaliła drze-
wa w prywatnym lesie) mieszczą się w ra-
mach „działalności gospodarczej” w rozumie-
niu tych przepisów.

W ocenie TSUE okoliczność, iż dostawy zosta-
ły dokonane po to, by złagodzić skutki dzia-
łania siły wyższej, a więc okoliczność związa-
na z celem zrealizowanych transakcji, nie ma 
wpływu na to, czy dostawy te należy kwalifi-
kować jako „działalność gospodarczą”. Jedno-
cześnie sprzedaż pożytków z majątku rzeczo-
wego, taką jak sprzedaż drewna z prywatne-
go lasu, należy uważać za „wykorzystywanie” 
tego majątku w celu uzyskania z tego tytułu 
stałego dochodu. Trybunał przypomniał, że 
jeżeli majątek ze względu na swój charakter 
może być wykorzystywany zarówno do ce-
lów gospodarczych, jak i prywatnych, to aby 
ustalić, czy jest używany rzeczywiście w celu 
uzyskania z tego tytułu stałego dochodu, na-
leży zbadać ogół uwarunkowań, w jakich jest 
wykorzystywany. Przepis art. 9 ust. 1 Dyrekty-
wy 112 należy więc interpretować w ten 

sposób, że dostawy drewna dokonywane 
przez osobę fizyczną w celu złagodzenia kon-
sekwencji działania siły wyższej mieszczą się 
w ramach wykorzystywania majątku rzeczo-
wego, które należy kwalifikować jako „działal-
ność gospodarczą” w rozumieniu tego prze-
pisu, jeżeli te dosta-wy są dokonywane z za-
miarem uzyskiwania z tego tytułu stałego 
dochodu. Do sądu krajowego należy prze-
prowadzenie oceny ogółu okoliczności spra-
wy dla ustalenia, czy wykorzystywanie mająt-
ku rzeczowego, takiego jak las, ma na celu 
uzyskiwanie z tego tytułu stałego dochodu.

TSUE rozważył również, czy wykładni prawa 
Unii należy dokonywać w ten sposób, iż zgo-
dny z zasadą proporcjonalności jest przepis 
prawa krajowego umożliwiający nałożenie 
grzywny w wysokości równej zwykłej stawce 
VAT stosowanej według wartości dostarczo-
nych towarów, na osobę, która uchybiła obo-
wiązkowi wystąpienia o wpisanie jej do reje-
stru podatników VAT, chociaż nie była zobo-
wiązana do zapłaty tego podatku.

Trybunał zauważył przede wszystkim, że ce-
lem omawianej sankcji nie jest zapewnienie 
ściągnięcia podatku od osoby zobowiązanej 

do jego zapłaty. Właściwe organy mogą bo-
wiem to osiągnąć niezależnie od nałożenia 
sankcji za brak wpisu do rejestru.

W kontekście powyższego, wykładni prawa 
Unii należy dokonywać w ten sposób, iż nie 
można wykluczyć, że sprzeczny z zasadą pro-
porcjonalności jest przepis prawa krajowego, 
umożliwiający nałożenie grzywny w wysoko-
ści równej zwykłej stawce VAT stosowanej 
według wartości dostarczonych towarów, na 
osobę, która uchybiła obowiązkowi wystąpie-
nia o wpisanie jej do rejestru podatników VAT 
i która nie była zobowiązana do zapłaty tego 
podatku. Do sądu krajowego należy ocena, 
czy kwota sankcji nie wykracza poza to, co 
konieczne do osiągnięcia celów polegających 
na zapewnieniu prawidłowego pobierania 
podatku i uniknięcia oszustw, z uwzględnie-
niem okoliczności sprawy, a w szczególności 
kwoty, jaka została faktycznie nałożona, 
i ewentualnego istnienia możliwego do przy-
pisania podatnikowi, któremu wymierzono 
sankcję za brak wpisu do rejestru, oszustwa 
lub obejścia mających zastosowanie uregulo-
wań.
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