
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz ustawy – Prawo bankowe 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 

2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 

bankowe, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 10 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– uchyla się pkt 3,”; 

2)  w art. 1 w pkt 12 w lit. d, w ust. 11 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Podatnik może wskazać we wniosku dyspozycję wypłaty środków na 

wskazany rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej.”; 

3)  w art. 1 w pkt 12 w lit. d, w ust. 12 po wyrazie „wypłacona” dodaje się wyrazy  

„ , i numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który mają być przekazane środki, w przypadku 

wskazania go przez podatnika we wniosku”; 

4)  w art. 1 w pkt 12 w lit. d, w ust. 14 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem 

oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, o którym mowa w ust. 12, jeżeli 

podatnik wskazał we wniosku, o którym mowa w ust. 10, dyspozycję 

wypłaty środków na ten rachunek.”; 

5)  w art. 2 w pkt 2 w lit. a, w ust. 12 w pkt 2 po wyrazach „w sposób zgodny 
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z ustaleniami stron” dodaje się wyrazy „albo zgodnie z dyspozycją, o której mowa w 

art. 108b ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”; 

6)  dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Przepisy art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do wierzytelności powstałych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których nieściągalność została 

uprawdopodobniona po dniu 30 września 2021 r.”; 

7)  dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 60 załącznika 

nr 15 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

dokonanych: 

1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których obowiązek 

podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 30 września 2021 r., 

2) po dniu 30 września 2021 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy 

–   stosuje się załącznik nr 15 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym.”; 

8)  w art. 7 w pkt 1 po wyrazach „lit. a–c” dodaje się wyrazy „oraz art. 3”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat – po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 24 czerwca 2021 r. ustawy 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, określanej 

dalej jako „ustawa” – wprowadził do jej tekstu 8 poprawek. 

 

I. Przepis art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie podwójne tiret pierwsze ustawy, który nadaje 

nowe brzmienie art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), określanej dalej jako „ustawa 

o VAT”, budzi zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz 

Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. 

(C-335/19), określanym dalej jako „wyrok TSUE w sprawie C-335/19”, organ ten orzekł, 

że „artykuł 90 dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, 

które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) 

od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu 

poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie 

z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie 

postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu 

poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako 

podatnik VAT”. Uznając de facto, że przepisy art. 89a ust. 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a i b oraz 

art. 89b ust. 1b ustawy o VAT nie spełniają standardu prawodawczego wynikającego z art. 90 

dyrektywy 2006/112, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – odwołując się 

do swojego dotychczasowego orzecznictwa – zaprezentował argumentację prawną, w której 

w szczególności podniósł, co następuje: 

1) „art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112 (…) stanowi wyraz podstawowej zasady dyrektywy 

2006/112, wedle której podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne 

rzeczywiście otrzymane, a w konsekwencji organy podatkowe nie mogą pobrać z tytułu 

VAT kwoty wyższej od tej, którą otrzymał podatnik” [pkt 21 wyroku TSUE w sprawie  

C-335/19]; 
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2) „jeśli chodzi o warunek uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania VAT 

od okoliczności, aby dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu dostawy 

towarów lub świadczenia usług, należy uznać, że taki warunek nie może być uzasadniony 

koniecznością uwzględnienia niepewności co do ostatecznego charakteru niewywiązania 

się z płatności. Okoliczność, czy dłużnik jest podatnikiem VAT w dniu dostawy towarów 

lub świadczenia usług, nie pozwala bowiem sama w sobie na rozstrzygnięcie, czy istnieje 

ryzyko, iż wierzytelność nie zostanie odzyskana” [pkt 33 wyroku TSUE w sprawie  

C-335/19]; 

3) „jeśli chodzi o warunek uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania VAT 

od okoliczności, aby dłużnik nadal był zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 

poprzedzającym złożenie korekty deklaracji podatkowej, należy podkreślić (…), 

że w pkt 28 wyroku z dnia 8 maja 2019 r., A-PACK CZ (C-127/18, EU:C:2019:377) 

Trybunał orzekł, iż art. 90 dyrektywy 2006/112 stoi na przeszkodzie przepisom 

krajowym, które przewidują, że podatnik nie może dokonać korekty podstawy 

opodatkowania VAT w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się 

z płatności przez dłużnika kwoty należnej z tytułu transakcji podlegającej VAT, jeżeli 

dłużnik ten nie jest już podatnikiem VAT” [pkt 34 wyroku TSUE w sprawie C-335/19]; 

4) „jeśli chodzi o warunek uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania VAT 

od okoliczności, aby wierzyciel nadal był zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 

poprzedzającym złożenie korekty deklaracji podatkowej, należy uznać, że warunek ten 

nie jest uzasadniony koniecznością uwzględnienia niepewności co do ostatecznego 

charakteru niewywiązania się z płatności. Ponieważ istnienie długu i obowiązek jego 

spłaty przez dłużnika nie zależą od zachowania statusu podatnika przez wierzyciela, 

okoliczność, czy wierzyciel jest podatnikiem VAT w dniu poprzedzającym dzień złożenia 

korekty deklaracji podatkowej, nie pozwala sama w sobie uznać, że wierzytelność może 

nie zostać odzyskana” [pkt 35 wyroku TSUE w sprawie C-335/19]. 

Analiza brzmienia art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie podwójne tiret pierwsze ustawy prowadzi 

do wniosku, że przewidziana w nim nowelizacja art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o VAT 

nie wykonuje wyroku TSUE w sprawie C-335/19 w zakresie, w jakim wykluczono w nim 

prawną dopuszczalność ustanowienia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej 

warunku skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w postaci wymogu 

posiadania przez wierzyciela statusu podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny 

w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się tej 
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korekty. W uzasadnieniu projektu ustawy (str. 24) ograniczono się w tym zakresie 

do lakonicznego stwierdzenia, że zniesienie powołanego warunku mogłoby „doprowadzić 

do rozszczelnienia systemu i przyczynić się do powstawania wyłudzeń VAT”, przy czym 

„żadne państwo członkowskie nie zdecydowało się na wprowadzenie rozwiązań 

dopuszczających do stosowania ulgi na złe długi dla podmiotów niebędących podatnikami 

VAT”. Należy zatem dobitnie podkreślić, że: 

1) argument odwołujący się do konieczności przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym 

w zakresie podatku od towarów i usług został uznany w wyroku TSUE w sprawie  

C-335/19 jako prawnie nieadekwatny w odniesieniu do zagadnienia będącego jego 

przedmiotem, gdyż: 

a) „przepisy, których celem jest zapobieganie oszustwom podatkowym i unikaniu 

opodatkowania, zasadniczo mogą ustanawiać odstępstwa od przestrzegania zasad 

dotyczących podstawy opodatkowania jedynie w granicach tego, co jest bezwzględnie 

konieczne dla osiągnięcia tego szczególnego celu. Powinny one bowiem w możliwie 

najmniejszym stopniu naruszać cele i zasady dyrektywy 2006/112 i w związku z tym 

nie mogą być wykorzystywane w sposób, który podważałby neutralność VAT” 

[pkt 24 wyroku TSUE w sprawie C-335/19], 

b) „konieczne jest, aby formalności, jakie mają spełnić podatnicy, by móc skorzystać 

przed organami podatkowymi z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, 

ograniczały się do formalności umożliwiających wykazanie, że po zawarciu transakcji 

zapłata części lub całości wynagrodzenia ostatecznie nie zostanie otrzymana” 

[pkt 25 wyroku TSUE w sprawie C-335/19], 

c) „wymóg (…) dotyczący opodatkowania wierzyciela i dłużnika VAT, nie może być 

uzasadniony ani zapobieganiem nieprawidłowościom lub nadużyciom, ani w świetle 

przepisów art. 273 dyrektywy 2006/112” [pkt 43 wyroku TSUE w sprawie C-335/19], 

gdyż: 

 „cel zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom nie może być niezgodny 

z celem i systematyką art. 90 ust. 2 dyrektywy 2006/112 (…) i nie może 

uzasadniać odstępstwa od art. 90 ust. 1 tej dyrektywy z powodów innych niż 

dotyczące niepewności związanej z niewywiązaniem się z płatności lub z jego 

ostatecznym charakterem” [pkt 44 wyroku TSUE w sprawie C-335/19], 
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 „z uwzględnieniem orzecznictwa przywołanego w pkt 24 niniejszego wyroku, 

dotyczącego art. 273 dyrektywy 2006/112, z akt sprawy, jakimi dysponuje 

Trybunał, nie wynika, by zezwolenie wierzycielowi (…) na obniżenie podstawy 

opodatkowania VAT pomimo późniejszej utraty przez niego statusu podatnika 

lub też utraty statusu podatnika przez dłużnika stwarzało szczególne ryzyko 

uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania” [pkt 45 wyroku 

TSUE w sprawie C-335/19]; 

2) określony stan prawodawstwa krajowego innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

w przedmiotowym zakresie nie może stanowić argumentu na rzecz niewykonania wyroku 

TSUE w sprawie C-335/19, zwłaszcza że: 

a) „art. 90 ust. 1 dyrektywy 2016/112 spełnia przesłanki konieczne do tego, by mógł być 

bezpośrednio skuteczny”, a „zasada pierwszeństwa prawa Unii oznacza, że każdy sąd 

krajowy orzekający w ramach swoich kompetencji jako organ państwa 

członkowskiego jest zobowiązany odstąpić od stosowania wszelkiego przepisu prawa 

krajowego sprzecznego z bezpośrednio skutecznym przepisem prawa Unii w ramach 

toczącego się przed tym sądem sporu” [pkt 51 wyroku TSUE w sprawie C-335/19], 

b) podatnik, który nie spełnia „jedynie warunków określonych w przepisach krajowych, 

które nie są zgodne z art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112, (…) może powoływać się 

na ten przepis przed sądami krajowymi przeciwko państwu w celu uzyskania 

obniżenia podstawy opodatkowania (…), a rozpatrujący spór sąd krajowy 

zobowiązany jest do pominięcia tych niezgodnych z dyrektywą warunków. 

Okoliczność, że ma to zarazem wpływ na inne przepisy prawa krajowego, jest 

nieistotna, gdyż w przeciwnym razie obowiązek niestosowania przez sądy krajowe 

przepisu prawa krajowego sprzecznego z przepisem prawa Unii mającym skutek 

bezpośredni zostałby pozbawiony znaczenia, co naruszyłoby zasadę pierwszeństwa 

prawa Unii” [pkt 52 wyroku TSUE w sprawie C-335/19]. 

Brak dostosowania art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o VAT do art. 90 dyrektywy 

2006/112 w zakresie wynikającym z wyroku TSUE w sprawie C-335/19 rodzi skutki prawne 

nie tylko w sferze relacji polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej. Należy go 

także rozpatrywać w świetle potencjalnej niezgodności: 

1) z art. 9 Konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją 

prawa międzynarodowego – „w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej obowiązek 
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przestrzegania obejmuje swym zakresem zarówno prawo pierwotne (traktaty stanowiące 

podstawę funkcjonowania UE), jak i stanowione na jego podstawie prawo wtórne. Prawo 

pierwotne przesądza też o wiążącym, dla polskich organów władzy publicznej, 

charakterze orzeczeń TSUE”
1
, przy czym „art. 9 Konstytucji jest nie tylko doniosłą 

deklaracją wobec społeczności międzynarodowej, ale także zobowiązaniem organów 

państwa, w tym rządu, parlamentu i sądów, do przestrzegania prawa międzynarodowego 

wiążącego Rzeczpospolitą Polską. Realizacja tego obowiązku wymagać może – obok 

stosownych zmian w krajowym porządku prawnym – podejmowania przez organy władzy 

publicznej, w ramach przypisanych im kompetencji, konkretnych zachowań.”
2
; 

2) z art. 2 Konstytucji w zakresie wywodzonej z zasady demokratycznego państwa 

prawnego zasady przyzwoitej legislacji – w polskim prawodawstwie będą bowiem 

w takim przypadku obowiązywały dwa sprzeczne ze sobą przepisy odnoszące się do tego 

samego zakresu spraw, a mianowicie art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112, który „spełnia 

przesłanki konieczne do tego, by mógł być bezpośrednio skuteczny” (pkt 51 wyroku 

TSUE w sprawie C-335/19), a także wymagający pominięcia w procesie stosowania 

(w tym przez sądy i organy podatkowe) art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o VAT. 

Mając na uwadze powyższe argumenty, Senat uchwalił poprawkę nr 1, która zmierza 

do rezygnacji z warunku skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego 

VAT w postaci wymogu posiadania przez wierzyciela statusu podatnika zarejestrowanego 

jako podatnik VAT czynny w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej, 

w której dokonuje się tej korekty. 

 

II. Zgodnie z dodawanymi przez art. 1 pkt 12 lit. d ustawy przepisami art. 108b  

ust. 10–12 ustawy o VAT w przypadku przekazania środków pieniężnych na rachunek 

techniczny, o którym mowa w art. 62e ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.), podatnik może wystąpić do naczelnika 

urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę tych środków w określonej 

wysokości, który wydaje w tym zakresie postanowienie. Z kolei stosownie do art. 62c ust. 12 

pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, 

w przypadku otrzymania informacji o przedmiotowym postanowieniu bank niezwłocznie 

                                                 

1
 P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz: Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2021, art. 9. 
2
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r. (P 1/05). 



– 6 – 

dokonuje wypłaty kwoty wskazanej w tej informacji w sposób zgodny z ustaleniami stron. 

Dostrzegając możliwość uproszczenia wskazanego procesu wypłaty środków pieniężnych, 

Senat opowiedział się za tym, aby w przypadku ich przekazania na rachunek techniczny 

podatnik VAT mógł nie tylko wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem 

o wydanie zgody na ich wypłatę, lecz także wskazać w tym wniosku dyspozycję wypłaty 

środków na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej (poprawki nr 2–5). W braku takiej dyspozycji wypłata 

następowałaby w sposób zgodny z ustaleniami stron. 

 

III. Wywodzone z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji): 

zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasada ochrony praw nabytych 

oraz zasada ochrony interesów w toku nakładają na ustawodawcę obowiązek stanowienia 

stosownych przepisów przejściowych, jeżeli wejście w życie ustawy będzie miało wpływ 

na stosunki powstałe pod działaniem dotychczasowych przepisów. Tak więc „stanowienie 

przepisów przejściowych musi obejmować wszystkie sytuacje, jakie mogą pojawiać się na tle 

wprowadzania w życie nowych uregulowań i nie może pomijać ochrony praw jakiejkolwiek 

grupy podmiotów, dotkniętych tymi przepisami, nawet gdy grupa ta jest znikoma liczebnie”
3
, 

przy czym „obiegowo przyjmowana teza, jakoby istniało swoiste „domniemanie” 

przemawiające za bezpośrednim działaniem prawa nowego jest – obecnie – znacznym 

konstytucyjnym uproszczeniem”
4
. Powołana argumentacja konstytucyjna stanowiła ratio 

legis § 30 ust. 1 „Zasad techniki prawodawczej” (w brzmieniu obowiązującym od dnia 

1 marca 2016 r.), zgodnie z którym w przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej 

albo znowelizowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw 

dotychczasowych bez względu na to, czy do tych stosunków zamierza się stosować przepisy 

dotychczasowe, przepisy nowe czy przepisy regulujące ten wpływ w sposób odmienny 

od przepisów dotychczasowych i przepisów nowych. 

Analiza przepisów ustawy wskazuje na konieczność jednoznacznego unormowania 

kwestii intertemporalnych przynajmniej w odniesieniu do dwóch grup zagadnień. 

Po pierwsze, mając na uwadze, że źródłem nowelizacji przepisów art. 89a i art. 89b 

ustawy o VAT (art. 1 pkt 10 i 11 ustawy) jest wyrok TSUE w sprawie C-335/19, zachodzi 

                                                 

3
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r. (SK 7/00). 

4
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. (SK 12/03). 



– 7 – 

konieczność jednoznacznego przesądzenia, że do wierzytelności powstałych przed dniem 

wejścia w życie ustawy, których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 

30 września 2021 r. (tj. w okresie jej obowiązywania), wymienione przepisy będą miały 

zastosowanie w brzmieniu zmienionym jako odpowiadające sentencji wyroku TSUE 

w sprawie C-335/19 oraz względniejsze dla wierzycieli (poprawka nr 6). 

Po drugie, analiza art. 1 pkt 13 ustawy prowadzi do wniosku, że zmierza on 

do rozszerzenia zarówno katalogu towarów, których nabycie przez podatników będzie objęte 

obowiązkiem zastosowania przez nich mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1a 

ustawy o VAT), jak również zakresu ich odpowiedzialności podatkowej (art. 105a ust. 1 

ustawy o VAT). W tym stanie rzeczy należy postulować, aby do dostaw towarów objętych 

zakresem nowego brzmienia poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, dokonanych: 

1) przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstał 

lub faktura została wystawiona po dniu 30 września 2021 r., 

2) po dniu 30 września 2021 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem wejścia 

w życie ustawy 

 miały zastosowanie unormowania dotychczasowe (poprawka nr 7). 

 

IV. Zgodnie z art. 3 ustawy przepisy art. 33a ust. 6a i 7 ustawy o VAT, w brzmieniu 

określonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, „stosuje się do importu towarów, dla którego 

obowiązek podatkowy powstał od pierwszego dnia miesiąca, w którym wchodzi w życie 

art. 1 pkt 5”. Stosownie do art. 7 pkt 1 ustawy art. 1 pkt 5 ma wejść w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. Realizacja normy intertemporalnej wynikającej z art. 3 

ustawy będzie zatem możliwa jedynie wtedy, gdy przepis ten wejdzie w życie w tym samym 

terminie, w którym ma wejść w życie art. 1 pkt 5. Tymczasem art. 7 ustawy przewiduje, 

że art. 3 wejdzie w życie dopiero z dniem 1 października 2021 r. W tym stanie rzeczy Senat 

uchwalił poprawkę nr 8. 

 


