
Wyrok Trybunału 15 listopada 2012 r. w sprawie C-299/11 
(Profitube spol. s r.o.), czyli dostawa towarów w składzie celnym 

nie zawsze musi być zwolniona - VAT
Jarosław Szajkowski

Wyrok dotyczył zapłaty podatku od wartości 
dodanej dotyczącego sprzedaży towarów 
pochodzących z państwa trzeciego i umiesz-
czonych w składzie celnym położonym na 
terytorium Republiki Słowackiej, objętych 
procedurą składu celnego, a następnie pro-
cedurą uszlachetniania czynnego z zastoso-
waniem systemu zawieszeń.

Towary te, pochodzące z państwa trzeciego, 
zostały objęte procedurą składu celnego 
w państwie członkowskim, następnie prze-
tworzone w ramach procedury uszlachetnia-
nia czynnego z zastosowaniem systemu za-
wieszeń, po czym zostały sprzedane i ponow-
nie objęte procedurą składu celnego, przy 
czym podczas tych wszystkich procesów 
i transakcji pozostawały w tym samym skła-
dzie celnym położonym na terytorium tego 
państwa członkowskiego.

Słowackie organy podatkowe uznały, że ta 
sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT 
i w związku z tym naliczyły podatek. 

Przedmiotowa sprzedaż, w ocenie Trybunału, 
stanowiła odpłatną dostawę towarów na te-
rytorium kraju, która co do zasady podlega 
opodatkowaniu. Dyrektywa wprowadziła 

jednak w art. 16 fakultatywną możliwość 
zwolnienia takiej dostawy, dokonywanej na 
terenie składu celnego. Słowacja jednak tego 
zwolnienia nie zastosowała. 

W związku z powyższym, w ocenie Trybuna-
łu, sprzedaż tych towarów podlega podatko-
wi od wartości dodanej na mocy art. 2 pkt 1 
VI Dyrektywy w każdym przypadku, chyba że 
wspomniane państwo członkowskie skorzy-
stało z przysługującej mu na mocy art. 16 ust. 
1 wskazanej dyrektywy możliwości zwolnie-
nia jej z podatku od wartości dodanej.
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