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WSTĘP

W literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele monografii, w których 
badano problematykę wykładni prounijnej1. Choć zainteresowanie dok
tryny wykładnią zgodną jest duże, wciąż zbyt mało uwagi poświęca się 
badaniom, jak wykładnia prounijna jest stosowana w prawie podatko
wym przez sądy krajowe. W piśmiennictwie krajowym i zagranicznym 
można odnotować wiele publikacji dotyczących realizacji wykładni 
prounijnej w praktyce2. Brakuje jednak kompletnego opracowania, które 

1  Zob. w szczególności S. Biernat, Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem 
Wspólnoty Europejskiej [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych 
porządkach prawnych, red. C. Mik, Toruń 1998, passim; A. Łazowski, Proeuropejska 
wykładnia prawa przez polskie sądy i organy administracji jako mechanizm dostosowania 
systemu prawnego do acquis communautaire [w:] Prawo polskie a prawo Unii Europej-
skiej, red. E. Piontek, Warszawa 2003, passim; A. GawrysiakZabłocka, Prowspólnotowa 
wykładnia polskiego prawa spółek [w:] Wykładnia prawa Unii Europejskiej, red. C. Mik, 
Toruń 2008, passim; M. Koszowski, Wykładnia prowspólnotowa w ujęciu teoretycznopraw-
nym, „Przegląd Legislacyjny” 2009/3–4, passim; K. KowalikBańczyk, Prowspólnotowa 
wykładnia prawa polskiego, EPS 2005/12, s. 16–18; C. Mik, Wykładnia zgodna prawa 
krajowego z prawem Unii Europejskiej [w:] Polska kultura prawna a proces integracji 
europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005, passim; A. Wróbel, Pośredni skutek dy-
rektyw, czyli wykładnia prawa państwa członkowskiego zgodnie z prawem wspólnotowym 
[w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, t. I, Warszawa 2005, 
passim; A. Wróbel, Zgodna z dyrektywami WE/UE sądowa wykładnia prawa państw 
członkowskich WE/UE. Zarys problemu [w:] Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. 
Aspekty europejskie i unijne, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, 
Warszawa 2008, passim; A. Bartosiewicz, Wykładnia prowspólnotowa prawa krajowego 
a skutek bezpośredni norm dyrektyw, Prz. Pod. 2006/2, s. 31–36.

2  Zob. m.in. S. Biernat, P. Wróbel, Stosowanie prawa Wspólnoty Europejskiej w polskim 
sądownictwie administracyjnym, „Studia PrawnoEuropejskie” 2007/IX, s. 7 i n.; E. Ma
niewska, Wykładnia prawa polskiego w poakcesyjnym orzecznictwie Sądu Najwyższego, 
EPS 2005/1, s. 49 i n.; L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, 
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wskazywałoby, w jaki sposób obowiązek wykładni prawa krajowego 
zgodnie z prawem unijnym realizowany jest przez sądy krajowe w za
kresie przepisów dotyczących VAT.

Mimo wielu lat obowiązywania wymogu wykładni prounijnej w unijnym 
(wcześniej wspólnotowym) porządku prawnym oraz licznych komen
tarzy i analiz, które w tym czasie zostały jej poświęcone, zagadnienie to 
nadal wyznacza obszary badawcze wymagające opracowania. Pierwszym 
takim obszarem badawczym jest sprawdzenie, w jaki sposób wykładnia 
prounijna przyczynia się do zapewnienia efektywności prawa unijnego 
w VAT. Wyznaczenie takiego obszaru badawczego wymaga wskazania, 
jak pojęcie „efektywność prawa unijnego” będzie rozumiane w tej mo
nografii. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołuje się do 
terminu „efektywność”, formułując obowiązek zapewnienia prawu unij

Warszawa 2006, s. 364–374; A. GawrysiakZabłocka, Prowspólnotowa..., s. 319 i n.; R. Zenc, 
Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa administracyjnego [w:] Wykładnia prawa Unii 
Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 2008, s. 291 i n.; A. Bartosiewicz, Efektywność prawa 
wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT, Warszawa 2009, s. 225–275; D. Antonów, 
Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 
2009, passim; D. Leczykiewicz, Wykładnia prounijna w prawie podatkowym a obowiązek 
poszanowania Konstytucji RP na przykładzie wybranych orzeczeń NSA [w:] Doświadczenia 
prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. S. Biernat, S. Dudzik, 
Warszawa 2011, s. 262 i n.; A. Wentkowska, Interpretacja in dubio pro communitate – 
dyrektywa wykładni proeuropejskiej w orzecznictwie sądów polskich [w:] Doświadczenia 
prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. S. Biernat, S. Dudzik, 
Warszawa 2011, s. 144 i n.; A. Mudrecki, Granice wykładni prounijnej w orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego 
w Polsce, red. M. Duda, M. Munnich, A. Zdunek, Lublin 2011, s. 11 i n.; A. Mudrecki, 
Wykładnia prounijna w orzecznictwie sądów administracyjnych w podatkach obrotowych 
[w:] Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym. Zjazd Katedr 
i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa 10–11 czerwca 2010 r., red. H Li
twińczuk, Warszawa 2011, s. 382 i n.; M. Kulikowska, Zapewnianie skuteczności wyrokom 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach własności przemysłowej poprzez 
prounijną wykładnię ustawy – Prawo własności przemysłowej w orzecznictwie sądów 
administracyjnych [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych 
w polskim porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 553 i n.; S. Biernat, 
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego [w:] Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 
red. S. Biernat, S. Dudzik, Warszawa 2011, s. 63–105; D. Miąsik, Podstawowe zasady 
stosowania prawa UE przez sądy powszechne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
EPS 2014/1, s. 67–68.
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nemu pełnej efektywności oraz zagwarantowania efektywnej ochrony 
prawnej jednostek przez instytucje unijne oraz państwa członkowskie3.

Efektywność prawa unijnego w literaturze przedmiotu definiuje się 
jako osiągnięcie rezultatu zakładanego przez normy prawa unijnego 
w sposób, który pozwala na ich pełne wykonanie, co oznacza realiza
cję wszystkich celów założonych przez prawodawcę unijnego4. Takie 
rozumienie „efektywności prawa unijnego” zostanie przyjęte również 
w niniejszej monografii.

Nie będą w niej podjęte wszystkie aspekty efektywności prawa unij
nego na gruncie VAT, ale zostanie zbadane to, jak efektywność prawa  
unijnego zapewniana jest przez NSA w formie wykładni prounijnej.

W świetle wypracowanej w orzecznictwie TS linii orzeczniczej5, istot
nej dla rekonstrukcji modelu stosowania prawa unijnego, obowiązek 
wykładni prounijnej postrzegany jest w literaturze przedmiotu jako 
środek zapewnienia efektywności prawa unijnego, a także instrument 
sprzyjający realizacji zasady pewności prawa6.

W pracy zaproponowano zawężenie pola badawczego przez wyznaczenie 
zakresu badanych orzeczeń NSA do tych, które związane są z wynikają
cymi z orzecznictwa TS zasadami orzeczniczymi VAT. Na wyznaczenie 
takiego zakresu badań wpłynęła okoliczność, że jedną z najważniejszych 

3  S. Biernat, Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej. W piątą rocznicę utwo-
rzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Biernat, Kraków 
2000, s. 27 i n.; F. Snyder, The Effectiveness of European Community Law: Institutions, 
Processes, Tools and Techniques, „Modern Law Review” 1993/56, s. 19 i n.; A. Kastelik
Smaza, Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona 
praw jednostki, Warszawa 2010, s. 39.

4  C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 
2000, s. 659.

5  A. Sołtys jako kluczowe dla modelu stosowania prawa unijnego w orzecznic
twie TS wskazuje orzeczenia w sprawach Pfeiffer, Berlusconi, Mangold i Kücükdeveci. 
Zob. A. Sołtys, Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako 
instrument zapewnienia efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 145.

6  A. Sołtys, Obowiązek wykładni prawa..., s. 164.
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Rozdział I

MODEL OBOWIĄZKU WYKŁADNI 
PROUNIJNEJ W RAMACH 

STOSOWANIA PRZEZ NACZELNY SĄD 
ADMINISTRACYJNY PRZEPISÓW O VAT

1. Uwagi wstępne 

Zbadanie, w jaki sposób i z jakim skutkiem NSA zapewnia efektywność 
prawa unijnego, realizując obowiązek wykładni prounijnej przy rozstrzy-
ganiu spraw w zakresie krajowego podatku od towarów i usług, wymaga 
skonstruowania orzeczniczego modelu wykładni prounijnej. W pracy 
zostanie skonstruowany orzeczniczy model wykładni prounijnej, który 
będzie przedstawiał najbardziej pożądany, tj. w najlepszy sposób zapew-
niający efektywność prawa unijnego, sposób dokonywania przez NSA 
wykładni prounijnej. Taki model ma określoną treść i spełnia określone 
funkcje. Przyjęcie założenia, że na model wykładni prounijnej składa 
się wykładnia prawa unijnego oraz prawa krajowego według prawa 
unijnego (wykładnia prounijna sensu stricto), wymaga poznania reguł 
interpretacyjnych stosowanych przez NSA na obu tych etapach. W roz-
dziale tym zostanie wykazane, że NSA w dokonywaniu wykładni prawa 
unijnego wykorzystuje metody interpretacyjne stosowane przez TS. 
Skonstruowanie orzeczniczego modelu wykładni prounijnej wymaga 
w pierwszej kolejności wskazania reguł interpretacyjnych stosowanych 
przez TS w wykładni przepisów o VAT, przedstawienia ich kolejności 
oraz częstotliwości. Podstawowe znaczenie dla konstruowania wzorca 
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wykładni prounijnej ma też samo orzecznictwo TS. W zakresie VAT 
Trybunał wypracował szczególne zasady orzecznicze. W rozdziale I zo-
stanie zweryfikowane to, w jaki sposób zasady te mogą przyczynić się do 
skonstruowania prawidłowego modelu wykładni prounijnej. Ustalenie 
wzorca wykładni prounijnej poprzedza wykładnię zgodną sensu stricto. 
W pracy założono, że wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem 
unijnym odbywa się według krajowych reguł interpretacyjnych. Wymaga 
to przedstawienia, które reguły i w jakiej kolejności NSA wykorzystuje 
do wykładni przepisów o VAT. Ustalenie, jaka jest postulowana treść 
decyzji interpretacyjnej przepisów o VAT przy zastosowaniu wykładni 
prounijnej, będzie przydatne w związku z tym, że w rozdziałach III–VI 
treść takich decyzji będzie oceniana. Z tych samych względów warto 
również rozważyć, jaki powinien być model sporządzania decyzji in-
terpretacyjnej. Pozycja ustrojowa NSA, konieczność uwzględniania 
uzasadnionych oczekiwań oraz zakaz dokonywania wykładni contra 
legem mogą ograniczać stosowanie wykładni prounijnej. Analiza tych 
przypadków pozwoli określić, jaki powinien być zakres wykładni pro-
unijnej.

2. Pojęcie, treść i funkcje wykładni prounijnej 
w VAT 

Zdefiniowanie pojęcia wykładni prounijnej w VAT wymaga przede 
wszystkim kilku założeń terminologicznych odnoszących się do wy-
kładni prawa. W tytule pracy użyto terminu „wykładnia prounijna”, ale 
zaznaczenia wymaga, że zamiennie używane będą pojęcia „wykładnia” 
i „interpretacja” oraz określenia „wykładnia przepisów prawnych” i „wy-
kładnia tekstu prawnego”. W literaturze przedmiotu pojęcia „wykładnia 
prawa” i „interpretacja prawa” są stosowane zamiennie jako terminy 
równoznaczne i równozakresowe wówczas, gdy chodzi o wykładnię 
sensu stricto, a więc o rozumienie prawa1.

1  M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 48; 
podobnie J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003, s. 16 i n.; 
J. Wróblewski [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 
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Należy zauważyć, że „wykładnia prounijna” nie jest jedynym terminem 
używanym do oznaczenia wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem 
unijnym. W szczególności autorzy posługują się wyrażeniami „wykład-
nia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej”, „wykładnia 
zgodna z prawem unijnym”. Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony 
powszechnie używane były określenia „wykładnia prawa krajowego 
zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich”, „prowspólnotowa wykład-
nia prawa krajowego” czy też „wykładnia prawa krajowego zgodnie 
z prawem wspólnotowym”2. Dla oznaczenia wykładni prawa krajowego 
zgodnie z prawem unijnym w literaturze przedmiotu używany jest rów-
nież termin „skutek pośredni” („zasada skutku pośredniego”)3.

Jednocześnie zauważa się, że określenie wykładni prounijnej ma 
w orzecznictwie szerszy zakres i odnosi się nie tylko do obowiązku 
wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym, lecz także  
do wykładni wykraczającej poza zakres takiego obowiązku. W szerszym 
niż wykładnia prounijna (zgodna) kontekście występuje używane przez 
TK wyrażenie „wykładnia przyjazna prawu europejskiemu (unijnemu)”4. 
Trybunał Konstytucyjny odwołuje się do „wykładni przyjaznej prawu 
unijnemu” nie tylko wówczas, gdy przedmiotem orzeczenia pozostaje 
materia objęta zakresem prawa unijnego, co oznacza obowiązek stoso-
wania wykładni prounijnej, ale również wtedy, gdy przedmiot orzeczenia 
pozostaje poza tym zakresem i nie ma obowiązku stosowania wykładni 
prounijnej5.

1986, s. 436; S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003, 
s. 73 i n.

2  Zob. np. C. Mik, Wykładnia..., s. 115 i n.; S. Biernat, Wykładnia..., s. 123 i n. oraz 
M. Zirk-Sadowski, Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej 
[w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 
2005, s. 93 i n.; K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010, s. 238; A. Sołtys, 
Obowiązek wykładni prawa..., s. 43.

3  A. Sołtys, Obowiązek wykładni prawa..., s. 43.
4  A. Sołtys, Obowiązek wykładni prawa..., s. 43–44.
5  A. Sołtys, Obowiązek wykładni prawa..., s. 671. Przejawem wykładni zgodnej z pra-

wem unijnym może być wyrok TK z 12.01.2005 r., K 24/04 (OTK-A 2005/1, poz. 3), gdzie 
TK podjął się takiej interpretacji norm konstytucyjnych, która umożliwiłaby „wkompo-
nowanie wpływu organów państwa polskiego (w tym parlamentu) na stanowienie prawa 
unijnego w istniejące ramy ustrojowe Rzeczypospolitej”.
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Teoretyczny model wykładni prounijnej różnie jest przedstawiany w lite-
raturze przedmiotu. M. Koszowski wyróżnił dwa konkurencyjne modele 
wykładni prounijnej – model wzorca interpretacyjnego6 oraz „model 
jednego worka” alias „harmonizacji kontekstów”7.

Model wzorca interpretacyjnego zakłada, że zapewnienie wykładni pro-
unijnej wymaga w pierwszej kolejności rekonstrukcji wzorca interpre-
tacyjnego. Konstruowanie takiego wzorca związane jest z koniecznością 
dokonania wykładni przepisu prawa unijnego nie tylko na podstawie 
jego litery, lecz także kontekstu, systemu, funkcji i celu, któremu służy. 
Obiektywna wykładnia przepisu prawa unijnego wymaga uwzględnienia 
w możliwie najszerszym zakresie orzecznictwa powiązanego z wzorcem 
i jego środowiskiem normatywnym8. Dlatego w literaturze przedmiotu 
wzorzec unijny interpretuje się jako konkretną normę dyrektywy o tre-
ści, jaką nadano jej pod wpływem czynników językowych, systemowych, 
funkcjonalnych, celowościowych lub decyzyjnych (tj. orzecznictwa TS 
i Sądu9), których użycie nie ogranicza się tylko do określonej dyrektywy, 
ale rozciąga się na całość relewantnego prawa unijnego10. Natomiast 
zgodnie z modelem „harmonizacji kontekstów” upoważniony organ 
w ogóle nie konstruuje wzorca interpretacyjnego, ale dokonuje wykładni 
prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej, „wplatając” 
niejako wykładnię prawa unijnego w wykładnię prawa krajowego. Czyni 
to, uwzględniając kontekst językowy, teleologiczno-aksjologiczny oraz 
kontekst systemowy11. Głównej wady wzorca interpretacyjnego M. Ko-
szowski dopatruje się w rekonstrukcji samego wzorca interpretacyjnego, 
która może być trudna do odtworzenia w tych wszystkich przypadkach, 
w których brak jest orzeczenia TS, w jakim ten wypowiedziałby się 

6  C. Mik, Wykładnia..., s. 123, 131; A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspól-
notowego, Warszawa 2007, s. 204–206; S. Biernat, Wykładnia..., s. 135–136.

7  M. Koszowski, Dwa modele wykładni prounijnej, „Studia Europejskie” 2012/3, 
s. 93–110.

8  C. Mik, Wykładnia..., s. 131.
9  Dawny Sąd Pierwszej Instancji.
10  K. Łuczak, Metody wykładni prawa krajowego a wykładnia zgodna z prawem 

unijnym (w orzecznictwie sądów administracyjnych), PiP 2011/1, s. 51.
11  M. Koszowski, Dwa modele..., s. 93–110.
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w sprawie z perspektywy prawa unijnego podobnej do sprawy rozpo-
znawanej przez organ krajowy12.

W niniejszej monografii przyjęto model wzorca interpretacyjnego. 
Zdecydowało o tym przekonanie, że NSA, natrafiwszy na trudności 
w rekonstrukcji wzorca unijnego, może zwrócić się z pytaniem preju-
dycjalnym do TS (art. 267 TFUE) i w ten sposób wyjaśnić wątpliwości 
z wykładnią prawa unijnego13.

Skonstruowanie orzeczniczego modelu wykładni prounijnej wymaga 
w pierwszej kolejności analizy, jak w literaturze przedmiotu rozumiany 
jest termin „wykładnia prawa”. W literaturze przedmiotu używa się go 
w dwóch ujęciach – pragmatycznym jako zespół czynności mających 
na celu ustalenie znaczenia przepisów prawnych oraz apragmatycznym 
jako rezultat tego procesu. Wykładnia w znaczeniu pragmatycznym 
wyznacza rezultat, jakim jest wykładnia w znaczeniu apragmatycznym14. 
W tym sensie oba ujęcia są ze sobą ściśle powiązane, gdyż czynności 
interpretacyjne podejmuje się w celu uzyskania określonego rezultatu15.

W opracowaniu będzie mowa o wykładni w ujęciu zarówno pragmatycz-
nym, jak i apragmatycznym. Przyjmując, że w ramach apragmatycznej 
wykładni prounijnej wyróżnia się wzorzec unijny oraz krajową decyzję 
interpretacyjną jako efekt odczytania prawa krajowego w zgodzie z pra-
wem unijnym, badania tej wykładni będą dotyczyły zarówno wyników 
interpretacyjnych TS, jak i NSA. Natomiast w ramach wykładni prag-
matycznej należy zbadać proces dokonywania wykładni przez NSA. 
Wykładnia pragmatyczna dotyczy bowiem etapu krajowego, gdzie ozna-
cza dokonywanie czynności interpretacyjnych wobec prawa krajowego 
przy użyciu metod wykładni właściwych dla krajowej kultury prawnej, 

12  M. Koszowski, Dwa modele..., s. 97.
13  Na ścisłe powiązanie instytucji wykładni zgodnej z instytucją pytań prejudycjalnych 

wskazuje C. Mik, Wykładnia..., s. 20.
14  M. Zieliński, Wykładnia..., 2002, s. 45; E. Łętowska, Dialog i metody. Interpretacja 

w multicentrycznym systemie prawa (cz. I), EPS 2008/11, s. 4.
15  M. Zieliński, Wykładnia..., 2002, s. 45.
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