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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 272/2012, którą złożył Jerzy Jorasz (Polska) w imieniu 
przedsiębiorstwa ECOLEVEL s.c., w sprawie domniemanego naruszenia 
przez polskie organy skarbowe prawodawstwa europejskiego dotyczącego 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że polskie organy skarbowe naruszają prawodawstwo 
europejskie dotyczące wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w szczególności 
przepisy dotyczące terminu zwrotu VAT. W tym kontekście składający petycję nawiązuje 
do dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej, szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej: ujednoliconej podstawy wymiaru podatku, pierwszej dyrektywy 
Rady 67/227/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących podatków obrotowych, jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
w tej dziedzinie. Ze względu na to, że sytuacja ta ma szczególnie szkodliwe skutki dla 
wspominanego wyżej przedsiębiorstwa, składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Autor petycji twierdzi, że w styczniu 2011 r. wniósł o zwrot podatku VAT i dotychczas go nie 
otrzymał, pomimo że termin wypłaty zwrotu już minął. Władze polskie wszczęły w stosunku 
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do niego postępowanie podatkowe i kilkakrotnie przedłużyły to postępowanie, a także termin 
zwrotu podatku VAT. Składający petycję twierdzi, że polskie organy skarbowe naruszają 
prawodawstwo europejskie w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w szczególności 
przepisy dotyczące terminu zwrotu VAT.

Na wstępnie Komisja pragnie podkreślić, że ponieważ z dniem 1 stycznia 2007 r. dyrektywę 
77/388 (dyrektywę szóstą) zastąpiono dyrektywą 2006/112/WE (dyrektywa VAT), będzie ona 
odnosić się wyłącznie do przepisów tej ostatniej.

Trybunał konsekwentnie orzekał, że prawo do odliczenia podatku VAT przewidziane w 
art. 167 i nast. dyrektywy VAT stanowi, co podkreślono w petycji, integralną część systemu 
podatku VAT i co do zasady nie może być ograniczane. Prawo do odliczenia podatku może 
być wykonywane w sposób bezpośredni w stosunku do całości podatku obciążającego 
czynności powodujące naliczenie podatku.

System odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT 
podlegającego zapłacie bądź zapłaconego w ramach prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje zatem całkowitą neutralność ogółu 
działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych bez względu na cel czy rezultaty 
tej działalności, pod warunkiem że ona sama podlega opodatkowaniu podatkiem VAT1.

Dyrektywa VAT nie określa dokładnego terminu zwrotu podatku VAT w poszczególnych 
krajach. Artykuł 183 tej dyrektywy stanowi jedynie, że w przypadkach, gdy w danym okresie, 
kwota odliczenia przekracza kwotę należnego podatku VAT, państwo członkowskie może 
dokonać zwrotu albo przenieść nadwyżkę na następny okres. W wydanych wyrokach 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że termin zwrotu powinien być „rozsądny”2.

Ustawodawstwo polskie stanowi aktualnie, że standardowy termin zwrotu podatku VAT 
wynosi 60 dni (art. 87 ust. 2 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług). Zdaniem Komisji 
termin ten wydaje się być co do zasady zgodny z wymogiem dyrektywy VAT w interpretacji 
Trybunału.

Okres ten może zostać wydłużony jeżeli konieczne okaże się przeprowadzenie procedury 
kontroli, jednak jeżeli odliczenie okaże się prawidłowe, za okres ten wypłacane są odsetki.

W swej petycji autor wspomina termin 180 dni jako termin standardowy. Jednakże wydaje 
się, że nawiązuje on tu do terminu dotyczącego nowych podatników, który obowiązywał w 
Polsce wcześniej, ale który uznano za sprzeczny z unijnymi przepisami dotyczącymi VAT3 i 
uchylono4. To samo dotyczy wymogu depozytu, o którym mowa w petycji (art. 97 ust. 5 i 7 
ustawy o podatku od towarów i usług). Ponieważ Komisja zajmuje się z zasady aktualnym 
ustawodawstwem krajowym, nie skomentuje ona zatem tego aspektu petycji.

                                               
1 Zob. w szczególności sprawa 268/83 Rompelman przeciwko Minister van Financiën [1985] Zb.Orz. 655, pkt 

19 oraz sprawa C-37/95 Ghent Coal Terminal, Zb.Orz. I-1, pkt 15.
2 W celu zapoznania się z dalszymi argumentami w tej sprawie patrz wyroki Trybunału Sprawiedliwości w 

sprawach: C- 525/11 Mednis SIA, C-107/10 Enel Maritsa Iztokor lub C-274/10 Komisja przeciwko Węgrom.
3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-25/07 Sosnowska.
4 Z dniem 1 grudnia 2008 r.
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Jeżeli chodzi o korektę faktur wydaje się, że żaden z aspektów poruszonych w petycji nie jest 
problematyczny z punktu widzenia dyrektywy VAT. W rzeczy samej wymóg posiadania 
potwierdzenia otrzymania faktury korygującej został niedawno uznany przez Trybunał jako
zgodny z dyrektywą VAT 1. Również wymogi dotyczące faktur korygujących (w tym 
korygujące faktury zbiorcze) nie wydają się naruszać wymogów dotyczących faktur 
przewidzianych w dyrektywie VAT (art. 226 i następne).

Jeżeli chodzi o wniosek w sprawie zwrotu w chwili obecnej nie istnieje spójny zbiór 
przepisów prawa materialnego lub proceduralnego UE dotyczących środków odwoławczych 
pozwalających na egzekwowanie prawa UE. Dlatego też, jak orzekł Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie Komisja przeciw Włochom2, w sytuacji braku europejskiego 
systemu środków odwoławczych, sądy krajowe stosują zasady krajowe, które muszą 
gwarantować zwrot podatków pobranych niezgodnie z prawem UE.

Zatem uwzględniając powyższe wyjaśnienie oraz po dokonaniu analizy petycji, stwierdza się,
że trudności w tej sprawie nie wynikają ani z braku zgodności prawa krajowego z prawem UE 
ani z ogólnych praktyk administracji polskiej, ale z konkretnego zastosowania prawa 
krajowego w konkretnym przypadku.
Zatem jest to odosobniony przypadek, w którym Komisja nie posiada uprawnień 
interwencyjnych. Rozpatrzenie takiego przypadku należy wyłącznie do uprawnień władz i 
sądów krajowych.
Rola Komisji jako strażnika traktatów polega na zagwarantowaniu zgodności przepisów lub 
ogólnych praktyk krajowych z prawem UE. Dlatego też w celu zapewnienia takiej zgodności 
Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. Należy również zauważyć, że jedynie Komisja i państwo członkowskie 
mogą być uważane za strony tej procedury, a konkretny podatnik jest z niej wyłączony.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że okres zwrotu podatku VAT autorowi petycji jest 
rzeczywiście bardzo długi, Komisja postanowiła skontaktować się w władzami polskimi w 
celu uzyskania dodatkowych informacji oraz rozwiązania zaistniałego problemu. W ten 
sposób będzie można potwierdzić wszystkie aspekty rzeczywistego i prawnego stanu rzeczy 
oraz dojść do odpowiednich wniosków.
Podsumowanie

W świetle odpowiedzi udzielonej przez władze polskie Komisja podejmie decyzję w sprawie 
działań, jakie należy podjąć w tej sprawie.

                                               
1 Patrz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska.
2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie C-129/00, Zb. Orz. [2003], s. I-14637, 

pkt 25.


