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w jakiej formie wypłacane są odsetki z tytułu nadpłaty - VAT
Jarosław Szajkowski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej wskazał, że wobec braku przepisów 
na poziomie Unii do państw członkow-
skich należy ustanowienie w krajowym 
porządku prawnym warunków, zgodnie 
z którymi odsetki  z tytułu nadpłaty VAT 
powinny być wpłacane, a w szczególności 
stawki i sposobu obliczania takich odsetek 
(odsetki proste lub składane). Przesłanki te 
muszą być zgodne z zasadami równoważ-
ności oraz skuteczności, a zatem nie mogą 
być mniej korzystne niż przesłanki doty-
czące podobnych żądań opartych na prze-
pisach prawa krajowego i nie mogą być 
ukształtowane w sposób czyniący prak-
tycznie niemożliwym wykonywanie praw 
przyznanych przez porządek prawny Unii.

Trybunał stwierdził tym samym, że prawo 
Unii należy interpretować w ten sposób, 
że wymaga ono, aby podatnik, który nad-
płacił VAT pobrany przez dane państwo 
członkowskie z naruszeniem przepisów 
prawa Unii w dziedzinie VAT, miał prawo 
do zwrotu podatku pobranego z narusze-
niem prawa Unii oraz do wypłaty odsetek 
przysługujących od kwoty tego podatku. 

Ustalenie, z poszanowaniem zasad skute-
czności i równoważności, czy od kwoty 
głównej należne są odsetki proste, odsetki 
składane czy odsetki obliczane według in-
nej metody, jest kwestią prawa krajowego.
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