
Wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-26/12 
(Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand), czyli prawo do odliczenia podatku 

zapłaconego od świadczeń związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem
 funduszu emerytalnego utworzonego dla pracowników - VAT

Jarosław Szajkowski

Spółka zależna PPG – PPG Industries Fiber 
Glass BV – zawarła z usługodawcami z sie-
dzibą w Niderlandach umowy dotyczące 
zarządzania emeryturami i majątkiem fun-
duszu emerytalnego. Koszty związane z tymi 
umowami były pokrywane przez tę spółkę 
zależną i nie zostały przerzucone na fundusz 
emerytalny. PPG odliczyła kwoty VAT od rze-
czonych kosztów jako podatek naliczony. 
W ocenie holenderskich organów podatko-
wych, sama PPG nie może być uważana za 
odbiorcę usług, które przekazała funduszowi 
emerytalnemu bez wystawienia faktur na wy-
nagrodzenie, a zatem nie ma prawa do odli-
czenia VAT, który został jej wykazany na fak-
turach w tym zakresie. W ich ocenie fundusze 
emerytalne nie mogą być uznane za „specjal-
ne fundusze inwestycyjne”. W związku z po-
wyższym wynikł spór skutkujący niniejszym 
rozstrzygnięciem. 

Trybunał rozważył, czy art. 17 VI Dyrektywy 
należy interpretować w ten sposób, że po-
datnik, który utworzył fundusz emerytalny 
w formie podmiotu odrębnego pod wzglę-
dem prawnym i podatkowym, celem zape-

wnienia praw do emerytury swym pracow-
nikom i byłym pracownikom, jest uprawnio-
ny do odliczenia VAT, który zapłacił od świad-
czeń związanych z zarządzaniem i funkcjono-
waniem tego funduszu.

W ocenie Trybunału bezsporne jest, że w PPG 
nabyła dane usługi w celu zapewnienia za-
rządzania emeryturami swoich pracowników 
i zarządzania majątkiem funduszu emerytal-
nego utworzonego w celu zagwarantowania 
rzeczonych emerytur. Tworząc fundusz, PPG 
spełniła ustawowy obowiązek ciążący na niej 
jako na pracodawcy i, w zakresie w jakim ko-
szty świadczeń uzyskanych przez PPG w tych 
ramach stanowią część jej kosztów ogólnych 
– czego zbadanie należy do sądu odsyłające-
go – jako takie stanowią element cenotwór-
czy towarów PPG. W tych okolicznościach 
można uznać, że nabycie świadczeń powodu-
jących naliczenie podatku ma swą wyłączną 
przyczynę w opodatkowanej działalności 
podatnika oraz że istnieje bezpośredni i ścisły 
związek.

Konkludując, w ocenie Trybunału, art. 17 VI 

Dyrektywy należy interpretować w ten spo-
sób, że podatnik, który utworzył fundusz 
emerytalny w formie podmiotu odrębnego 
pod względem prawnym i podatkowym ce-
lem zapewnienia praw do emerytury swym 
pracownikom i byłym pracownikom, jest 
uprawniony do odliczenia podatku od warto-
ści dodanej, który zapłacił od świadczeń 
związanych z zarządzaniem i funkcjonowa-
niem rzeczonego funduszu, pod warunkiem 
że istnienie bezpośredniego i ścisłego związ-
ku wynika ze wszystkich okoliczności danych 
transakcji.
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Zamów Audyt Podatkowy w ISP:
- Bezpieczeństwo rozliczeń finansowych
- Legalne usunięcie sankcji karno skarbowych
- Diagnoza prawidłowości rozliczeń
- Korekty deklaracji
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