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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0458/2010, którą złożył Garbiş Vincenţiu Kehaiyan (Rumunia) w 
imieniu Towarzystwa Ochrony Podatników, w sprawie opodatkowania osób 
fizycznych zaangażowanych w regularną sprzedaż nieruchomości w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że osoby fizyczne zaangażowane w regularną sprzedaż 
nieruchomości w Rumunii są pod względem podatkowym traktowane podobnie jak osoby 
prawne zaangażowane w działalność handlową. Według składającego petycję jest to 
niedopuszczalne, ponieważ jego zdaniem osoby fizyczne znajdujące się w podobnej sytuacji 
jak on należałoby uznać za wykorzystujące aktywa osobiste. W obecnej sytuacji wymaga się 
od niego płacenia 19-procentowego podatku VAT. Twierdzi on, że narusza to dyrektywę 
Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która 
wyraźnie stanowi, że aby podlegać podatkowi VAT, osoba powinna być zaangażowana w 
działalność gospodarczą. Ponadto składający petycję kwestionuje stanowisko przyjęte przez 
władze Rumunii, zgodnie z którym ustawodawstwo dotyczące podatku VAT stosuje się od 
jego wejścia w życie w 2002 r. Twierdzi on, że było to niedopuszczalne, zważywszy na brak 
przepisów dotyczących wpisywania osób fizycznych podlegających podatkowi VAT do 
rejestru i brak procedur rejestrowania w latach 2002–2007. Twierdzi on, że doprowadziło to 
do działającego wstecz nakładania podatku VAT, któremu towarzyszyły wysokie kary, 
i w związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby zasięgnął opinii 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.
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W Rumunii obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT objęte są osoby fizyczne, które 
sprzedają więcej niż jeden nowy budynek w ciągu roku; kolejne sprzedaże są wyłączone z 
tego obowiązku tylko wtedy, gdy nie stanowią działalności gospodarczej.

Składający petycję twierdzi, że stanowi to naruszenie dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 (zwanej dalej 
„dyrektywą VAT”), która wyraźnie stanowi, że aby podlegać podatkowi VAT, dana osoba 
musi prowadzić działalność gospodarczą. Twierdzi on, że osoby fizyczne pozbywające się 
nieruchomości należałoby uznać jedynie za osoby wykorzystujące własne aktywa osobiste. 
Ponadto składający petycję kwestionuje stanowisko przyjęte przez rząd Rumunii, zgodnie z 
którym ustawodawstwo dotyczące podatku VAT stosuje się od jego wejścia w życie w 2002 r. 
Twierdzi on, że było to niedopuszczalne, zważywszy na brak przepisów dotyczących 
wpisywania osób fizycznych podlegających podatkowi VAT do rejestru i brak procedur 
rejestrowania w latach 2002–2007. Twierdzi on, że doprowadziło to do działającego wstecz 
nakładania podatku VAT, któremu towarzyszyły wysokie kary.

UWAGI KOMISJI DOTYCZĄCE PETYCJI

Nakładanie podatku VAT

Władze Rumunii skonsultowały się ostatnio z Komitetem ds. VAT w sprawie zgodności z 
przepisami UE procedury nakładania podatku VAT na osoby fizyczne, które regularnie 
sprzedają nieruchomości. Stwierdziły one między innymi:

Obecnie w Rumunii wzrasta liczba przypadków regularnej sprzedaży nieruchomości (nowych 
budynków i terenów budowlanych) przez osoby fizyczne, które jednak nie są 
zarejestrowanymi płatnikami VAT, gdyż twierdzą, że nie przeprowadzają transakcji 
handlowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rumunii sprzedaż budynków i ziemi 
przez osoby fizyczne nie podlega opodatkowaniu VAT, jeśli przedmiotowe dobra 
wykorzystywane były przez sprzedającego do celów osobistych lub jeśli sprzedający jedynie 
okazjonalnie dokonuje transakcji, której przedmiotem są dobra niewykorzystywane przez 
niego do celów osobistych. W myśl rumuńskiego ustawodawstwa osoba fizyczna dokonująca 
sprzedaży nieruchomości w celu uzyskiwania z tego tytułu stałego przychodu staje się 
podatnikiem.

Kwestia ta została omówiona na posiedzeniu Komitetu ds. VAT w dniu 8 grudnia 2010 r.
Służby Komisji były zdania, że z powodów wymienionych poniżej nałożenie podatku VAT 
było w tych przypadkach działaniem właściwym. Delegacje krajowe zdawały się podzielać 
ten pogląd.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT odpłatna dostawa towarów na terytorium 
państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze podlega 
opodatkowaniu VAT.

Pojęcie podatnika jest precyzyjnie określone w dyrektywie VAT. Zgodnie z jej art. 9 ust. 1 
podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek 
                                               
1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1, ze zmianami.
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działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Obejmuje to 
także między innymi wykorzystywanie w sposób ciągły majątku rzeczowego lub wartości 
niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Pojęcie podatnika jest zatem w myśl 
definicji zawartej w przepisach UE bardzo szerokie.
Wyrażenie „podatnik działający w takim charakterze” oznacza zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej Trybunałem), że podatnik 
działa w takim charakterze, kiedy przeprowadza transakcje w ramach swej działalności 
podlegającej opodatkowaniu.
Trybunał konsekwentnie orzekał, iż analiza definicji podatnika i działalności gospodarczej 
dowodzi, że zakres terminu działalność gospodarcza jest bardzo szeroki oraz że termin ten 
ma charakter obiektywny w tym sensie, że działalność traktuje się jako taką bez względu na 
cel lub wyniki odnośnych transakcji1.
Podatnik działa samodzielnie, jeśli ponosi ryzyko gospodarcze związane ze swą działalnością 
i nie jest związany żadnymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek współzależności w 
jakiejkolwiek formie, jak stanowi art. 10 dyrektywy VAT.

Wydaje się rzeczą bezsprzeczną, że osoby fizyczne regularnie sprzedające nieruchomości 
(budynki i tereny budowlane) stanowiące ich własność odpłatnie dostarczają towary oraz że 
wykonują one tę działalność samodzielnie w celu realizacji bezpośredniego świadczenia 
wzajemnego. Mimo że należy wziąć pod uwagę indywidualne okoliczności każdego 
przypadku, można ponadto powiedzieć, że pojęcie „działalności gospodarczej” z zasady 
obejmuje regularną sprzedaż budynków lub terenów budowlanych; w tym kontekście 
„wykorzystywanie” w rozumieniu drugiego akapitu art. 9 ust. 1 faktycznie odnosi się –
zgodnie z zasadą, że wspólny system VAT powinien być neutralny – do wszystkich tych 
transakcji bez względu na ich formę prawną, które mają na celu uzyskiwanie dochodu w 
sposób ciągły2.

W świetle powyższych informacji można stwierdzić, że zasadniczo każda osoba regularnie 
sprzedająca budynki lub tereny budowlane działa jako podatnik, zgodnie z art. 9 ust. 1 
dyrektywy VAT, oraz prowadzi działalność gospodarczą przez odpłatną dostawę towarów. 
Dlatego też transakcje te podlegają opodatkowaniu VAT. Samo to, że zainteresowana osoba 
nie zarejestrowała się jako podatnik, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Możliwe 
do obalenia domniemanie zawarte w rumuńskich przepisach dotyczących podatku VAT, 
zgodnie z którym każda osoba sprzedająca w ciągu roku więcej niż jedną nową nieruchomość 
jest podatnikiem działającym w takim charakterze, wydaje się więc uzasadnione.

Jednak podczas posiedzenia Komitetu ds. VAT służby Komisji zwróciły uwagę delegacji na 
połączone sprawy C-180/10 i C-181/10, Jarosław Słaby, w których w dniu 9 kwietnia 2010 r. 
złożono do Trybunału Sprawiedliwości wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym dotyczącego bardzo podobnej kwestii. Wskazane jest zatem, aby przed 
zajęciem ostatecznego stanowiska w tej kwestii poczekać na orzeczenie we wspomnianych 
sprawach.

                                               
1 Zob. orzeczenie Trybunału z dnia 12 stycznia 2006 r. w połączonych sprawach C-354/03, C-355/03 i C-
484/03, Optigen, pkt 43.
2 Zob. orzeczenie Trybunału w sprawie C 8/03 BBL, pkt 36. Zob. także sprawa C 186/89, Van Tiem, pkt 18.
Sprawa C-306/94, Régie dauphinoise, pkt 15, oraz sprawa C-77/01 EDM, pkt 48.
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Moc wsteczna

Składający petycję kwestionuje również zastosowanie opisanego środka w latach 2002–2007; 
twierdzi on, że jest to sprzeczne z ówcześnie obowiązującym ustawodawstwem, gdyż 
rzekomo żadne przepisy nie zezwalały na wpisywanie osób fizycznych podlegających 
podatkowi VAT do rejestru ani nie istniały procedury rejestrowania dla tego okresu. Jego 
zdaniem jest to równoznaczne z działającym wstecz nakładaniem podatku VAT.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem w sytuacji, gdy przepisy krajowe wchodzą w zakres 
stosowania prawa UE, instytucje UE oraz Trybunał Sprawiedliwości są właściwe do 
sprawdzenia zgodności tych przepisów z prawami podstawowymi, których przestrzeganie 
gwarantuje Trybunał, w tym z prawem własności1.
Trybunał ani Komisja nie mają jednak uprawnień w zakresie przepisów krajowych, które nie 
wchodzą w zakres prawa UE2.

Bezsporne jest to, że rzekome działające wstecz stosowanie rumuńskich przepisów VAT w 
latach 2002–2007 nie wchodzi w zakres prawa UE, gdyż dotyczy okresu przed 
przystąpieniem Rumunii do Unii Europejskiej3. W związku z tym Komisja nie ma 
kompetencji do rozpatrywania tego aspektu petycji.

Wniosek

Zaleca się, aby przed zajęciem ostatecznego stanowiska w kwestii przedmiotowej petycji 
poczekać na orzeczenie w sprawach C-180/10 i C-181/10, Jarosław Słaby.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r. (REV)

W dniu 15 września 2011 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie Słaby.  Wyrok ten dotyczył 
kwestii, czy osoba fizyczna, która prowadziła działalność rolniczą na własnej ziemi, uzyskała 
status podatnika dla celów VAT, kiedy rozpoczęła sprzedaż tej ziemi w następstwie jej 
przekształcenia w teren przeznaczony pod zabudowę.

W wyroku tym Trybunał zasadniczo potwierdził swoje wcześniejsze orzecznictwo w tej 
sprawie, udzielając jednak jednocześnie kilku dodatkowych wskazówek co do tego, kiedy 
działalność może być uznana za działalność gospodarczą dla celów art. 9 ust. 1 dyrektywy 
VAT. 

Stwierdził w tym względzie, że o ile samo wykonywanie prawa własności przez właściciela 
ziemi nie może samo w sobie być uznane za działalność gospodarczą, niektóre elementy, 
takie jak prace przygotowawcze i działania marketingowe, mogą wskazywać, że działalność 
ta jest prowadzona przez podatnika w ramach działalności gospodarczej (ust. 36 i 38-41).

                                               
1 Zob. orzeczenie Trybunału w sprawie C-299/95, Kremzow, pkt 15, oraz postanowienia w sprawie C-328/04, 
Vajnai, pkt 12, sprawie C-287/08, Savia, pkt 7, i sprawie C-333/09, Noël, pkt 10.
2 Zob. Kremzow, pkt 15 i 16, Vajnai, pkt 13, Savia, pkt 8, oraz Noël, pkt 11.
3 Zob. zwłaszcza Savia, pkt 9, oraz orzeczenie Trybunału w sprawie C-427/06, Bartsch, pkt 18 i 25.
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W piśmie z dnia 4 stycznia 2011 r., składający petycję twierdzi również, że kilka zmian 
wprowadzonych do krajowego kodeksu podatkowego stanowi naruszenie krajowych 
przepisów kompetencyjnych, zawartych w konstytucji rumuńskiej.  Komisja Europejska nie 
jest uprawniona do sprawowania jakiejkolwiek kontroli w zakresie zgodności aktów 
ustawodawczych państw członkowskich z konstytucją.

Wniosek

Rozważania przedstawione w wyroku Trybunału w sprawie Słaby nie zmieniają wniosków 
zawartych w poprzednich uwagach Komisji w tej sprawie.  W orzeczeniu w sprawie Słaby
istotnie potwierdzono, że osoby fizyczne mogą być uznane za przedsiębiorców, jeżeli 
prowadzą działalność gospodarczą, która mobilizuje zasoby podobne do zasobów 
wykorzystywanych przez przedsiębiorców.

Prawdą jest, że ustawodawstwo rumuńskie zakłada, że osoba fizyczna działa jako 
przedsiębiorca począwszy od drugiej sprzedaży, a zatem ciężar dowodu spoczywa na osobie 
fizycznej, która sprzedając więcej niż jedną nieruchomość w roku musi udowodnić, że nie 
prowadzi działalności gospodarczej.

Należy również wspomnieć, że zgodnie z art. 273 dyrektywy VAT państwa członkowskie 
mogą nałożyć zobowiązania, które uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego 
poboru podatku i uniknięcia oszustw podatkowych.

Niezależnie od zasad dotyczących ciężaru dowodu, ostatecznie prawo rumuńskie przewiduje 
obowiązek odprowadzenia podatku VAT jedynie w przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości 
przez osoby fizyczne odbywa się w ramach działalności gospodarczej.

Na podstawie powyższego Komisja stwierdza, że nie ma dowodów, że zaskarżone przepisy 
rumuńskie jest sprzeczne z prawem UE.


