
Wybrane orzeczenia TSUE 
oraz polskich sądów administracyjnych 

wydane w 2015 r.

Agnieszka Szuper – Bącik

Independent Tax Advisers
Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. 
Warszawa, 26 listopada 2015 r.



Strona 2

Rozliczanie VAT od mediów przy najmie
nieruchomości (1)

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16.04.2015 r.
w sprawie C-42/14 Minister Finansów przeciwko
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

„1. Artykuł 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 24 ust. 1 dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2009/162/UE
z dnia 22 grudnia 2009 r., należy interpretować w ten sposób, że
w ramach najmu nieruchomości dostawy energii elektrycznej, energii
cieplnej i wody oraz wywóz nieczystości, zapewniane przez podmioty
trzecie na rzecz najemcy bezpośrednio zużywającego te towary i usługi,
należy uważać za dokonywane przez wynajmującego w sytuacji, gdy
stroną umów o te świadczenia jest wynajmujący przenoszący jedynie
koszty świadczeń na najemcę.
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Rozliczanie VAT od mediów przy najmie
nieruchomości (2)

2) Rzeczoną dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że najem
nieruchomości i związane z nim: dostawa wody, energii elektrycznej,
energii cieplnej oraz wywóz nieczystości co do zasady należy uważać za
kilka odrębnych i niezależnych świadczeń, które winno się oceniać
oddzielnie z punktu widzenia podatku od wartości dodanej, chyba że
elementy transakcji, także te wskazujące względy ekonomiczne zawarcia
umowy, są ze sobą tak ściśle związane, iż tworzą obiektywnie tylko
jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielenie
miałoby charakter sztuczny.

Zadaniem sądu krajowego jest dokonanie niezbędnej oceny przy
uwzględnieniu wszystkich okoliczności, w jakich ma miejsce najem
i spełniane są towarzyszące mu świadczenia, a w szczególności przy
uwzględnieniu treści samej umowy.”
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Rozliczanie VAT od mediów przy najmie
nieruchomości (3)

Przykładowe wyroki polskich sądów administracyjnych
w podobnych sprawach:

• WSA w Opolu z 7.08.2015 r., sygn. akt I SA/Op 295/15,

• WSA w Krakowie z 14.07.2015 r., sygn. akt I SA/Kr 833/15,

• WSA w Kielcach z 06.05.2015 r., sygn. akt: 187/15,

• NSA z 27.08.2013 r., sygn. akt I FSK 1141/12,

• NSA z 31.05.2011 r., sygn. akt I FSK 740/10.
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Nabycie towarów od podmiotu uznanego za
nieistniejący (1)

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22.10.2015 r.
w sprawie C-277/14 PPHU Stehcemp sp. j. Florian
Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek przeciwko
Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi

„Przepisy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG (…), należy interpretować w ten
sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak w postępowaniu
głównym, które odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia podatku od wartości
dodanej należnego lub zapłaconego od dostarczonych mu towarów z uwagi na to,
iż faktura została wystawiona przez podmiot, który w świetle kryteriów
przewidzianych przez te przepisy należy uważać za podmiot nieistniejący i nie ma
możliwości ustalenia tożsamości rzeczywistego dostawcy towarów, chyba że
zostanie wykazane, w świetle obiektywnych przesłanek i bez wymagania od
podatnika, aby dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany, że ów
podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż rzeczona dostawa wiązała się
z przestępstwem w zakresie podatku od wartości dodanej, czego zbadanie należy
do sądu odsyłającego.”
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Nabycie towarów od podmiotu uznanego za
nieistniejący (2)

• Pojęcie „dobrej wiary”

„Przez dobrą (złą) wiarę należy rozumieć określony stan wiedzy
(świadomości) podatnika z chwili dokonania przez niego transakcji
opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że
wszelkie okoliczności faktyczne świadczące o przestępczej lub
oszukańczej działalności kontrahenta lub powiązanych z nim osób,
które zaistniały lub stały się znane podatnikowi po dokonaniu
transakcji nie powinny mieć wpływu na ocenę dobrej wiary
podatnika. Trudno bowiem zakładać, że podatnik miał świadomość
co do oszukańczego charakteru transakcji z tego powodu, że kilka
miesięcy lub lat po zawarciu transakcji zaistniały lub stały mu się
wiadome okoliczności, które mogłyby być podstawą do powzięcia
przez podatnika wiedzy odnośnie przestępczej działalności jego
kontrahenta lub powiązanych z nim osób.”

Wyrok NSA z 19.03.2014 r., sygn. akt I FSK 576/13



Strona 7

Nabycie towarów od podmiotu uznanego za
nieistniejący (3)

Przykładowe wyroki polskich sądów administracyjnych
w podobnych sprawach:

• WSA w Warszawie z 11.02.2015 r., sygn. akt I SA/WA 1701/14 –
(orzeczenie nieprawomocne),

• WSA w Krakowie z 28.01.2014 r., sygn. akt: I SA Kr 1684/13
(orzeczenie nieprawomocne),

• WSA w Krakowie z 23.01.2015 r., sygn. akt: I SA/Kr 1738/14
(orzeczenie nieprawomocne),

• NSA z 09.10.2014 r., sygn. akt: I FSK 664/14,

• NSA z 05.12.2013 r., sygn. akt: I FSK 1687/13,

• NSA z 26.02.2013 r., sygn. akt: I FSK 208/12,

• NSA z 25.09.2008 r., sygn. akt: I FSK 1020/07.
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Zwrot VAT – postanowienie o przedłużeniu zwrotu
podatku

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 15.04.2015 r.,
sygn. akt I SA/Go 83/15

„Postanowienie przedłużające termin zwrotu nie może być dowolnie
uzasadniane. Organ podatkowy powinien wskazać na powody odmowy
dokonania zwrotu i przedstawić istniejące w tym przedmiocie
wątpliwości. Podatnik w tym zakresie powinien otrzymać jasną
informację, z czego wynika powód zakwestionowania zasadności zwrotu
podatku. Brak wystarczającego uzasadnienia narusza ogólne zasady
postępowania, w tym zasadę zaufania obywatela do organów
podatkowych. Uzasadnione wątpliwości, uzasadniające przedłużenie
terminu do zwrotu podatku, oparte winny być na obiektywnych racjach,
powinny być słuszne i usprawiedliwione.”

W sprawie przedłużania zwrotu podatku również m. in. NSA
z 17.03.2015 r., sygn. akt: I FSK 582/14.
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Zniszczenie towarów na zlecenie kontrahenta
opodatkowane VAT

Wyrok NSA z 14.05.2015 r., sygn. akt I FSK 528/14

„Zarówno w sytuacji, gdy wnioskodawca dostarcza towar
zamawiającemu jak i wówczas, gdy ów towar niszczy na jego polecenie,
ma miejsce dostawa towarów za wynagrodzeniem. W obu bowiem
sytuacjach zamawiający otrzymuje opakowania do swojej dyspozycji -
opakowania są przechowywane przez wnioskodawcę. Od decyzji
zamawiającego zależy, czy odbierze opakowania i wykorzysta do
własnych celów gospodarczych, czy zleci ich unicestwienie.”
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