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Rozdział I

KARUZELE VAT – WYBRANE 
ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO 
MATERIALNEGO I PROCESOWEGO. 

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI (SZYMON PAWELEC)

Tematyka przestępczości gospodarczej dotyczącej wyłudzeń podatku 
VAT, w tym zaś przede wszystkim tej związanej z najbardziej rozbu-
dowanymi mechanizmami przestępstw karuzelowych, należy niewąt-
pliwie do grupy zagadnień, które w szczególnie intensywny sposób 
kumulują w sobie problemy przynależne różnym dziedzinom prawa. 
Na tym skomplikowanym polu nietrudno także zauważyć wiele ście-
rających się ze sobą racji.

Wyjściowo wyraźnie dostrzegalne, w szczególności w perspekty-
wie ostatnich lat, jest bardzo duże zainteresowanie samego pań-
stwa oraz bezpośrednio organów ścigania tym rodzajem prze-
stępczości. Przestępczość ta jest obecnie oficjalnie identyfikowana 
jako najgroźniejsza z grupy przestępstw uderzających w  interesy 
finansowe Polski1. Szacunki co do skali uszczupleń w podatku od 
wartości dodanej oraz odniesienia do globalnych wyliczeń na te-
mat rozmiarów luki VAT w Polsce, ujmowanych jeszcze w  latach 
2013–2016 na poziomie od 27 do 20% ogólnej sumy teoretycznych 

1 Por. dokument z 10.08.2017 r., Wytyczne Prokuratora Generalnego nr 5/17 w spra-
wie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa zwią-
zane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) 
oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku, s. 1, https://pk.gov.pl/wp-content/
uploads/2018/01/c04ff96e25d267beeb4d5341305fcc16.pdf (dostęp: 10.11.2019 r.).
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wpływów z  podatku VAT (tj.  odpowiednio od ponad 42 do bli-
sko 34  mld zł rocznie), stanowią w  tym zakresie często przywo-
ływany i bardzo sugestywny punkt odniesienia dla rozważań na 
temat wprowadzanych zmian w polityce karnej i podatkowej pań-
stwa2. Przy tym na marginesie można zauważyć, że problem luki 
VAT ma złożoną etiologię, której istotnym, ale jednak częściowym 
komponentem, są działania dające się zakwalifikować jako aktyw-
ność przestępcza3. Problematyka przestępczości w sferze podatku 
VAT stanowi także od lat przedmiot intensywnego zainteresowa-
nia na poziomie Unii Europejskiej. Wśród wielu tego przykładów 
przywołać można chociażby prace związane z  jedną z  nowszych 
rezolucji Parlamentu Europejskiego4 czy też rozwijaną od lat w war-
stwie projektowej i ostatecznie wprowadzaną w ramach mechani-
zmu wzmocnionej współpracy instytucję Prokuratury Europejskiej. 
Podstawowym celem tego organu jest bowiem stanie na straży inte-
resów Unii Europejskiej i jej ochrona przed przestępstwami finan-
sowymi, a jednym z kluczowych uzasadnień jego funkcjonowania 
jest potrzeba istnienia ponadnarodowego organu dochodzeniowo-
-śledczego w sprawach transgranicznej przestępczości finansowej, 

2 Por. m.in. dokument z 4.09.2019 r. sporządzony na zlecenie Dyrekcji Generalnej 
i Unii Celnej, Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2019 
Final Report, TAXUD/2015/CC/131, s. 43, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf (dostęp: 10.11.2019 r.). Analogicznie 
por. m.in. J. Sarnowski, P. Selera, Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016–2017, 
Warszawa  2018, s.  12, http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport -LUKA-
VAT.pdf (dostęp: 10.11.2019 r.).

3 Na temat czynników wpływających na powstawanie luki VAT por. m.in. A. Szczy-
pińska, Luka VAT w  UE, „MF Working Paper Series” 2018/28, s.  7–8, https://www.
gov.pl/attachment/2db7af3c-e6d1-492d-bdd6-150bc8b32adc (dostęp: 10.11.2019 r.); 
A.S. Bratkowski, L. Kotecki, Luka VAT w świetle analiz makroekonomicznych. Raport 
wstępny, Warszawa  2018, s.  18–21, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/
uploads/2018/12/Luka -VAT-w-%C5%9Bwietle-analiz-makroekonomicznych.pdf (do-
stęp: 10.11.2019 r.).

4 Por. Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatko-
wania i unikania opodatkowania – Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 26.03.2019 r. 
w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodat-
kowania (2018/2121(INI)), wydanie tymczasowe dokumentu dostępne pod adresem: 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_PL.html (dostęp: 
10.11.2019 r.).
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dla zwalczania której aktywność samych organów krajowych nie 
zawsze jest uznawana za wystarczającą5.

Z  drugiej strony należy pamiętać, że  zarówno same podstawy 
materialnoprawne, jak i  przyjmowane rozwiązania proceduralne 
w  zakresie zwalczania tej przestępczości powinny być adekwatne 
i proporcjonalne do zakładanych celów, uwzględniać podstawowych 
kanony gwarancyjne właściwe prawu karnemu materialnego i pro-
cesowemu. W  tym zakresie należy mieć na uwadze zarówno wy-
mogi poszanowania dóbr jednostki, w tym przede wszystkim strony 
biernej procesu, dotkniętej potencjalnie dotkliwymi i przewlekłymi 
konsekwencjami, wynikającymi chociażby z przedstawienia jej za-
rzutów, najczęściej w powiązaniu z wachlarzem daleko idących środ-
ków zapobiegawczych oraz zabezpieczeń majątkowych, jak i ogólniej-
sze wskazania będące rozwinięciem reguł określoności i pewności 
prawa. Truizmem w tym zakresie będzie wskazanie, że zwalczanie 
przestępczości gospodarczej nie powinno prowadzić do naruszenia 
podstaw gospodarki, zniechęcając uczestników rynku do szerzej za-
krojonej aktywności z obawy o ich bezpieczeństwo prawne. Na tym 
tle warto także przywołać tę podstawową uwagę, że o  ile rozwiąza-
nia przynależne prawu prywatnemu, w tym w szczególności prawu 
handlowemu, pozwalają na płaszczyźnie instrumentów korporacyj-
nych i kontraktowych minimalizować dla indywidualnych osób fi-
zycznych (inwestorów, udziałowców, akcjonariuszy) ryzyko ewentu-
alnego niepowodzenia gospodarczego rozwijanego przedsięwzięcia 
biznesowego (chociażby przez ustanowienie odrębnej osobowości 
prawnej jednostki prowadzącej działalność operacyjną i odseparowa-
nie jej przez to od osobistego majątku inwestorów), o tyle analogicz-
nej ochrony nie sposób sobie generalnie zapewnić z punktu widzenia 

5 Por. w tym zakresie m.in. pkt 3 preambuły Rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939 
z 12.10.2017 r. wdrażającego wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Proku-
ratury Europejskiej (Dz.Urz. UE L 283, s. 1). Odnośnie do szerszych rozważań na temat 
wdrożenia instytucji Prokuratury Europejskiej w ramach mechanizmu wzmocnionej 
współpracy por. m.in. Sz. Pawelec, Implications of Enhanced Cooperation for the EPPO 
Model and Its Functioning [w:] The European Public Prosecutor’s Office: An Extended 
Arm or a Two -Headed Dragon?, red. L.H. Erkelens, A.W.H. Meij, M. Pawlik, Haga 2014, 
s. 209 i n.
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ryzyka prawnokarnego. Ewolucja mechanizmów reakcji penalnej po-
woduje zaś, że aktywność organów ścigania może być z równą in-
tensywnością i dotkliwością skierowana zarówno wobec określonej 
osoby fizycznej, jak i  samego przedsiębiorstwa w ujęciu przedmio-
towym6.

Zaczynając od samych zagadnień materialnoprawnych, już na wstę-
pie widać dość dobrze, jak szerokiego zakresowo spojrzenia wymaga 
identyfikacja zjawiska przestępczości karuzel VAT, a w ślad za tym 
próba podjęcia się ramowej chociażby oceny przyjmowanych przez 
prawodawcę prawnokarnych mechanizmów walki z nią. Starając się 
w  możliwie esencjonalny sposób przedstawić istotę mechanizmu 
przestępstwa karuzelowego, można powiedzieć, że u  jego podstaw 
leży najczęściej proceder tworzenia złudzenia wewnątrzwspólno-
towej transakcji towarowej, której powtarzalny, ale fikcyjny charak-
ter kreowany jest w  drodze przestępnego współdziałania ze  sobą 
osób w sposób, w którym kluczową rolę dokumentową odgrywają 
fałszywe faktury. Tworzony jest złożony schemat zachowań, pozornie 
rozproszonych i pozornie pochodzących od niepowiązanych ze sobą 
podmiotów, które faktycznie połączone są ze sobą w zaplanowany, 
zapętlony schemat nakierowany na uzyskanie nienależnej korzyści 
podatkowej. Do  jego konstytutywnych elementów należy z  reguły 
z  jednej strony nieuiszczenie należnego podatku przez uczestnika 
karuzeli w postaci znikającego podatnika, z drugiej zaś nieupraw-
nione odliczenie podatku naliczonego przez innego uczestnika łań-
cucha transakcji (brokera), w tym przede wszystkim przez podmiot 
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Należy oczywiście brać pod uwagę, że pojęcie karuzeli VAT nie ma 
swojej uniwersalnej i precyzyjnej definicji legalnej, lecz jest termi-
nem zbiorczym opisującym grupę wyróżniających się wspólnymi ce-

6 W tym ostatnim zakresie należy wziąć chociażby pod uwagę projektowaną zmia-
nę modelową reżimu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. Szerzej na ten temat por. m.in. Sz. Pawelec, Łączenie, podział, prze-
kształcanie i nabywanie spółek handlowych w świetle nowej Ustawy o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych. Zagadnienia ogólne oraz instytucja podziału, „Forum Prawni-
cze” 2018/5, s. 19 i n.
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chami typów wyłudzeń podatku. Przestępstwa karuzelowe mogą wy-
stępować w różnych wariantach o mniej lub bardziej rozbudowanej 
strukturze. W  zależności od skali i  przygotowania może pojawiać 
się w nich chociażby różna liczba pośredników (buforów) wydłuża-
jących łańcuch dostaw, a tym samym zwiększających odstęp pomię-
dzy jego najbardziej wrażliwymi ogniwami i pozwalających na lep-
sze ukrywanie rzeczywistego schematu nielegalnej współpracy oraz 
śladów pochodzenia towaru. W podobnym celu wprowadzani mogą 
być w szerszym lub węższym zakresie dostawcy, których podstawo-
wym zadaniem staje się uwiarygodnienie obrotu przez dywersyfikację 
źródeł pochodzenia towaru oraz zwiększenie wolumenu transakcji. 
Już w  tym miejscu należy zasygnalizować, że niewątpliwie bardzo 
doniosłym problemem praktycznym dla wielu przedsiębiorców jest 
właśnie ryzyko skierowania przeciwko nim działań o  charakterze 
prawnokarnym oraz powiązanych z nimi środków zapobiegawczych 
i  innych dotkliwych środków przymusu z uwagi na przyjęcie przez 
organy ścigania hipotezy o udziale tych podmiotów w karuzeli VAT 
właśnie w charakterze takiego pośrednika (bufora). Dzieje się tak nie-
jednokrotnie pomimo szeregu wskazań podnoszonych przez przed-
stawicieli tych podmiotów (potwierdzanych czasem dopiero po latach 
postępowania na mocy prawomocnego wyroku sądu), że nie zdawali 
oni sobie sprawy i nie mieli jakichkolwiek podstaw do przypuszczeń, 
że ich struktury gospodarcze zostały wykorzystane do uwiarygodnie-
nia prowadzonego na szeroką skalę przestępczego procederu. Przy-
krym paradoksem karuzel VAT jest bowiem również ta ich cecha, 
że te z nich, które są najbardziej rozbudowane i najlepiej ukryte, wie-
lokrotnie maskują swoje istnienie przez włączanie do swojej struktury 
jako brokerów właśnie podmiotów cechujących się dobrą renomą na 
rynku. Kooperowanie z  takimi podmiotami, często przy tym wy-
korzystujące nieprzygotowanie prawne, organizacyjne i kadrowe po 
stronie przedstawicieli tych ostatnich, uwiarygodnia bowiem cały 
proceder, zasadniczo nakierowany na końcowy cel w postaci wyłu-
dzenia podatku. Tym samym rzeczywistą szkodliwość przestępstw 
karuzelowych można rozpatrywać nie tylko przez pryzmat samych 
uszczupleń podatkowych, ale także zagrożeń dla funkcjonowania 
wyjściowo legalnie działających przedsiębiorstw oraz ich współpracy 
pomiędzy sobą, w tym także w wymiarze transgranicznym. Oczy-
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