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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Roman Jacek Arseniuk. 

PRZEDMIOT PETYCJI:  

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, w celu wprowadzenia obowiązku płacenia podatku VAT 

wyłącznie przez nabywców towarów lub usług wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wskazał, że podatek od towarów i usług powinien być płacony jedynie 

przez nabywców towarów lub usług wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, czyli 

przez nabywców, dla których sprzedaż powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu 

kasy rejestrującej. 

Petytor podkreślił, że wnioskowana zmiana jest uzasadniona z wielu powodów, np. 

przedsiębiorcy zostaliby uwolnieni od gigantycznej biurokracji związanej obecnie z VAT, 

tysiące pracowników urzędów podatkowych mogłoby zająć się innymi podatkami, radykalnie 

spadłyby zwroty kreowane przez karuzele podatkowe i puste faktury, co poprawiłoby 

konkurencyjność uczciwych polskich przedsiębiorców. 

Zdaniem autora petycji zmniejszenie liczby podmiotów opodatkowanych 

i opodatkowanie tylko końcowego etapu „produkcji i dystrybucji” oraz opodatkowanie tylko 

„usług” świadczonych na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT może, 

przy niezmienionych stawkach podatkowych, zapewnić budżetowi państwa co najmniej taki 

sam dochód jak opodatkowanie każdego etapu „produkcji i dystrybucji” oraz opodatkowanie 

wszystkich „usług”. 

Petytor twierdzi, że kluczowym przepisem dla jego rozważań jest art. 1 ust. 2 akapit 2 

dyrektywy Rady 2006/112/WE: „VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, 

która ma zastosowanie od takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji,  

po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów”. 

Podkreślił, że w przepisie tym jest mowa wyłącznie o odjęciu podatku poniesionego 

w kosztach bezpośrednich. Jako przykład podał samochód wyprodukowany w montowni 

samochodów. W praktyce VAT należny od sprzedawanego samochodu jest obniżany nie 

tylko o VAT poniesiony w kosztach składników bezpośrednich, ale jest obniżony o VAT 

wskazany w niemal wszystkich fakturach zakupowych, jakimi dysponuje sprzedawca.  

W skrajnych przypadkach podatnik może nawet żądać od urzędu zwrotu podatku VAT,  

bo VAT naliczony będzie przewyższał VAT należny. 
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Autor petycji podniósł, że wykonanie petycji będzie wiązało się z koniecznością bardzo 

dużej nowelizacji ustawy o VAT. Podatek wykazany na paragonach wydawanych kupującym 

nie powinien być nazywany podatkiem od sprzedaży, ale podatkiem od zakupów/konsumpcji, 

a sprzedawca nie powinien być nazywany podatnikiem a płatnikiem, gdyż podatnikiem 

będzie kupujący. Sprzedawca powinien tylko ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej 

i niezwłocznie odprowadzać do urzędu skarbowego cały zapłacony przez kupujących 

podatek. 

Petytor wskazał, że art. 395 Dyrektywy umożliwia wdrożenie postulatów petycji. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685) w art. 111 ust. 1 stanowi: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są 

obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”. 

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2006.347.1 z dnia 11 grudnia 2006 r.) 

w art. 1 ust. 2 stanowi: „Zasada wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów 

i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów 

i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji 

poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem. 

VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, która ma zastosowanie do 

takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty podatku 

poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów. 

Wspólny system VAT stosuje się aż do etapu sprzedaży detalicznej włącznie”. 

Dyrektywa w art. 395 wskazuje: „1. Stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, 

Rada może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia szczególnych środków 

stanowiących odstępstwo od przepisów niniejszej dyrektywy w celu upraszczania poboru 

VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania 

opodatkowania. Środki zmierzające do uproszczenia procedury poboru VAT nie mogą 

wpływać, chyba że w nieznacznym stopniu, na ogólną kwotę wpływów z podatków państwa 

członkowskiego pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji”. 

Dyrektywa w ust. 2 doprecyzowuje: „Państwo członkowskie, które pragnie wprowadzić 

środki, o których mowa w ust. 1, kieruje do Komisji wniosek i przekazuje jej wszelkie 

niezbędne informacje. Jeżeli Komisja uzna, że nie posiada wszystkich niezbędnych 
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1
 Selera Paweł, „Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT”, opublikowano: LEX 2014. 

informacji, kontaktuje się ona z zainteresowanym państwem członkowskim w terminie dwóch 

miesięcy od daty otrzymania wniosku i precyzuje, jakie dodatkowe informacje są wymagane. 

Kiedy Komisja posiada już wszystkie informacje, które uzna za niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku, w terminie jednego miesiąca powiadamia o tym wnioskujące państwo członkowskie  

i przekazuje wniosek w oryginalnej wersji językowej pozostałym państwom członkowskim”.  

W terminie 3 miesięcy od przesłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 akapit 

drugi, Komisja przedstawia Radzie stosowny wniosek lub, jeżeli wniosek o odstępstwo budzi 

jej zastrzeżenia, komunikat przedstawiający te zastrzeżenia (ust. 3). 

W każdych okolicznościach, podwyższa procedura zostaje zakończona w terminie 

ośmiu miesięcy od daty otrzymania wniosku przez Komisję (ust. 4). 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Paweł Selera
1
 wskazał: „Obecnie zasadę prawa do odliczenia (jej uszczegółowienie) na 

gruncie prawa unijnego wyraża art. 168 dyrektywy 2006/112/WE, w świetle którego: „Jeżeli 

towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, 

podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do 

odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić (...)”. Na tle 

ustawy o VAT wyrazem tej zasady jest art. 86 ust. 1, zgodnie z którym: „W zakresie,  

w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, 

podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego (...)”. Polska ustawa (…) odzwierciedla art. 168 

dyrektywy 2006/112/WE. Kluczowe jest zatem dla odliczenia to, aby nabyte towary były 

wykorzystywane na potrzeby (do wykonywania) opodatkowanych transakcji (czynności 

opodatkowanych). 

Jak podkreślił TSUE w wyroku w sprawie MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, 

sp. komandytowa: „Ze zdania wprowadzającego art. 168 dyrektywy VAT, który przewiduje 

warunki powstania i zakres prawa do odliczenia, wynika bowiem, że tylko transakcje objęte 

podatkiem naliczonym mogą przyznać prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego  

przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych przy wykonywaniu tych transakcji.  

W konsekwencji (…) odliczenie podatku naliczonego związane jest z poborem podatku 

należnego”. Trybunał wielokrotnie podkreślał, że z wyjątkiem wypadków wyraźnie 

przewidzianych przez dyrektywy w tej dziedzinie, gdy jeden podatnik świadczy usługi na 

rzecz innego podatnika, które ten wykorzystuje do celów transakcji zwolnionej od podatku, to 

http://lex.senat.pl/#/document/67649533?unitId=art(168)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67649533?unitId=art(168)&cm=DOCUMENT
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temu drugiemu podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT . 

Artykuł 168 dyrektywy 2006/112/WE wskazuje na merytoryczne przesłanki odliczenia 

podatku naliczonego. Jak podkreśla TSUE w najnowszym orzecznictwie: „(...) z treści 

art. 168 lit. a) dyrektywy 2006/112 wynika, że w celu skorzystania z prawa do odliczenia,  

po pierwsze, dany podmiot ma być podatnikiem w rozumieniu tej dyrektywy, oraz po drugie, 

towary i usługi, które mają być podstawą tego prawa, powinny być wykorzystywane przez 

podatnika na dalszym etapie obrotu na potrzeby jego własnych opodatkowanych transakcji,  

a owe towary i usługi powinny być dostarczone przez innego podatnika znajdującego się  

na wcześniejszym etapie obrotu. Jeżeli przesłanki te są spełnione, co do zasady nie można 

odmówić korzystania z prawa do odliczenia”. 

Prawo do odliczenia zakłada, że w łańcuchu transakcji zostaną spełnione kumulatywnie 

dwie przesłanki: 1) podmiotowa oraz 2) przedmiotowa. Brak spełnienia któregokolwiek  

z tych kryteriów skutkuje tym, że dany podmiot zostanie pozbawiony fundamentalnego prawa 

do odliczenia i podatek VAT stanie się dla niego ciężarem ekonomicznym. Przesłanki te 

można określić także jako przesłanki materialne (merytoryczne), natomiast przesłanką 

formalną dla prawa do odliczenia (wykonywania prawa do odliczenia) jest dysponowanie 

fakturą. 

W świetle orzecznictwa Trybunału prawo do odliczenia „[...] przysługuje [...] 

natychmiast w stosunku do całego podatku obciążającego transakcje powodujące 

naliczenie podatku” (zasada bieżącego/natychmiastowego prawa do odliczenia) Z uwagi 

na globalny charakter podatku naliczonego, ograniczenia w prawie do odliczenia muszą 

być interpretowane w podobny sposób we wszystkich państwach członkowskich. Takie 

ograniczenia są dopuszczalne tylko w przypadkach wyraźnie przewidzianych w unijnym 

systemie VAT. 

TSUE wskazał wprost, że „system odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie 

przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT należnego lub zapłaconego w ramach jego całej 

działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób  

w zakresie ciężaru podatku neutralność wszystkich rodzajów działalności gospodarczej - 

niezależnie od jej celu lub wyników - pod warunkiem, że co do zasady ona sama podlega 

opodatkowaniu podatkiem VAT”. 

Prawo podatnika do odliczenia jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem, ma ono 

charakter globalny. Nie ma charakteru ulgi podatkowej. Ulga stanowi pewien wyłom  

w podstawowej konstrukcji podatku, a prawo do odliczenia podatku naliczonego jest 

http://lex.senat.pl/#/document/67649533?unitId=art(168)&cm=DOCUMENT
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2
 K. Lasiński-Sulecki, 6. Prawo do odliczenia jako główny mechanizm zapewniający neutralność opodatkowania 

[w:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń. Edycja 2015, red. 

B. Brzeziński, W. Morawski, Warszawa 2017. 
3
 M. Militz, DOBRA WIARA W VAT - STOSOWANIE REGUŁ WSKAZANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ 

SPRAWIEDLIWOŚCI W KRAJOWEJ PRAKTYCE [w:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog 

rozbieżności, red. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński, Warszawa 2016. 
4
 M. Zawadzki [w:] Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, red. R. Namysłowski, D. Pokrop, Warszawa 

2012, art. 167, art. 167(a), art. 168, art. 168(a), art. 169, art. 170, art. 171, art. 171(a), art. 172. 

zasadniczym punktem tej konstrukcji, stanowiącym o jej istocie, tj. realizacji opodatkowania 

każdej fazy obrotu wyłącznie w odniesieniu do wartości dodanej w tej fazie. 

Krzysztof Lasiński-Sulecki w monografii
2
 wskazał wprost: „Poza sporem jest to, że 

prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest kluczowym 

uprawnieniem podatników VAT wynikającym wyraźnie z dyrektywy VAT. Prawo to jest 

jednym z podstawowych instrumentów służących zrealizowaniu zasady neutralności 

opodatkowania VAT, która to jest immanentną cechą”. 

Małgorzata Militz
3
 podkreśla, że „prawo do odliczenia podatku naliczonego jest 

podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji 

systemu VAT. Nie może być więc ograniczane ani pod względem czasowym, ani pod 

względem zakresu przedmiotowego. Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego 

może być zakwestionowane wyłącznie w drodze wyjątku na podstawie szczególnych 

przepisów, po spełnieniu konkretnych warunków określonych w tych przepisach”. 

Marcin Zawadzki w komentarzu
4
 wskazał: „Jednym z kluczowych elementów 

konstrukcyjnych podatku VAT jest prawo do odliczenia, z którego każdy podatnik powinien 

móc korzystać. Prawo to stanowi realizację zasady neutralności VAT dla podatników 

wynikającej wprost z art. 1 Dyrektywy VAT. Konieczność zapewnienia neutralności 

podatku na etapach poprzedzających konsumpcję była wielokrotnie potwierdzana  

w orzecznictwie TSUE, a także polskich sądów administracyjnych. 

Podstawową kwestią dla przyznania prawa do odliczenia VAT jest wykazanie związku, 

bezpośredniego lub pośredniego, podatku VAT naliczonego z działalnością dającą prawo do 

odliczenia VAT (tj. z reguły z działalnością opodatkowaną VAT). Jest to właściwie jedyne 

"merytoryczne" kryterium, którego spełnienie daje możliwość odliczania VAT. 

Polski podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jeśli jest on 

związany z transakcjami opodatkowanymi VAT, czyli ze sprzedażą krajową (inną niż 

zwolniona z podatku VAT), wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz eksportem, jak 

również z dostawami towarów i usług, dla których miejscem opodatkowania jest inny kraj niż 

Polska (czyli w Polsce pozostają one poza zakresem VAT), jeżeli czynności dawałyby prawo 

http://lex.senat.pl/#/author/1677730993/54241
http://lex.senat.pl/#/document/67649533?unitId=art(1)&cm=DOCUMENT


- 7 - 
 

                                                           
5
 Terra Baubedarf-Handel GmbH v. Finanzamt Osterholz-Scharmbeck, LEX nr 155356.  

6
 w sprawie C-4/94 BLP Group plc v. Commissioners of Customs & Excise, LEX nr 83863. 

do odliczenia, gdyby zostały wykonane w Polsce. 

Zgodnie z art. 169 lit. c Dyrektywy VAT, podatnik może również odliczyć  

podatek związany ze świadczeniem przez niego zwolnionych z VAT usług finansowych  

i ubezpieczeniowych określonych w art. 135 ust. 1 lit. a-f Dyrektywy VAT, m.in. jeśli 

nabywca towarów ma siedzibę poza Unią Europejską. Przepisy te zostały wprowadzone  

do prawa krajowego w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT i dotyczą prawa do odliczenia podatku 

naliczonego związanego z usługami zwolnionymi z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7  

i 37-41 ustawy o VAT (czyli usługami ubezpieczeniowymi oraz finansowymi)”. 

Trzeba podkreślić, że przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od 

momentu, w którym VAT staje się wymagalny po stronie sprzedawcy. Art. 86 ust. 10 ustawy 

o VAT wskazuje wprost, że prawo do odliczenia VAT, co do zasady, powstaje z chwilą 

otrzymania faktury przez nabywcę. 

TSUE w orzeczeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-152/025, wskazał, że 

odliczenie może być dokonywane w rozliczeniu za miesiąc, w którym spełnione zostały  

dwa warunki: powstał obowiązek podatkowy i podatnik dysponuje fakturą. 

TSUE w wyroku z dnia 6 kwietnia 1995 r.6 stwierdził, że podatnik ma pełną swobodę 

wyboru sposobu przeprowadzenia danej transakcji i może dążyć do minimalizacji swoich 

obciążeń podatkowych. Co więcej, wskazał, że organy podatkowe nie są uprawnione do 

podejmowania decyzji gospodarczych za podatnika - a takim działaniem byłoby przyjęcie, że 

szpital powinien bezpośrednio nabyć towary i usługi w związku z realizowaną inwestycją. 

UWAGI DODATKOWE: 

Zasoby własne oparte na podatku od wartości dodanej (VAT) w okresie 2021-2027 

odnoszą się do stawki procentowej od podstaw VAT poszczególnych państw członkowskich, 

obliczonej zgodnie z przepisami UE. 

W ramach długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 zasoby własne oparte  

na VAT zostały uproszczone w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego po stronie 

zarówno UE jak i państw członkowskich. 

Uproszczenie obejmuje: 

 korektę podstawy VAT tylko w odniesieniu do zakresu terytorialnego w przypadku 

kilku sytuacji przewidzianych w Traktacie oraz w odniesieniu do naruszeń dyrektywy  

w sprawie VAT, 

 zastosowanie w okresie 2021-27 w każdym państwie członkowskim średniej 

http://lex.senat.pl/#/document/520177559?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67649533?unitId=art(169)lit(c)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67649533?unitId=art(135)ust(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198?unitId=art(86)ust(9)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198?unitId=art(43)ust(1)pkt(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17086198?unitId=art(43)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/520249052?cm=DOCUMENT
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7
 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/value-

added-tax_pl  

ważonej stawek VAT z 2016 r. 

Podstawa VAT każdego państwa zostaje następnie ograniczona do 50% jego  

podstawy dochodu narodowego brutto (DNB), aby ograniczyć aspekty regresywne zasobów 

własnych opartych na VAT. Ostatni krok to zastosowanie dla okresu 2021-2027 jednolitej 

stawki poboru na poziomie 0,3% w odniesieniu do podstawy VAT każdego państwa 

członkowskiego
7
. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/value-added-tax_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/value-added-tax_pl

