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(Susanne Bonik EOOD), czyli państwo członkowskie nie może odmówić prawa 

do odliczenia, jeżeli nie udowodni winy podatnika- VAT
Jarosław Szajkowski

Trybunał rozważył, czy przepisy Dyrektywy 
112 oraz zasady proporcjonalności, równego 
traktowania i pewności prawa należy inter-
pretować w ten sposób, że stoją one na prze-
szkodzie, aby odmówiono podatnikowi pra-
wa do odliczenia podatku VAT z tytułu dosta-
wy towarów, ponieważ uwzględniając okoli-
czności odnoszące się do transakcji dokona-
nych na etapie obrotu poprzedzającym tę 
dostawę, uważa się, iż dostawa ta w rzeczy-
wistości nie została zrealizowana.

Trybunał przypomniał, że to czy podatek VAT 
należny od wcześniejszych lub późniejszych 
transakcji sprzedaży dotyczących danych to-
warów został wpłacony do budżetu państwa, 
nie ma wpływu na prawo podatnika do odli-
czenia podatku naliczonego. Trybunał pot-
wierdził wiec dotychczasowe orzecznictwo, 
zgodnie z którym podatnikowi można by 
odmówić prawa do odliczenia, wyłącznie 
jeżeli zostanie wykazane na podstawie obie-
ktywnych przesłanek, że podatnik ten, bę-
dący odbiorcą usług lub dostaw stanowią-
cych podstawę prawa do odliczenia, wiedział 
lub powinien był wiedzieć, że poprzez naby-
cie tych towarów lub usług uczestniczył 
w transakcjach wiążących się z przestę-
pstwem w dziedzinie podatku VAT, popełnio-

nym przez dostawcę lub inny podmiot 
działający na wcześniejszym lub dalszym 
odcinku łańcucha tych dostaw lub tych 
usług.

Niezgodne z zasadami funkcjonowania pra-
wa do odliczenia przewidzianymi w Dyrekty-
wie 112 jest sankcjonowanie odmową moż-
liwości skorzystania z tego prawa podatnika, 
który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że 
w ramach danej transakcji dostawca dopuścił 
się przestępstwa lub że inna transakcja w łań-
cuchu dostaw, dokonana przed transakcją 
przeprowadzoną przez owego podatnika lub 
po niej, została dokonana z naruszeniem 
przepisów o podatku VAT. Wprowadzenie 
systemu odpowiedzialności bez winy wykra-
czałoby bowiem poza zakres niezbędny do 
ochrony interesów skarbu państwa.
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