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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1264/2009, którą złożył D.D. (Bułgaria) w imieniu przedsiębiorstwa 
„Lessil JSC” z dwoma podpisami, w sprawie bułgarskiego systemu 
podatkowego i rzekomego nieprzestrzegania obowiązującego w UE 
prawodawstwa w tej dziedzinie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do problemów, które napotyka wspomniane wyżej 
przedsiębiorstwo z powodu niestosowania przez władze Bułgarii unijnych dyrektyw 
dotyczących podatku VAT, w szczególności dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków 
obrotowych. W związku z tym zaznacza, że przed przystąpieniem do UE obowiązujące 
w Bułgarii ustawodawstwo dotyczące podatku VAT zezwalało organom podatkowym na to, 
by w pewnych określonych przypadkach odmawiały odbiorcy prawa do odliczenia VAT 
związanego z transakcjami opodatkowanymi, i że od tamtej pory sytuacja nie uległa zmianie. 
Składający petycję wzywa zatem Parlament Europejski, aby podjął konieczne działania 
w celu zagwarantowania, że bułgarskie organy podatkowe dostosują swoje procedury 
administracyjne do prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Zdaniem składającego petycję praktyki administracyjne stosowane w oparciu o art. 70 ust. 5 
bułgarskiej ustawy o podatku VAT (zwanej dalej „ZDDS”) stoją w sprzeczności z przepisami 
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prawa ustanowionymi przez Unię Europejską.

Zapis ten przewiduje, że prawo do odliczenia VAT nie ma zastosowania do podatku 
wykazanego na fakturze niezgodnie z prawem (nienależnego). Zdaniem władz Bułgarii 
dotyczy to przypadku, gdy można stwierdzić, że wystawiona faktura dokumentuje transakcję, 
która w rzeczywistości nie miała miejsca. Organy administracji stwierdzają to w oparciu 
o informacje zebrane w wyniku czynności sprawdzających przeprowadzonych u dostawcy 
(zatrudnieni pracownicy, kwalifikacje pracowników, dowody wykonania przewozu itp.).

Uwagi Komisji

Zgodnie z art. 203 dyrektywy 2006/112/WE1 (zwanej dalej „dyrektywą w sprawie VAT”) 
każda osoba, która wykazuje VAT na fakturze, jest zobowiązana do zapłaty VAT. 

Niemniej Trybunał Sprawiedliwości jest zdania, że prawo do odliczenia VAT przewidziane 
w art. 168 lit. a) dyrektywy w sprawie VAT ma zastosowanie tylko i wyłącznie do podatku 
należnego, tj. podatku z tytułu transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT lub podatku 
zapłaconego w zakresie, w jakim był on należny2. Prawo do odliczenia VAT nie ma 
zastosowania do podatku należnego tylko i wyłącznie dlatego, że został on wykazany na 
fakturze. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości wykładnia ta pozwala skuteczniej zapobiegać 
nadużyciom podatkowym, które byłyby łatwiejsze, gdyby można było odliczyć każdy 
podatek wykazany na fakturze.

W związku z powyższym, jeżeli dostawa lub usługa będąca przedmiotem faktury nie została 
wykonana, nabywca nie jest uprawniony do odliczenia VAT widniejącego na fakturze. Jeżeli 
jednak VAT został odliczony, należy dokonać korekty zgodnie z art. 184 dyrektywy 
w sprawie VAT3.

Zgodnie z art. 70 ust. 5 ZDDS organy administracji podatkowej mogą odmówić prawa do 
odliczenia VAT w przypadku, gdy w oparciu o zebrane przez siebie elementy dowodowe 
stwierdzą, że transakcja będąca przedmiotem faktury nie została przeprowadzona. Tego 
rodzaju stosowanie ww. zapisu ustawy nie wydaje się stać w sprzeczności z przepisami prawa 
unijnego w dziedzinie VAT. 

Niemniej Komisja nie może stwierdzić, czy dowody świadczące o nieprzeprowadzeniu 
transakcji, na których opierają się organy administracji podatkowej w danej sprawie, a w tym 
przypadku w sprawie składającego petycję, są wystarczające lub odpowiednie. Oceny tej 
mogą dokonać tylko i wyłącznie organy administracji podatkowej państwa członkowskiego 
pod kontrolą krajowego wymiaru sprawiedliwości.

Ponadto, wbrew temu, co twierdzi składający petycję, prawo krajowe przewiduje możliwość 
rozliczenia podatku nienależnie wykazanego na fakturze. Przepisy art. 78, 115 i 116 ZDDS 
                                               
1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej; Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1989 r., Genius Holding, sprawa C-342/87, Rec., 

s. 4227, pkt 13. 
3 Tamże, pkt 16. Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 września 2000 r., Schmeink & Cofreth, 

sprawa C-454/98, Rec., s. I-6973.
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mają zastosowanie w przypadku zmiany podstawy opodatkowania, unieważnienia dostawy 
lub błędnego wystawienia faktury.

Wnioski

Przedstawione informacje nie pozwalają wykazać naruszenia prawa unijnego.


