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w sprawie wspólnego systemu podatku od war‐
tości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy
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Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

PKWiU z 2008 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 29.10.2008 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202
z 2016 r., s. 47, ze sprost.)

u.o.p.z. – ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności pod‐
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ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów
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Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne

ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj‐
nego i wojewódzkich sądów administracyjnych

OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna
i Wojskowa

OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego;

zbiór urzędowy, Seria A

Inne

DIS – Dyrektor Izby Skarbowej
ETPCz – Europejski Trybunał Praw Człowieka
KE – Komisja Europejska
KIO – Krajowa Izba Odwoławcza
MF – Minister Finansów
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
VAT – podatek od towarów i usług lub podatek od war‐

tości dodanej (odpowiednik podatku od wartoś‐
ci dodanej)

WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
WSA – wojewódzki sąd administracyjny



WPROWADZENIE

Przestępczość związana z oszustwami w systemie VAT w Polsce, jak
i w większości krajów Unii Europejskiej osiągnęła ogromny rozmiar,
a publikowane przez różne instytucje szacunki dowodzą, jak duża jest
to skala nadużyć. W wyniku działań podejmowanych najczęściej przez
zorganizowane grupy przestępcze luka podatkowa w 2014 r. szacowana
była na ok. 160 mld euro, a polski budżet państwa ponosi straty liczone
w dziesiątkach miliardów złotych rocznie. Od dłuższego czasu usta‐
wodawca podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia tego pro‐
blemu, proponując zaostrzenie przepisów karnych, karnoskarbowych,
a także wprowadzając zmiany w zakresie zasad opodatkowania podat‐
ku od towarów i usług (VAT). Dlatego też od 1.01.2017 r. zapropono‐
wano istotne zmiany do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług – na mocy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 710 ze zm.).
Na jej podstawie po kilku latach przywrócono tzw. sankcję VAT,
tj. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT, stanowiące od 20 do
100% zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia zwrotu
VAT. Wprowadzono także inne ważne regulacje, w tym:
– przepisy modyfikujące sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyj‐

nych,
– zmianę w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT po‐

przez rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych mechanizmem
odwrotnego obciążenia (warto przy tym zwrócić uwagę zwłaszcza na
szeroki katalog usług budowlanych, identyfikowanych po właści‐
wych kodach PKWiU, które zostały objęte mechanizmem reverse
charge),
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– zmiany w zakresie obligatoryjnego wykreślania z rejestru podatni‐
ków VAT,

– zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaleg‐
łości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych,
tzw. wrażliwych, towarów.

Trudno dziś stwierdzić, czy zmiany legislacyjne oraz działania aparatu
skarbowego podejmowane w Polsce okażą się wystarczające i skuteczne
oraz pozwolą osiągnąć zamierzony cel, czyli zlikwidować lub ograni‐
czyć rozmiary oszustw VAT. Nie można obecnie zweryfikować wpływu
wprowadzanych regulacji, bowiem spadek obrotu określonych towa‐
rów nie jest jedynym wyznacznikiem osiągnięcia tego celu.

Niniejsza książka została napisana przez praktyków prawa podatko‐
wego, tj. przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ad‐
wokatów oraz doradców podatkowych. Jej zaletą jest pragmatyczne
podejście do omawianych zagadnień, z uwzględnieniem bogatego
orzecznictwa sądów polskich, jak i międzynarodowych.

Rozdział 1 poświęcony jest tzw. karuzelom podatkowym i wprowadza
czytelnika w terminologię związaną z tym procederem. Można go po‐
traktować jako wstęp do pozostałej części opracowania. W rozdziale 2
przeanalizowano pojęcia dobrej wiary oraz należytej staranności. To
bowiem od ustalenia stanu świadomości podatnika, a także oceny, czy
w danym przypadku zachował on reguły ostrożności wymagane w biz‐
nesie, zależy jego prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Bogate orzecznictwo sądowe i doświadczenia autorów związane z pro‐
wadzeniem poszczególnych spraw dają gwarancję najlepszego studium
przypadku. W rozdziale 11 wskazano podstawowe okoliczności i do‐
kumenty, których weryfikacja powinna stanowić regułę. Zasada ostro‐
żnościowego podejścia do kontrahentów, od których uczciwości zależy
prawo do odliczenia VAT naliczonego nabywcy towarów lub usług, ma
także wpływ na wiarygodność samego podatnika. W celu ograniczenia
własnych ryzyk podatnicy obracający towarami na dużą skalę przygo‐
towują tzw. procedury weryfikacji kontrahentów, adresowane do pra‐
cowników różnych departamentów, w tym sprzedaży, logistyki czy



Wprowadzenie 17

księgowości. Autorzy wskazują, jakie zagadnienia powinna obejmować
owa procedura.

W kolejnych rozdziałach omawiane są pojęcia oraz przypadki wpływu
różnego rodzaju nieprawidłowości na prawo do odliczenia VAT nali‐
czonego, w tym firmanctwo, nieważność czynności, pozorność trans‐
akcji (rozdziały 4–6). Przeanalizowano również pojęcie nadużycia pra‐
wa na gruncie VAT, wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości.
W 2016 r. zostało ono wprowadzone do najnowszej wersji ustawy o po‐
datku od towarów i usług.

Oszustwa VAT nie ograniczają się do karuzeli podatkowych, co autorzy
publikacji zaakcentowali m.in. w rozdziale dotyczącym przestępstw
stawkowych związanych ze stosowaniem koncepcji świadczeń złożo‐
nych lub ze świadomym błędnym kwalifikowaniem towarów lub usług.

Nieprawidłowości niezwykle często dotyczą także podmiotów doko‐
nujących dostaw transgranicznych opodatkowanych stawką preferen‐
cyjną. Szerzą analizę tych problemów zawierają rozdziały 8 i 9.

W publikacji nie zabrakło omówienia podstawowych regulacji prawa
karnego oraz karnoskarbowych, które wiążą się z omawianą tematyką.

Ta niezwykle aktualna i potrzebna książka opracowana została przez
praktyków i dlatego adresowana jest przede wszystkim do innych prak‐
tyków (przedsiębiorców, pełnomocników prawnych, sędziów). Nie‐
mniej jednak interesujące informacje będą mogli w niej znaleźć np. stu‐
denci wydziałów prawa, zarządzania czy ekonomii lub po prostu
wszystkie osoby interesujące się aktualnymi problemami przeciwdzia‐
łania wyłudzeniom VAT, z którymi muszą mierzyć się organy naszego
państwa, a o których w ogólnym i niepełnym zakresie można przeczy‐
tać w prasie fachowej lub codziennej.

Skala oszustw VAT w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jest
ciągle niezwykle wysoka. Przestępczość z nimi związana ma charakter
międzynarodowy i jest zorganizowana. Dlatego tak ważna jest każda
wartościowa publikacja na ten temat. Książka stanowi aktualną, wy‐
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jątkowo interesującą pozycję dotyczącą tej problematyki, opracowaną
przez praktyków prawa podatkowego, o wszechstronnym ujęciu. Nie‐
wątpliwie pragmatyczne podejście do tematu, oparte na licznych orze‐
czeniach sądów, opracowaniach naukowych i instytucjonalnych oraz
interpretacjach urzędowych, podnosi wartość publikacji. Stanowi ona
doskonały materiał badawczy, w szczególności dla osób zajmują‐
cych się stanowieniem prawa podatkowego i jego stosowaniem.

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch



Rozdział 1

KARUZELE PODATKOWE

1.1. Definicja karuzeli podatkowej jako rodzaju
oszustwa podatkowego

1.1.1. Wprowadzenie

Zrozumienie przez laika istoty oszustwa popularnie zwanego karuzelą
podatkową wymaga krótkiego wprowadzenia do zasad opodatkowania
VAT. Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej (Value Added
Tax – VAT) obejmuje co do zasady czynności realizowane przez po‐
datnika w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza definiowana dla celów VAT (art. 15 ust. 2
ustawy o VAT) ma szeroki zakres, obejmuje każdą działalność produ‐
centa, handlowca lub usługodawcy, w tym działalność podmiotów po‐
zyskujących zasoby naturalne, rolników, podmiotów wykonujących
wolne zawody. Innymi słowy, opodatkowaniu VAT podlega obrót pro‐
fesjonalny. VAT jest podatkiem obrotowym, co oznacza, że opodat‐
kowuje każdą sprzedaż (obrót) w łańcuchu dostaw. Schemat odliczenia
podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu od podatku należne‐
go, wykazywanego w fazie kolejnej, powoduje, że podatnik jest zobo‐
wiązany do faktycznego rozliczenia podatku od „wartości dodanej”
przez niego w danym etapie obrotu. W konsekwencji, pomimo że po‐
datek jest wymagalny od każdej transakcji, zasada neutralności umoż‐
liwia przerzucenie ekonomicznego ciężaru podatku na konsumenta.
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W sytuacji, w której wartość podatku naliczonego w poprzedniej fazie
obrotu przekracza wartość podatku należnego w fazie kolejnej, podat‐
nik wykazuje nadwyżkę, która może być przeniesiona do rozliczenia
w kolejnym okresie rozliczeniowym lub zwrócona na jego rachunek
bankowy. Sytuacja ta jest regułą w transakcji nabywania towarów na
rynku krajowym (która np. w Polsce podlega opodatkowaniu stawką
23%), a następnie ich sprzedawania w ramach dostaw wewnątrzwspól‐
notowych.

Wprowadzenie do systemu VAT pojęcia wewnątrzwspólnotowej do‐
stawy towarów jest skutkiem założenia, że transakcje, których przed‐
miotem są towary, zasadniczo powinny być opodatkowane w państwie
przeznaczenia, przy wykorzystaniu stawek opodatkowania i na zasa‐
dach obowiązujących w tym państwie. Jednak z uwagi na uciążliwość
tego systemu w praktyce zdecydowano się na wprowadzenie systemu
przejściowego, do czasu wypracowania rozwiązań ostatecznych.
W uproszczeniu transakcja transgraniczna skutkująca wysyłką towa‐
rów podlega opodatkowaniu u podatnika sprzedawcy stawką 0% VAT
jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Natomiast na‐
bywca (podatnik VAT) jest zobowiązany do rozliczenia VAT w danej
transakcji, wykazując zarówno podatek naliczony, jak i należny, przy
zastosowaniu stawek obowiązujących w kraju, do którego towary zo‐
stały dostarczone. Nabywca realizuje wówczas wewnątrzwspólnotowe
nabycie towarów (WNT).

Powyższy schemat rozliczeń w praktyce okazał się podatny na wyłu‐
dzenia VAT poprzez stosowanie tzw. transakcji karuzelowych.

1.1.2. Karuzela podatkowa – cechy
charakterystyczne

„Karuzela podatkowa” jest pojęciem, którym praktyka i doktryna po‐
datkowa opisują określony rodzaj oszustwa podatkowego, związanego
zazwyczaj z obrotem towarowym. Jest to oszustwo wykorzystujące
wskazane powyżej schematy obrotu transgranicznego. W doktrynie
prawa podatkowego istnieją różnice w określaniu cech charakterys‐
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tycznych transakcji karuzelowej (w zależności od stopnia wyrafinowa‐
nia danej struktury1), niemniej co do zasady karuzela podatkowa polega
na sprzedaży towarów z wykorzystaniem instytucji dostawy wewnątrz‐
wspólnotowej i nabycia wewnątrzwspólnotowego, przy czym łańcuch
dostaw jest domykany w ten sposób, że towary zostają ostatecznie
sprzedane do nabywcy z kraju członkowskiego, z którego zostały na‐
byte (zazwyczaj do podmiotu, który znajdował się na początku łańcu‐
cha). Umożliwia to ponowną realizację schematu transakcji. Cechą
charakterystyczną tych transakcji jest więc zamknięty obieg towarów,
co oznacza, że krążą one – faktycznie lub jedynie na papierze – w łań‐
cuchu dostaw pomiędzy kolejnymi uczestnikami obrotu.

Brak konieczności wykazywania należnego VAT w dostawach wew‐
nątrzwspólnotowych oraz brak kontroli celnej lub granicznej na wspól‐
nym rynku państw członkowskich stwarza szansę dla nieuczciwych
uczestników obrotu. Zazwyczaj bowiem deklarowanie przez podatnika
nadwyżki podatku naliczonego w zeznaniu podatkowym przyciąga
uwagę organów podatkowych. Natomiast w schemacie działalności
polegającej na nabywaniu towaru w kraju i jego sprzedaży w ramach
dostawy wewnątrzwspólnotowej sukcesywne wykazywanie nadwyżki
naliczonego VAT nad należnym (lub brak należnego VAT) jest z zasady
mniej podejrzane2.

Poglądowy przykład karuzeli podatkowej można odnaleźć w opinii
Rzecznika Generalnego M. Madura w połączonych sprawach
C-354/03, C-355/03 i C-484/03, Optigen Ltd., Fulcrum Electronics
i Bond House3: „W swojej najprostszej formie oszustwo typu karuzela
funkcjonuje w następujący sposób. Podatnik VAT (»A«) zarejestro‐
wany w jednym z państw członkowskich sprzedaje opodatkowane to‐
wary podatnikowi VAT (»B«) zarejestrowanemu w innym państwie
członkowskim. Sprzedaż dokonywana przez A na rzecz B jest opodat‐

1 T.  Pabiański,  W.  Śliż,  Zorganizowane  działania  przestępcze  wykorzystujące
mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT, „Przegląd Podatkowy” 2007/1, s. 24.

2 Za B. Wolfahrt,  The future of the European VAT system,  „International VAT
Monitor” 2011/6, s. 389.

3 Wyrok TS z  12.01.2006 r.,  Optigen Ltd (C-354/03),  Fulcrum Electronics  Ltd
(C-355/03)  i  Bond  House  Systems  Ltd  (C-484/03)  przeciwko  Commissioners  of
Customs & Excise, EU:C:2006:16.
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W opracowaniu omówiono m.in.:
–  pojęcia dobrej wiary oraz należytej staranności i reguły ostrożności, od których 

zależy prawo do odliczenia VAT naliczonego,
–  procedury weryfi kacji kontrahentów,
–  nieprawidłowości mające wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego, w tym 

puste faktury, fi rmanctwo, nieważność czynności i pozorność transakcji,
–  klauzulę nadużycia prawa na gruncie VAT,
–  przestępstwa stawkowe związane ze stosowaniem koncepcji świadczeń złożonych 

lub ze świadomym błędnym kwalifi kowaniem towarów lub usług,
–  nieprawidłowości dotyczące dostaw transgranicznych opodatkowanych stawką 

preferencyjną,
–  oszustwa w VAT związane z odwrotnym obciążeniem.
Autorzy wskazali również, jak uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nie-
uczciwością kontrahenta oraz omówili zasady odpowiedzialności karnej i karno-
skarbowej za oszustwa podatkowe.
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców 
prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządo-
wej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców,
a także przedstawicieli nauki.
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