
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Marka Martynowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera 

Szanowny Panie Prezesie! 

W udzielonej odpowiedzi wskazuje Pan Prezes, iż w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

między innymi we wskazanych w poprzednim oświadczeniu senatorskim wyrokach NSA w sprawach I FSK 

281/12, I FSK 1570/11 i I FSK 1769/11, nie zachodzi sprzeczność rozstrzygnięć oraz wskazane orzeczenie w 

sprawie I FSK 282/12 jest zgodne z przywołanym w oświadczeniu wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w sprawach C-80/11 i C-142/11. 

Ponadto podkreśla Pan Prezes, iż wyroki w sprawach I FSK 1570/11 i I FSK 1769/11 zapadły w innym 

stanie faktycznym niż wyrok w sprawie I FSK 282/12. Fundamentem do takiego stwierdzenia jest przyjęcie, 

iż w dwóch pierwszych wyrokach uchylono orzeczenia sądu pierwszej instancji wobec ustalenia, iż nie doko-

nano rozważenia obiektywnej przesłanki pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego na 

podstawie faktur mających potwierdzić nabycie paliwa, to jest tego, czy podatnik wiedział lub powinien był 

wiedzieć, że transakcje mające stanowić podstawę odliczenia podatku naliczonego związane były z przestęp-

stwem popełnionym przez wystawcę faktur. Tymczasem w trzecim wyroku, w sprawie I FSK 282/12, w któ-

rym oddalono skargę kasacyjną podatnika poprzez stwierdzenie, iż podatnik co najmniej powinien przewi-

dywać, że uczestniczy w transakcjach stanowiących nadużycie, oparto się na ustaleniach dotyczących repre-

zentowania firm przez tę samą osobę, braku sprawdzenia koncesji itp. 

Powyższe w ocenie Pana Prezesa stanowiło o uznaniu, że wskazane wyroki zapadły w odmiennych sta-

nach faktycznych, które to stany miały wpływ na odmienne orzeczenia w sprawie. W konsekwencji uznano, 

że te wyroki nie są ze sobą sprzeczne, a co za tym idzie, wszystkie trzy wyroki NSA uwzględniają kierunko-

we wskazania interpretacyjne zawarte w wyroku TSUE w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11, mimo 

iż – jak przedstawiono w oświadczeniu senatorskim z 21 lutego 2013 r. – wszystkie te wyroki dotyczyły ist-

nienia prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług w odniesieniu do podatników, 

którzy kupowali paliwo od tych samych dostawców i w takich samych albo bardzo zbliżonych okoliczno-

ściach faktycznych, to jest podatników znajdujących się w identycznej sytuacji faktycznej i prawnej. 

Z całą stanowczością należy podkreślić, iż mimo odmiennych rozstrzygnięć we wskazanych sprawach do-

tyczą one bez wątpienia takiej samej bądź bardzo zbliżonej sytuacji faktycznej i prawnej. Tym samym nie 

można zgodzić się z tym, iż wskazane wyroki NSA zapadły w odmiennych stanach faktycznych. Co za tym 

idzie, za w pełni uzasadnioną należy uznać tezę, iż wskazane orzeczenia pozostają ze sobą w oczywistej 

sprzeczności. Poza tym podkreślenia wymaga fakt, iż te wyroki w całej swej rozciągłości nie respektują wy-

kładni prawa zastosowanej przez TSUE w sprawach C-80/11 i C-142/11. Mimo że odwołują się w swojej 

treści do orzeczenia TSUE, to w odniesieniu do stanów faktycznych podlegających rozstrzygnięciu wyciągają 

z niego przeciwne wnioski, niż to wynika z orzeczenia TSUE. Jak wynika bowiem z wyroku C-80/11 i C-

142/11, „podatnikowi można by odmówić prawa do odliczenia tylko w razie udowodnienia na podstawie 

obiektywnych przesłanek, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż transakcje stanowiące podstawę pra-

wa do odliczenia wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na 

wcześniejszym etapie obrotu” (pkt 52 zdanie drugie). 

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie o sygnaturze I FSK 1570/11 w podle-

gającym kontroli instancyjnej orzeczeniu sądu pierwszej instancji wskazano, że okoliczności towarzyszące 

nabywaniu przez skarżącego paliwa dawały podstawy do przypuszczeń, że wskazane faktury nie dokumentu-

ją rzeczywistych transakcji i są podejrzane. Niemniej powyższej konstatacji sąd pierwszej instancji szerzej 

nie uzasadnił. A zatem ocena okoliczności podmiotowych leżących po stronie podatnika była na tyle lako-

niczna, iż wymykała się jakiejkolwiek kontroli instancyjnej, nie uwzględniała też aspektów związanych ze 

standardami należytej staranności stawianymi przed uczestnikami obrotu – podatnikami podatku VAT w 

powołanym orzecznictwie TSUE. Mimo to, jak stwierdził Pan Prezes, powodem uchylenia wyroków WSA w 

Łodzi, między innymi w sprawie I FSK 1570/11, było ustalenie, iż sąd pierwszej instancji w ogóle nie rozwa-

żał obiektywnej przesłanki pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, tego, czy po-

datnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcje mające stanowić podstawę prawa do odliczenia po-



datku naliczonego związane były z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury. 

Tymczasem w sprawie o sygnaturze akt I FSK 282/12 dokonano takich oto ustaleń (str. 25–27 decyzji dy-

rektora Izby Skarbowej w Łodzi), że „okolicznością łagodzącą nie może być również fakt dołożenia należytej 

staranności przy weryfikacji kontrahenta”. W tej sytuacji należy z całą pewnością stwierdzić, że w rozpatry-

wanej sprawie o sygnaturze akt I FSK 282/12 nie badano, czy podatnik wiedział, że transakcje mające stano-

wić podstawę prawa do odliczenia podatku naliczonego związane były z przestępstwem lub innymi niepra-

widłowościami. Jest to więc wyrok sprzeczny z powołanym orzeczeniem TSUE. 

O powyższym aspekcie prawa do odliczenia podatku wypowiedział się także TSUE w sprawach w wyro-

kach C-642-643/11 z dnia 31 stycznia 2013 r., z których jednoznacznie wynika, że jeśli mamy do czynienia z 

tego typu procederem, to należy również badać w sposób prawnie wymagany świadomość po stronie odbior-

cy faktury. W ocenie TSUE organy podatkowe mają obowiązek badania dobrej wiary podatnika i gdy ustale-

nia potwierdzą, że dochował on należytej staranności, nie można go pozbawić prawa do odliczenia VAT. 

Tymczasem w sprawie o sygnaturze akt I FSK 281/12 organy podatkowe oraz sądy administracyjne obu in-

stancji uznały, że fakt wystąpienia na jakimkolwiek etapie obrotu zjawiska firmanctwa automatycznie po-

zbawia nabywców prawa do odliczenia podatku naliczonego bez badania tych okoliczności. Z tego też powo-

du sądy uznały, że niedokonanie przez organy podatkowe jakichkolwiek ustaleń w tym zakresie nie stanowiło 

naruszenia prawa, gdyż okoliczności te nie były relewantne dla rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym anali-

zowane rozstrzygnięcie pozostaje w oczywistej sprzeczności nie tylko z aktualnymi i powołanymi tu wyro-

kami TSUE. 

Reasumując, zwracamy się do Pana Prezesa o dokonanie modyfikacji stanowiska wyrażonego w piśmie z 

dnia 3 marca 2013 r., nr BO-4660-14/13, i w związku z tym o wystąpienie do Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały w trybie art. 15 §1 pkt 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi. 

Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia w omówionej kwestii. 

Z poważaniem 

Marek Martynowski 

Grzegorz Wojciechowski 




