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Komisja ma zaszczyt przedstawić następujące uwagi w niniejszej sprawie:  

1. RAMY PRAWNE 

1.1. Prawo unijne 

1. Tytuł IX dyrektywy Rady 2006/112 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej1 (dalej „dyrektywa VAT”) dotyczy zwolnień. 

Rozdział 1 („Przepisy ogólne”) w tym tytule zawiera jeden artykuł – art. 131, który 

brzmi następująco:  

„Zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2-9 stosuje się bez uszczerbku dla innych 

przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w 

celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz 

zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, 

unikania opodatkowania i nadużyć.” 

 

2. Art. 146 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy VAT, zawarty w rozdziale 6 („Zwolnienia w 

eksporcie”) tego samego tytułu, stanowi: 

„1.  Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: 

a) dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez sprzedawcę lub na 

jego rzecz poza terytorium Wspólnoty; 

b) dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych poza terytorium Wspólnoty 

przez nabywcę lub na rzecz nabywcy niemającego siedziby na terytorium 

danego państwa, z wyłączeniem towarów transportowanych przez samego 

nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia w paliwo i ogólnego 

zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz samolotów turystycznych lub 

wszelkich innych środków transportu służących do celów prywatnych;”. 

3. Termin „dostawa towarów” zdefiniowany jest w art. 14 ust. 1 dyrektywy VAT w 

następujący sposób: 

„1.  „Dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak   

właściciel.” 

 

 

 

                                                           
1  Dz. U. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, ze zm. 
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1.2. Przepisy krajowe  

4. W postanowieniu odsyłającym przytoczone zostały poniższe przepisy polskiej ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 (dalej „ustawa o VAT”): 

Art. 2 pkt 8: 

„Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

(…) 

8) eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub  

transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:  

a)   dostawcę lub na jego rzecz, lub  

b)  nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z 

wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów 

wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych 

statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów 

prywatnych  

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony 

przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych;”. 

Art. 41 ust. 4, 6 i 11: 

„4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi  

0%.”  

„6. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, 

pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji 

podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz 

towaru poza terytorium Unii Europejskiej.” 

„11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa 

w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji 

podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał 

dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego 

przedmiotem dostawy i wywozu.(…)” 

2. STAN FAKTYCZNY ORAZ POSTĘPOWANIE GŁÓWNE PRZED SĄDEM ODSYŁAJĄCYM 

5. Unitel Sp. z o.o. (dalej „Unitel”) jest spółką, która w 2007 r. zajmowała się sprzedażą 

telefonów komórkowych. Wobec spółki tej wszczęto postępowanie kontrolne w 

zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 

obliczania i wpłacania podatku VAT za okresy od stycznia do maja 2007 r.  

                                                           
2  Dz. Ustaw RP z 2011 r. nr 177 poz. 1054, ze zm. 
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6. Po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego, w decyzji z dnia 26 marca 2014 r., 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie zakwestionował rozliczenie 

podatku VAT związanego z transakcjami przeprowadzonymi przez Unitel z dwoma 

podmiotami ukraińskimi. Organ ten uznał, że mimo iż nastąpił wywóz telefonów 

komórkowych poza granicę Unii Europejskiej, nie doszło do eksportu towarów w 

rozumieniu ustawy o VAT, gdyż między polską spółką a danymi podmiotami 

ukraińskimi nie doszło do dostawy towarów. W konsekwencji, zdaniem tego organu, 

Unitel nie miał prawa zastosować stawki VAT 0%, którą stosuje się w Polsce w 

eksporcie towarów. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił w tej 

decyzji dla Unitel wysokość podatku VAT za 2007 r. (przy zastosowaniu podstawowej 

stawki VAT w badanym okresie, czyli 22 %). 

7. Unitel wniósł odwołanie od powyższej decyzji do organu podatkowego drugiej 

instancji. 

8. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej 

instancji decyzją z dnia 29 sierpnia 2014 r., na którą Unitel wniósł skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

9. W wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

oddalił skargę wniesioną przez Unitel. Sąd ten stwierdził, że podmioty ukraińskie 

podane jako odbiorcy towarów na fakturach VAT wystawionych przez Unitel nie były 

faktycznymi nabywcami telefonów. Istnieją przy tym dowody, że sporny towar opuścił 

terytorium Unii Europejskiej. Sąd ten uznał, że w takiej sytuacji, a zatem gdy 

dokonano wywozu towarów poza obszar Unii Europejskiej do nieustalonego odbiorcy, 

nie ma miejsca dostawa towarów i nie można w związku z tym uznać danej transakcji 

za zrealizowany eksport towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Nieuprawnione jest 

zatem zastosowanie do danych transakcji stawki podatkowej 0 %. Sąd ten uznał także, 

że Unitel nie dołożył należytej staranności dokonując spornych transakcji, gdyż spółka 

ta oparła się o dane przedstawione przez podmioty, które posiadały nieważne 

pełnomocnictwa lub nie posiadały prawdziwych adresów prowadzenia działalności 

gospodarczej i ważnych dokumentów uprawniających do rozliczeń podatku VAT. Na 

brak dołożenia należytej staranności wskazują także zdaniem tego sądu okoliczności 

dokonywania spornych transakcji, takie jak sposób płatności za towary.  
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10. Powyższy wyrok został zaskarżony przez Unitel do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (dalej „sąd odsyłający”).  

11. Sąd odsyłający uznał, że rozstrzygnięcie tej skargi kasacyjnej wymaga wcześniejszej 

odpowiedzi Trybunału na pytania dotyczące wykładni dyrektywy VAT. Sąd odsyłający 

nabrał w szczególności wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście dla stwierdzenia, że 

doszło do dostawy towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w sytuacji gdy nie jest 

kwestionowany sam wywóz towarów, koniecznym element do stwierdzenia tej 

dostawy jest zgodność podmiotu wskazanego na fakturze dostawcy i w dokumentach 

celnych jako nabywcy towaru z faktycznym jego odbiorą, który nie został ustalony.   

12. Sąd odsyłający zastanawia się także nad tym, czy - w sytuacji gdy oszustwo podatkowe 

popełnione zostało na terytorium państwa trzeciego (po wywiezieniu towarów z 

terytorium Unii Europejskiej) – krajowe organy podatkowe mogą odmówić 

podatnikowi krajowemu skorzystania ze zwolnienia z prawem do odliczenia z tytułu 

dostawy towarów do państwa trzeciego oraz nad tym, czy w takim przypadku na 

możliwość skorzystania z tego zwolnienia ma wpływ świadomość lub brak 

świadomości takiego oszustwa przez krajowego dostawcę. 

13. Sąd odsyłający zastanawia się wreszcie, czy prawidłowa jest praktyka zastosowana 

przez organy podatkowe polegająca na kwestionowaniu możliwości skorzystania ze 

zwolnienia z prawem do odliczenia z uwagi na brak dostawy towarów (z uwagi na brak 

ustalonego odbiorcy towarów), przy jednoczesnym stosowaniu opodatkowania takiej 

transakcji jako dostawy krajowej. Zdaniem sądu odsyłającego wydaje się, że byłoby 

bardziej zasadnym przyjęcie, że jeżeli towary nie zostały wykorzystane na potrzeby 

opodatkowanej transakcji podatnika lub transakcji korzystających ze zwolnienia z 

prawem do odliczenia, podatnik nie jest uprawniony do odliczenia kwot podatku 

naliczonego. 

14. Wobec powyższych wątpliwości sąd odsyłający postanowił zawiesić postępowanie i 

skierować do Trybunału następujące pytania prejudycjalne: 

„1)  Czy w świetle art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 [dyrektywy 2006/112/WE] oraz 

zasad: opodatkowania konsumpcji, neutralności oraz proporcjonalności 

prawidłowa praktyka krajowa powinna polegać na stosowaniu zwolnienia z 

prawem do odliczenia (w Polsce stawka 0 %) w każdym wypadku, jeżeli są 

spełnione łącznie dwa warunki: 
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a) wywóz towaru nastąpił na rzecz nieustalonego odbiorcy spoza Unii 

Europejskiej, oraz  

b)  istnieją jednoznaczne dowody, że towar opuścił terytorium Unii Europejskiej i 

okoliczność ta nie jest kwestionowana? 

2) Czy przepisy art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 dyrektywy 2006/112/WE oraz 

zasady: opodatkowania konsumpcji, neutralności oraz proporcjonalności 

sprzeciwiają się praktyce krajowej polegającej na przyjęciu, że nie dochodzi do 

dostawy towaru, który został w sposób niekwestionowany wywieziony poza 

terytorium Unii Europejskiej, a po dokonaniu wywozu władze podatkowe w 

ramach prowadzonego postępowania stwierdziły, że rzeczywistym nabywcą 

towarów nie był podmiot, na rzecz którego podatnik wystawił fakturę 

dokumentującą dostawę, lecz inny nieustalony przez organy podmiot, w 

konsekwencji czego odmawiają stosowania do takiej czynności zwolnienia z 

prawem do odliczenia (w Polsce stawka 0 %)?  

3) Czy w świetle art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 dyrektywy2006/112/WE oraz 

zasad: opodatkowania konsumpcji, neutralności oraz proporcjonalności 

prawidłowa praktyka krajowa powinna polegać na stosowaniu do dostawy towaru 

stawki krajowej, jeśli istnieją jednoznaczne dowody, że towar opuścił terytorium 

Unii Europejskiej, ale organy z uwagi na brak ustalonego odbiorcy stwierdzają, że 

dostawa towarów nie została dokonana, czy też należałoby uznać, że w takim 

przypadku nie doszło w ogóle do czynności opodatkowanej VAT, a w konsekwencji 

podatnikowi nie przysługuje zgodnie z art. 168 dyrektywy 2006/112/WE prawo do 

odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wywiezionego towaru?” 

 

3. OCENA PRAWNA  

15. Poprzez swe pytania prejudycjalne, które Komisja rozpatrzy łącznie, sąd odsyłający 

dąży w istocie do ustalenia, czy art. 146 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 131 dyrektywy VAT 

oraz zasady opodatkowania konsumpcji, neutralności oraz proporcjonalności 

sprzeciwiają się praktyce krajowej polegającej na tym, że w sytuacji, gdy towary 

zostały w sposób niekwestionowany wywiezione poza terytorium Unii, lecz po 

dokonaniu wywozu organy podatkowe w ramach prowadzonego postępowania 

stwierdziły, że rzeczywistym nabywcą tych towarów nie był podmiot, na rzecz którego 

podatnik wystawił fakturę dokumentującą dostawę, lecz inny nieustalony przez organy 

podmiot, organy podatkowe przyjmują, że nie doszło do dostawy towaru i w 

konsekwencji odmawiają stosowania do takiej transakcji zwolnienia z podatku VAT, 

opodatkowując ją jako dostawę krajową. 
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16. W tym względzie należy zauważyć, że art. 146 ust. 1 dyrektywy VAT określa 

przypadki, w których państwa członkowskie stosują zwolnienia w eksporcie. Art. 146 

ust. 1 lit. a) tej dyrektywy dotyczy zwolnień dostawy towarów wysyłanych lub 

transportowanych poza Unię przez sprzedawcę lub na jego rzecz, zaś art. 146 ust. 1 lit. 

b) - zwolnień dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych poza Unię przez 

nabywcę lub na rzecz nabywcy niemającego siedziby na terytorium danego państwa. 

17. Przepisy te należy rozumieć w związku z art. 14 ust. 1 dyrektywy VAT, zgodnie z 

którym „dostawa towaru” oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak 

właściciel. 

18. Zgodnie z orzecznictwem z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że eksport 

towarów następuje, a zwolnienie dostawy na eksport ma zastosowanie, gdy prawo do 

rozporządzenia tym towarem jako właściciel zostanie przekazane nabywcy, a dostawca 

wykaże, że towar został wysłany lub przetransportowany poza Unię i że w następstwie 

tej wysyłki lub tego transportu opuści fizycznie terytorium Unii3. 

19. W świetle powyższego, eksport towarów następuje, a zwolnienie dostawy na eksport 

ma zastosowanie, gdy spełnione są następujące przesłanki: 

 prawo do rozporządzenia towarem jako właściciel zostanie przekazane 

nabywcy,  

 towar został wysłany lub przetransportowany poza Unię przez sprzedawcę lub 

na jego rzecz, albo przez nabywcę lub na rzecz nabywcy niemającego siedziby 

na terytorium danego państwa,  

 w następstwie tej wysyłki lub tego transportu towar opuści fizycznie terytorium 

Unii. 

20. W postępowaniu głównym sąd odsyłający ustalił, że niespornym jest, że dany towar 

fizycznie opuścił terytorium Unii. Spełniony został zatem ostatni z powyższych 

warunków. 

21. Jeśli chodzi o pierwszy z tych warunków, należy przypomnieć, że zgodnie z 

utrwalonym orzecznictwem pojęcie „dostawy towaru” w rozumieniu dyrektywy VAT  

                                                           
3  Wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-563/12, BDV Hungary Trading, EU:C:2013:854, pkt 24 

oraz przytoczone tam orzecznictwo. 
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posiada autonomiczną i jednolitą definicję, właściwą prawu Unii. Zgodnie z celem 

dyrektywy VAT, który polega między innymi na ustanowieniu systemu VAT w 

oparciu o jednolitą definicję czynności opodatkowanych, pojęcie to powinno posiadać 

jednolite znaczenie w ramach tej dyrektywy4. 

22. Z orzecznictwa Trybunału wynika również, że pojęcie „dostawy towarów” nie 

odwołuje się do przeniesienia własności w sposób przewidziany przez obowiązujące 

prawo krajowe, lecz obejmuje ono każdą czynność przeniesienia rzeczy przez jedną 

stronę, która upoważnia w rzeczywistości drugą stronę do rozporządzania nią, tak 

jakby była ona jej właścicielem5. 

23. Należy także przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem pojęcia zawarte w dyrektywie 

VAT, definiujące transakcje podlegające opodatkowaniu, takie jak pojęcie dostawy 

towaru, mają charakter obiektywny oraz znajdują zastosowanie niezależnie od celów i 

rezultatów tych czynności6. Cele wspólnego systemu podatku VAT zmierzają do 

zapewnienia pewności prawa i ułatwienia stosowania podatku VAT poprzez 

uwzględnienie obiektywnego charakteru danej transakcji7.  

24. W świetle tego orzecznictwa w opinii Komisji sam fakt, że towar wywieziony poza 

granice Unii trafił w rzeczywistości nie do nabywcy wskazanego na fakturze 

wystawionej przez dostawcę, lecz do innego nieustalonego podmiotu w państwie 

trzecim, nie wyklucza uznania danej transakcji za dostawę towaru w rozumieniu art. 14 

ust. 1 dyrektywy VAT, w sytuacji gdy, jak wynika to z postanowienia odsyłającego, 

dostawca otrzymał zapłatę za towar i prawo do rozporządzenia tym towarem jako 

właściciel nie należy już do dostawcy, lecz do pewnego podmiotu w państwie trzecim. 

25. Odnośnie do drugiego z warunków skorzystania ze zwolnienia dostawy na eksport 

wymienionych w pkt 19 powyżej, należy zauważyć, że w opisie stanu faktycznego 

zawartym w postanowieniu odsyłającym brak jest szczegółów dotyczących tego, czy 

towar został wysłany lub przetransportowany poza Unię przez sprzedawcę lub na jego 

rzecz (zwolnienie objęte art. 146 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT), czy też przez nabywcę 

                                                           
4  Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie C-108/17, Enteco Baltic, EU:C:2018:473, pkt 85. 

5  Idem, pkt 86. 

6  Wyrok z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawach połączonych C-439/04 oraz C-440/04, Kittel oraz Recolta 

Recycling, EU:C:2006:446, pkt 41. 

7  Idem, pkt 42. 
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lub na jego rzecz (zwolnienie objęte art. 146 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy). Ze sposobu 

sformułowania pytań prejudycjalnych, w których mowa jest o art. 146 ust. 1 lit. a) i b) 

tej dyrektywy, jak również z zarzutu podniesionego przez Unitel w skardze kasacyjnej i 

przytoczonego w pkt 4 postanowienia odsyłającego (zob. zarzut 1 c)), zdaje się 

wynikać, że towary były częściowo wysyłane lub transportowane przez Unitel (lub na 

jego rzecz), a częściowo przez nabywcę (lub na jego rzecz). To do sądu odsyłającego 

należy jednak ustalenie, który przepis ma zastosowanie w postępowaniu głównym. Do 

sądu odsyłającego należy także sprawdzenie, czy warunki zwolnienia dostawy na 

eksport przewidziane w mającym zastosowanie przepisie zostały spełnione. 

26. W postępowaniu głównym sporne jest jednak przede wszystkim to, jaki wpływ na 

możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT ma fakt, że w wyniku postępowania 

kontrolnego organy podatkowe ustaliły, że podmiot, na rzecz którego podatnik 

wystawił fakturę dokumentującą dostawę, nie był rzeczywistym nabywcą towarów, a 

organom nie udało się ustalić rzeczywistego nabywcy towarów spoza Unii.  

27. W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 131 dyrektywy VAT państwa 

członkowskie mogą określać warunki stosowania zwolnień z VAT, w tym zwolnień w 

eksporcie, w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz 

zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, 

unikania opodatkowania i nadużyć. 

28. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przy wykonywaniu tych kompetencji państwa 

członkowskie powinny przestrzegać ogólnych zasad prawa, które stanowią część 

porządku prawnego Unii, wśród których znajdują się między innymi zasady pewności 

prawa i proporcjonalności oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań8. Przepisy przyjęte 

przez państwo członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego poboru podatku i 

unikania oszustw podatkowych nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbędne do 

osiągnięcia tychże celów oraz nie mogą być wykorzystywane w sposób, który 

podważałby neutralność podatku VAT, stanowiącą podstawową zasadę wspólnego 

systemu podatku VAT ustanowionego przez przepisy wspólnotowe w tej dziedzinie9. 

                                                           
8  Zob. wyrok z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C‑271/06, Netto Supermarkt, EU:C:2008:105, pkt 18. 

9  Zob. w odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrok z dnia 27 września 2007 r. w sprawie C-

146/05, Collée, EU:C:2007:549, pkt 26. 
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29. W postępowaniu głównym sąd pierwszej instancji uznał, że dostawca nie dołożył 

należytej staranności dokonując spornych transakcji, gdyż, w szczególności, oparł się o 

dane przedstawione przez podmioty, które posiadały nieważne pełnomocnictwa lub nie 

posiadały prawdziwych adresów prowadzenia działalności gospodarczej i ważnych 

dokumentów uprawniających do rozliczeń podatku VAT.   

30. Należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy tego typu obowiązki dotyczące weryfikacji 

kontrahenta, na przykład obowiązek uzyskania potwierdzenia rejestracji działalności 

gospodarczej w państwie trzecim, mogą być nałożone przez państwo członkowskie na 

podstawie art. 131 dyrektyw VAT. 

31. Zdaniem Komisji należy w tym kontekście podkreślić, że materialne przesłanki 

zwolnienia dostawy na eksport zgodnie z art. 146 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy VAT 

sformułowane są w taki sposób, by zapewnić, że zwolnienie to znajdzie zastosowanie, 

gdy towary nie zostaną skonsumowane na terytorium Unii i faktycznie zostaną 

wywiezione poza to terytorium. W odróżnieniu od zwolnień związanych z transakcjami 

wewnątrzwspólnotowymi, nie ma przy tym znaczenia status nabywcy towaru, a zatem 

to, czy jest on podatnikiem czy nie. W art. 146 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT, który 

odnosi się do przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych poza Unię przez 

sprzedawcę lub na jego rzecz, w ogóle nie ma odniesienia do nabywcy towaru. W art. 

146 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT mowa ogólnie o „nabywcy” (ang. „customer”, fr. 

„acquéreur”), bez odniesienia do jego statusu jako podatnika lub nie. Wymagane jest 

jedynie by nabywca nie miał siedziby na terytorium danego państwa. 

32. W konsekwencji, Komisja jest zdania, że nałożenie na dostawcę wymogu uzyskania 

pewnych dokumentów, takich jak ważne dokumenty uprawniające nabywcę do 

rozliczeń podatku VAT w państwie trzecim, czy też wymogu weryfikacji pewnych 

danych dostarczonych przez nabywcę, na przykład prawdziwości adresów prowadzenia 

działalności gospodarczej nabywcy w państwie trzecim, wykracza poza to co jest 

konieczne do wykazania przez dostawcę spełnienia materialnych przesłanek 

zastosowania zwolnienia dostawy na eksport. Wymogów takich nie można także uznać 

za właściwe do celów zapewnienia prawidłowego poboru podatku i unikania oszustw 

podatkowych. 
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33. Należy podkreślić, że z postanowienia odsyłającego wynika, że dany towar został w 

sposób niekwestionowany wywieziony poza terytorium Unii. W takiej sytuacji, gdy 

istnieją niekwestionowane dowody na to, że towar został wywieziony z Unii, a zatem 

konsumpcja nie miała miejsca na terytorium Unii, transakcje dokonane przez podatnika 

nie mogą być uznane za prowadzące do oszustwa podatkowego lub strat dla wspólnego 

systemu VAT, nawet gdyby w państwie przeznaczenia i konsumpcji towaru doszło do 

oszustwa podatkowego. Innymi słowy, nie zachodzi w tym przypadku ryzyko dla 

prawidłowego funkcjonowania wspólnego systemu VAT.   

34. Tak jak Trybunał orzekł w sprawie C-563/12, BDV Hungary Trading10, w sytuacji gdy 

zostanie wykazane, że warunki zwolnienia w eksporcie określone w art. 146 ust. 1 

lit. b) dyrektywy VAT, w szczególności wywóz danych towarów z obszaru celnego 

Unii, są spełnione, od takiej dostawy nie jest należny żaden podatek VAT. W takich 

okolicznościach już nie zachodzi zasadniczo ryzyko oszustwa podatkowego lub utraty 

wpływów z podatków mogące uzasadnić opodatkowanie danej transakcji. 

35. W związku z powyższym, jeżeli spełnione są przesłanki materialne wymienione w pkt 

19 powyżej, w szczególności gdy istnieją niekwestionowane dowody na to, że towar 

został wywieziony z terytorium Unii, a zatem gdy nie istnieje już zasadniczo ryzyko 

oszustwa podatkowego lub narażenia na niebezpieczeństwo funkcjonowanie 

wspólnego systemu VAT, zdaniem Komisji nie ma podstaw do odmówienia zwolnienia 

z VAT, nawet jeśli w wyniku postępowania kontrolnego organy podatkowe ustaliły, że 

podmiot, na rzecz którego podatnik wystawił fakturę dokumentującą dostawę, nie był 

rzeczywistym nabywcą towarów, a organom nie udało się ustalić rzeczywistego 

nabywcy towarów spoza Unii. 

 

 

 

 

                                                           
10  Wyrok cytowany już powyżej, pkt 40. 



 

 

13 

 

4. PROPOZYCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA PREJUDYCJALNE 

36. Mając na uwadze powyższe rozważania Komisja pragnie zaproponować Trybunałowi 

udzielenie następującej odpowiedzi na pytania prejudycjalne: 

Art. 146 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy VAT oraz zasada neutralności podatkowej 

sprzeciwiają się praktyce krajowej polegającej na tym, że w sytuacji takiej jak w 

postępowaniu głównym, a więc gdy towary zostały w sposób niekwestionowany 

wywiezione poza terytorium Unii, lecz po dokonaniu wywozu organy podatkowe w 

ramach prowadzonego postępowania stwierdziły, że rzeczywistym nabywcą tych 

towarów nie był podmiot, na rzecz którego podatnik wystawił fakturę dokumentującą 

dostawę, lecz inny nieustalony przez organy podmiot, organy podatkowe przyjmują, 

że nie doszło do dostawy towaru i w konsekwencji odmawiają stosowania do takiej 

transakcji zwolnienia z podatku VA. 
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