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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0418/2006 złożona przez Danutę Wilińską (Polska), w sprawie niezgodności 
polskiego prawa podatkowego z przepisami pierwszej dyrektywy Rady 67/227/EWG 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 
podatków obrotowych oraz szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków 
obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa 
wymiaru podatku

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję utrzymuje, że przepisy polskiego prawa podatkowego są niezgodne z 
unijnymi dyrektywami VAT, a w szczególności odnosi się do art. 2 pierwszej dyrektywy, 
który stanowi, że zasada wspólnego systemu podatku od towarów i usług obejmuje 
zastosowanie do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie 
proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od ilości transakcji, jakie mają 
miejsce w procesie produkcji i dystrybucji przed etapem, na którym podatek jest pobierany, 
oraz do art. 17 szóstej dyrektywy w sprawie powstania i zakresu prawa do odliczeń. 
Składająca petycję, która czuje, iż padła ofiarą tej niezgodności, zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie faktów przedstawionych w jej petycji

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Petycja

Prawo krajowe
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1. Zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 1 polskiej ustawy o podatku VAT1 (zwanej w dalszej części 
„ustawą”), w związku z ust. 2 przedmiotowej ustawy, dostawa budynku lub jego części 
przez podatnika jest zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem, że dostawcy nie 
przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w momencie zakupu budynku.

2. Jednakże zgodnie z art. 43 ust. 6 przedmiotowej ustawy zwolnienia nie stosuje się, jeśli 
wydatki poniesione przez dostawcę na ulepszenie budynku stanowiły co najmniej 30% 
wartości początkowej, a ten sam dostawca:

(i) miał prawo do odliczenia podatku VAT od tych prac;
(ii) użytkował ten budynek w okresie krótszym niż pięć lat w celu wykonywania 

czynności opodatkowanej.

3. Art. 109 ust. 5 przedmiotowej ustawy stanowi, że w razie stwierdzenia, że podatnik w 
złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu podatku VAT wyższą od kwoty 
należnej, organy podatkowe określają kwotę zwrotu podatku VAT w prawidłowej 
wysokości oraz ustalają „dodatkowe zobowiązania podatkowe” w wysokości 
odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia.

Fakty

4. Składająca petycję jest obywatelką Polski i prowadzi prywatną firmę (w dalszej części 
zwaną “firmą”) w tym państwie członkowskim. W kontekście opodatkowania 
podatkiem VAT firma ta uznawana jest za podatnika. 

5. W 2005 r. firma nabyła nieruchomość z przeznaczeniem do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Dostawca oświadczył przez notariuszem, że nie zostały spełnione 
warunki określone przez polską ustawę o podatku VAT w zakresie zwolnienia z VAT. 
Taka sytuacja miała miejsce, ponieważ dostawca wykonał prace celem ulepszenia 
nieruchomości przekraczające 30% wartości początkowej, a następnie odliczył od nich 
VAT.

6. Podatek VAT został tym samym pobrany przez dostawcę, a następnie odliczony przez 
firmę. Jednakże podczas kontroli podatkowej przeprowadzonej w późniejszym terminie 
organy podatkowe ustaliły, że prace wykonane celem ulepszenia budynku nie 
przekroczyły 30% wartości początkowej. Zatem dostawa budynku spełniała wszystkie 
warunki konieczne dla skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

7. W wyniku kontroli ustalono, że firma miała:

(i) zwrócić organom podatkowym podatek VAT, który został odliczony podczas 
nabycia nieruchomości;

(ii) zapłacić „dodatkowe zobowiązania podatkowe”, o którym mowa w pkt 3 powyżej.

8. Składająca petycję jest zdania, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1, 2 i 6 
przedmiotowej ustawy jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, ponieważ nie jest 

  
1 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
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zgodne z ogólną zasadą pewności prawa. Taka sytuacja ma miejsce, gdyż nabywca 
nieruchomości musi opierać się na oświadczeniach dostawcy w odniesieniu do 
zastosowania zwolnienia z podatku VAT i nie ma żadnych środków umożliwiających 
sprawdzenie, czy są one zgodne z prawdą.

9. Ponadto składająca petycję twierdzi, że ustanowione w art. 109 ust. 5 przedmiotowej 
ustawy „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” w wysokości 30% kwoty zawyżonej 
naruszają prawo wspólnotowe, ponieważ przepis ten nie znajduje poparcia w 
zharmonizowanych przepisach wspólnotowych i jest wyraźnie nieproporcjonalny. 

Prawo wspólnotowe

10. Art. 13 część B lit. c) szóstej dyrektywy VAT1, która jest najważniejszym aktem 
prawnym Wspólnoty w dziedzinie podatku VAT, przewiduje, co następuje:

„Nie naruszając innych przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie zwalniają z 
podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego 
zastosowania takich zwolnień, jak również, aby zapobiec oszustwom podatkowym, 
unikaniu opodatkowania i nadużyciom:
(…)
(c) dostawy towarów przeznaczonych w całości dla działalności, która jest zwolniona od 
podatku na podstawie art. 28 ust. 3 lit. b), jeśli dla tych towarów nie przedsięwzięte 
zostały odliczenia podatkowe, jak również dla towarów, od których nabycia lub 
produkcji nie przysługiwało na podstawie art. 17 ust. 6 prawo do odliczenia podatku od 
wartości dodanej;
(…)".

11. Art. 22 szóstej dyrektywy VAT ustanawia „obowiązki osób zobowiązanych do zapłaty 
podatku”. Zgodnie z ust. 4 lit. a) i b) przedmiotowego artykułu każdy podatnik składa 
okresową deklarację podatkową, na której muszą znaleźć się wszystkie niezbędne 
informacje potrzebne do obliczenia należnego podatku oraz dokonanych odliczeń.

12. W przedmiotowej dyrektywie nie ma konkretnych wzmianek o żadnych dodatkowych 
obowiązkach podatkowych nakładanych na podatników, którzy nie złożą prawidłowej 
deklaracji podatkowej. Jednakże art. 22 ust. 8 dyrektywy zezwala państwom 
członkowskim na nakładanie „innych obowiązków, które uznają za konieczne do 
prawidłowego naliczenia i pobrania podatku i uniknięcia oszustw podatkowych”, pod 
warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych 
wewnątrz Wspólnoty oraz pod warunkiem, że nie będą one prowadzić do powstania 
formalności związanych z przekraczaniem granic.

Stanowisko Komisji

  
1 Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1).
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Zwolnienie w odniesieniu do dostawy nieruchomości

13. Komisja zauważa, że dosyć często ustalenie prawidłowego podatku VAT od dostawy 
towarów lub usług może zależeć od pewnych czynników, które mogą być ocenione i 
znane jedynie dostawcy. Bez względu na to, czy występuje on w charakterze podatnika, 
wyraźnymi przykładami takiego stanu rzeczy jest miejsce jego siedziby lub status jako 
organu publicznego lub jako instytucji uznanej do celów VAT.

14. W odniesieniu do zwolnienia, o którym mowa w art. 13 część B lit. c) szóstej 
dyrektywy VAT, istotą przedmiotowego przepisu jest to, że jego zastosowanie może 
zależeć od okoliczności należących do sfery dostawcy. W rzeczywistości jedynie on 
może ocenić, czy był uprawniony do odliczenia podatku VAT zapłaconego w 
momencie zakupu towaru, nabywca natomiast musi polegać w tym względzie na jego 
oświadczeniu.

14a.. Państwa członkowskie będą musiały oczywiście ustanowić mechanizm korygowania 
podatku błędnie pobranego w wyniku nieprawidłowej deklaracji podatkowej ze strony 
dostawcy. Kwestia ta jest omówiona w pkt 16 i poniżej.

15. W związku z powyższym Komisja utrzymuje, że w ramach niniejszej petycji wydaje się 
oczywiste, iż niektóre elementy obecnie obowiązującego systemu VAT w odniesieniu 
do dostaw nieruchomości nie są w pełni zgodne z przepisami szóstej dyrektywy VAT. Z 
tego względu służby Komisji mają zamiar zwrócić się do polskich władz w celu 
uzyskania dodatkowych informacji na ten temat. 

Korekta odliczeń podatku VAT

16. W odniesieniu do drugiej kwestii należy pamiętać, że Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości wyraźnie określił w wielu wyrokach, że prawo do odliczenia podatku 
VAT może być wykonane tylko w stosunku do kwoty podatku należnego. Zatem jeśli 
podatek VAT został niesłusznie pobrany od dostawy, nabywcy nie będzie 
przysługiwało prawo do odliczenia podatku, bez względu na to, czy zapłacił podatek 
dostawcy1. W tych okolicznościach organy podatkowe są uprawnione do skorygowania 
zbyt wysokiej kwoty odliczonej. 

17. Jednakże prawo krajowe musi uwzględnić korektę kwot pobranych w wyniku błędu. 
Oznacza to, że dostawca musi zapłacić nabywcy kwotę błędnie zafakturowaną, a organy 
podatkowe muszą zwrócić tę sumę dostawcy2. Tym samym korekta odliczenia nie 
będzie powodować żadnych strat finansowych po stronie nabywcy.

17a. .Służby Komisji zwrócą się do polskich władz w celu uzyskania informacji na temat 
mechanizmów w zakresie korekty błędnie pobranych kwot. Mimo że szósta dyrektywa 
VAT nie uwzględnia takich mechanizmów, muszą one zostać przewidziane w 
utrwalonym orzecznictwie państw członkowskich. 

  
1 Zob. m.in. wyrok Trybunału WE z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie C-342/87, Genius Holding.
2 Zob. opinia rzecznika generalnego Eleanor Sharpston w sprawie C-35/05 przedstawiona w dniu 8 czerwca 
2006 r., ust. 65.
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Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty zawyżonej

18. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty zawyżonej, 
ustanowione w art. 109 ust. 5 przedmiotowej ustawy, jest w chwili obecnej 
przedmiotem pytania prejudycjalnego rozpatrywanego przez Trybunał1. W uwagach 
przedstawionych na piśmie w tej sprawie Komisja wyraziła opinię, że:

(i) szósta dyrektywa VAT zasadniczo nie wyklucza tego rodzaju środka polegającego na 
dodatkowym zobowiązaniu podatkowym w celu nałożenia kary za brak wywiązania 
się z obowiązku złożenia prawidłowej deklaracji VAT oraz zapobieżenia 
nieprawidłowościom w deklaracji VAT;

(ii) zasada proporcjonalności ma jednakże zastosowanie do takiego środka; 

(iii) w gestii sądu krajowego leży zbadanie, czy dany środek oraz sposób jego 
zastosowania przez właściwe władze administracyjne są proporcjonalne. W tym 
względzie sąd krajowy będzie musiał wziąć pod uwagę między innymi:

- fakt, czy dodatkowe zobowiązanie podatkowe uwzględnia wpływ 
nieprawidłowości, za którą ma zostać nałożona kara, na budżet;

- fakt, czy istnieje rzeczywisty zamiar oszukania organów podatkowych oraz 
popełnienia nadużycia podatkowego.

19. Należy jednak zaznaczyć, że kwestie stanowiące przedmiot sporu w sprawie toczącej 
się przed Trybunałem pojawiły się przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, 
iż nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane przez sąd 
krajowy. 

20. Z tego względu Komisja nie ma zamiaru czekać na wyrok w przedstawionej powyżej 
sprawie. Wręcz przeciwnie, w najbliższym czasie zwróci się do polskich władz z 
prośbą o dodatkowe informacje w tej sprawie.

Podsumowanie

Komisja zwróci się do polskich władz z prośbą o dodatkowe informacje:

(i) na temat zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do dostaw nieruchomości;
(ii) na temat mechanizmu w zakresie korekty kwot pobranych w wyniku błędu; oraz

(iii) na temat 30% dodatkowego zobowiązania podatkowego ustanowionego w art. 109 
ust. 5 polskiej ustawy o podatku VAT.

i poinformuje o nich komisję PETI.

  
1 Sprawa C-168/06, Ceramika Paradyż
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