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Najświeższe orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych (po wyroku TSUE z 21 czerwca 
2012 r. wydanego w sprawach połączo-
nych C-80/11 i C-142/11) daje nadzieję, że 
organy skarbowe zmienią stanowisko 
w przedmiocie kwestionowania podatku 
naliczonego od faktur wystawionych przez 
nierzetelnego kontrahenta, gdy podatnik 
udowodni, że towary od takiego kontra-
henta nabywał w dobrej wierze. 

W dniu 6 września 2012 r. NSA uchylił wy-
rok Sądu niższej instancji dotyczy transak-
cji zakupu paliwa. W toku postępowania 
ustalono, że spółka będącą wystawcą fak-
tury w rzeczywistości nie istniała, a jej naz-
wa służyła prezesowi spółki i jedynemu 
członki jej zarządu do firmowania oso-
bistej działalności polegającej na wysta-
wianiu faktur mających dokumentować 
m.in. czynności wprowadzania do obrotu 
paliwa niewiadomego pochodzenia. 
Zakwestionowano również fakturę VAT 
dotyczącą usługi transportowej.

NSA w swoim orzeczeniu stwierdził traf-
ność argumentów skargi kasacyjnej. Po-
nieważ prezes był osobą figurującą w KRS 

jako członek zarządu (prezes) spółki 
w opinii Sądu zachodzi pytanie - na pod-
stawie jakich okoliczności spółka miała 
wiedzieć, że powyższych czynności wy-
mienionych przez Sąd, prezes nie wykony-
wał w imieniu spółki, lecz działał na własny 
rachunek. W sytuacji bowiem, gdy nie bu-
dzi sporu, że skarżąca spółka zażądała 
i otrzymała decyzję w sprawie nadania nu-
meru NIP spółce, zaświadczenie o nr Re-
gon oraz poświadczone przez urząd skar-
bowy deklaracje VAT-7 składane przez tę 
spółkę, a z potwierdzonych przez KRS 
dokumentów wynikało, że prezes jest 
członkiem zarządu (prezesem) tej spółki 
uprawnionym do jej reprezentacji – 
w kontekście kryteriów dochowania przez 
podatnika należytej staranności sformuło-
wanych przez TSUE w wyroku z 21 czer-
wca 2012 r. wydanego w sprawach połą-
czonych C-80/11 i C-142/11, należy pono-
wienie ocenić i wskazać – jakich to kon-
kretnych czynności zaniedbał podatnik, 
których dokonanie i uwzględnienie poz-
walałoby mu na stwierdzenie, że prezes 
jako członek zarządu spółki nie działał 
w imieniu i na rachunek tej spółki, a we 
własnym imieniu i na swój rachunek, 

a w konsekwencji, że sporne faktury do-
kumentujące nabycie paliwa nie doku-
mentowy faktycznego jego nabycia od 
spółki, figurującej na nich jako ich wystaw-
ca, lecz od prezesa tej spółki, jako osoby 
fizycznej.

Orzeczenie nosi sygnaturę I FSK 1314/11 i 
jest dostępne na stronach Centralnej Bazy 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych 
(orzeczenia.nsa.gov.pl).
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