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Kilka faktów 
o Accace

Obsługujemy ponad 2 000 klientów - w tym przede wszystkim spółki

międzynarodowe z różnych sektorów, którym dostarczamy nasze usługi

na skalę globalną.

Obecnie świadczymy usługi kadrowo-płacowe dla grupy ponad 330

klientów, co daje więcej niż 30 000 rozliczanych płacowo pracowników.

Ze swoimi korzeniami w Europie Środkowo-Wschodniej, Accace oferuje

klientom najwyższą jakość usług w rozsądnej cenie.

Z grupą ponad 550 profesjonalistów oraz oddziałami w 13 krajach,

Accace jest jedną z wiodących firm outsourcingowych i doradczych

w swoim regionie.



Biura Accace znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji,

w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, w Bośni i Hercegowinie, w Chorwacji,

w Czarnogórze, w Macedonii, w Serbii oraz w Słowenii.

We wszystkich pozostałych krajach europejskich działamy poprzez sieć firm partnerskich.

Niezależnie od formy własności czy powiązania, wszystkie oddziały Accace są ze sobą ściśle

związane, w szczególności w zakresie jednolitego sposobu komunikacji oraz poziomu

świadczonych usług

Gdzie możesz 
nas znaleźć ?



Zarządzanie ryzykiem podatkowym związanym z nieświadomym uczestnictwem
w karuzelach podatkowych VAT – aspekty praktyczne

1. Wprowadzenie do tematyki karuzel podatkowych

• Definicja karuzeli podatkowej

• Cechy charakterystyczne

• Identyfikacja podmiotów

• Mechanizm działania karuzeli

2. Kwestionowanie prawa do odliczenia

• Prawo do odliczenia VAT (art. 86 UoVAT)

• „Puste faktury”

 Błędy formalne faktur a prawo do odliczenia

 Konsekwencje korzystania z „pustych faktur” ze strony nabywcy

 Konsekwencje wystawiania „pustych faktur” przez sprzedawcę

 Sankcja w wysokości 100% (art. 112c UoVAT)
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Zarządzanie ryzykiem podatkowym związanym z nieświadomym uczestnictwem
w karuzelach podatkowych VAT – aspekty praktyczne

3. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa za uczestnictwo w karuzelach
podatkowych

• Nieumyślność czynu zabronionego a odpowiedzialność karno-skarbowa

• Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanej grupie przestępczej
wyłudzającej VAT

4. Elementy polityki zarządzania ryzykiem podatkowym w celu uniknięcia
zaangażowania w karuzele podatkowe

• Przesłanki mogące budzić wątpliwości co do rzetelności kontrahenta

• Lista branż szczególnie narażonych na wyłudzenia w VAT

• Weryfikacja formalna

• Weryfikacja merytoryczna
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Wprowadzenie 
do tematyki 
karuzel podatkowych
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Czym jest karuzela podatkowa?

• Rodzaj oszustwa podatkowego związany najczęściej z obrotem towarowym.

• Wykorzystuje konstrukcję podatku VAT w celu nieuprawnionego domagania się
zwrotu VAT naliczonego albo uchylenia się od zapłaty VAT należnego.

• Opiera się na sprzedaży towarów z wykorzystaniem transakcji wewnątrzunijnych
- WDT i WNT.

• Towary krążąc w łańcuchu dostaw krajowych wychodzą poza kraj.
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Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

Art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.):

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.

Artykuł 168 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE Nr L 347/1):

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.
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Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

• Prawo do odliczenia jest zasadą (neutralność podatku VAT)

• Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia są wyjątkiem od tej zasady:

 sprawa C- 268/83 Rompelman z dnia 14 lutego 1985 r.;
 sprawa C-37/95 Ghent Coal Terminal z dnia 15 stycznia 1998 r.;
 sprawa C-147/98 Gabalfrisa z dnia 21 marca 2000 r.;
 sprawa C-90/09 Bockemühl z dnia 1 kwietnia 2004 r.

• Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia powinny być określone w sposób
wyraźny i precyzyjny.
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Podmioty uczestniczące w karuzeli podatkowej

• Spółka wiodąca – zarejestrowana na terenie państwa członkowskiego innego niż
to, na którym funkcjonuje podmiot pełniący rolę znikającego podatnika,
utworzona z zamiarem przeprowadzenia oszustwa podatkowego.

• Znikający podatnik – dokonuje czynności opodatkowanych, jednak nie rozlicza
podatku VAT z przeprowadzanych transakcji. Podmiot znika wkrótce po
przeprowadzeniu transakcji karuzelowej, uniemożliwiając organom administracji
podatkowej weryfikację jego działalności. Często osoby reprezentujące podmiot
to tzw. „słupy”, podstawione przez organizatora karuzeli.

• Bufor – pośredniczy w sprzedaży pomiędzy znikającym podatnikiem
a brokerem; wydłuża łańcuch transakcji co utrudnia wykrycie oszustwa.
Z punktu widzenia organizatora karuzeli korzystne jest zaangażowanie więcej niż
jednego bufora, najlepiej w postaci spółek faktycznie prowadzących działalność
opodatkowaną i nieświadomych swojego uczestnictwa w przestępstwie.

• Broker – nabywa towary na rynku krajowym od bufora, a następnie występuje
o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, który w rzeczywistości nie
został uprzednio zapłacony przez znikającego podatnika.
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Mechanizm działania karuzeli podatkowej

Opinia Rzecznika Generalnego w połączonych sprawach C-354/03, C-355/03
i C-484/03, Optigen Ltd., Fulcrum Electronics i Bond House:

Podmiot A zarejestrowany jako podatnik VAT w państwie członkowskim A sprzedaje
opodatkowane towary podmiotowi B (podatnik VAT zarejestrowany
w państwie członkowskim B). Sprzedaż ta jest opodatkowana stawką 0%
w państwie A.

Podmiot B z tytułu WNT jest zobowiązany złożyć deklarację i zapłacić podatek VAT
z tego tytułu. Następnie może odliczyć ten podatek jako naliczony podatek VAT
w zakresie, w jakim nabyte przez niego towary zamierza wykorzystać w celu
dokonania dalszej odsprzedaży. Jednakże podatnik B nie robi żadnej z tych
czynności.

Następnie podmiot B odsprzedaje nabyte towary na rynku krajowym do podatnika
C, naliczając i otrzymując od niego należny podatek (C dokonuje zapłaty za towar).

Podatnik B nie deklaruje podatku organom skarbowym i wkrótce
po przeprowadzeniu transakcji znika – stąd nazywany jest „znikającym podatnikiem”.
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Mechanizm działania karuzeli podatkowej cd.

Podmiot C (zarejestrowany jako podatnik VAT) – bufor – to często firma faktycznie
wykonująca opodatkowaną działalność, nieświadoma swojego uczestnictwa
w karuzeli.

Nabyte wcześniej towary podmiot C sprzedaje do kolejnego kontrahenta w łańcuchu
– podmiotu D - brokera.

Broker realizuje WDT na rzecz podmiotu z państwa członkowskiego A – w najprostszej
postaci oszustwa nabywcą tym jest podatnik A, będący w rzeczywistości
organizatorem oszustwa. Właśnie ta cykliczność leży u podstaw pojęcia oszustwa
typu „karuzela”.

Podmiot D zwraca się o zwrot wykazanej w deklaracji nadwyżki podatku VAT
naliczonego nad podatkiem VAT należnym. Ponieważ jego sprzedaż na rzecz A jest
opodatowana stawką 0% (WDT), nie ma on obowiązku opłacenia podatku należnego
w związku ze zbyciem towarów. W ten sposób broker staje się sponsorem karuzeli.
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PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE A PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE B

Spółka wiodąca

Znikający podatnik

Bufor

Broker
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Cechy charakterystyczne typowej karuzeli podatkowej

• Czynność wielostopniowa i zorganizowana, w którą zaangażowane są minimum 3
podmioty, z których każdy pełni inną funkcję;

• zamknięty obieg towarów: towary ostatecznie zostają sprzedane do kraju
członkowskiego, z którego pierwotnie zostały nabyte – wracają do pierwszego
ogniwa w łańcuchu;

• zaangażowane są minimum 3 podmioty, pełniące różne role;

• uczestnicy karuzeli mogą nie mieć jednakowej wiedzy odnośnie oszukańczego
charakteru transakcji;

• transakcja nabycia i sprzedaży towaru nie ma uzasadnienia ekonomicznego – służy
wyłącznie do osiągnięcia korzyści podatkowej;

• krótkie terminy płatności; przedpłaty na poczet dostawy;

• kwartalne rozliczenie podatku VAT;

• towar jako nośnik VAT (paliwa, stal, złom, metale, złoto, elektronika użytkowa).
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Orzeczenia sądów 
administracyjnych 
oraz Europejskiego 
Trybunału 
Sprawiedliwości 
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok NSA z 19 marca 2014 r., I FSK 576/13 (1)

Przez dobrą (złą) wiarę należy bowiem rozumieć określony stan wiedzy (świadomości)
podatnika z chwili dokonania przez niego transakcji opodatkowanej VAT. Oznacza to,
że wszelkie okoliczności faktyczne świadczące o przestępczej lub oszukańczej działalności
kontrahenta lub powiązanych z nim osób, które zaistniały lub stały się znane
podatnikowi po dokonaniu transakcji nie powinny mieć wpływu na ocenę dobrej wiary
podatnika. Trudno bowiem zakładać, że podatnik miał świadomość co do oszukańczego
charakteru transakcji z tego powodu, że kilka miesięcy lub lat po zawarciu transakcji
zaistniały lub stały mu się wiadome okoliczności, które mogłyby być podstawą
do powzięcia przez podatnika wiedzy odnośnie przestępczej działalności jego kontrahenta
lub powiązanych z nim osób. O złej wierze nie mogą świadczyć uzyskane już po dokonaniu
transakcji sygnały z rynku, że do obrotu krajowego zostały wprowadzone karty pre-paid
o zaniżonych cenach.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok NSA z 19 marca 2014 r., I FSK 576/13 (2)

Niewystarczające jest też w tej sytuacji powoływanie się na powszechną wiedzę,
że w branży obrotu kartami pre-paid mają miejsce nadużycia wiadome stronie post
factum, gdyż w kontekście kryteriów dochowania przez podatnika należytej staranności
sformułowanych przez TSUE, głównie w wyroku z 21 czerwca 2012 r.
w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11, należy jednoznacznie wskazać, jakie
konkretne okoliczności w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, które były
uwidocznione w zakwestionowanych fakturach, miałyby świadczyć o świadomości
skarżącej co do tego, że transakcje te stanowią nadużycie.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok NSA z 14 marca 2013 r., I FSK 429/12

Krajowe organy administracyjne i sądowe powinny odmówić prawa do odliczenia, jeżeli
zostanie udowodnione, na podstawie obiektywnych przesłanek, że prawo to podnoszone
jest w celach wiążących się z przestępstwem lub nadużyciem.

Niezgodne z zasadami prawa do odliczenia jest nakładanie sankcji w postaci odmowy
możliwości skorzystania z tego prawa na podatnika, który nie wiedział i nie mógł
wiedzieć, że w ramach danej czynności dostawca dopuścił się oszustwa podatkowego
lub że inna czynność, dokonana przed czynnością przeprowadzoną przez owego
podatnika lub po niej, została dokonana z naruszeniem przepisów o podatku VAT.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok WSA w Poznaniu z 14 lipca 2016 r., I SA/Po 2396/15 (wyrok nieprawomocny)

(...) czy wobec zaistnienia dostawy towarów, która nie została zakwestionowana
w decyzji, organy zasadnie odmówiły skarżącej prawa do pomniejszenia podatku
należnego o podatek naliczony wynikający ze spornych faktur wystawionych przez P.P.H.U.
A(2) I. P. i P.H.U. A(3) D. R., z tego powodu, że skarżąca nie dochowała staranności
w doborze i sprawdzaniu kontrahenta.

Badając kwestię staranności w doborze i sprawdzaniu kontrahenta organy, jak wynika
z orzecznictwa zarówno krajowych sądów administracyjnych, jak i Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, winny się ograniczyć do okoliczności transakcji
dokonywanych między skarżącą, a jej bezpośrednimi kontrahentami. Skarżąca nie miała
bowiem możliwości – jak uczyniły to organy badające liczne podmioty biorące udział
w obrocie spornym towarem – sprawdzenia, w jakich okolicznościach i od jakich
podmiotów dostawcy skarżącej spółki nabyli towar, i jak wyglądały okoliczności nabycia
w fazach poprzedzających te transakcje.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. I FSK 1679/16

Firmanctwo - zakup oleju napędowego.

W ocenie organu, podmioty te wytwarzały jedynie dokumentację mającą na celu
wykazanie ich istnienia od strony formalnej, nie posiadały natomiast żadnego zaplecza,
które umożliwiałoby prowadzenie przez nie działalności gospodarczej (wirtualne biuro),
wystawienie przez A dwóch faktur po wykreśleniu z rejestru podatników VAT, wystawienie
przez B wszystkich faktur po dacie cofnięcia koncesji, płatności gotówkowe, rzekomo
dokonywane do rąk nieznanych osób (kierowcy działający w imieniu prezesów zarządów
sprzedawców).

Zdaniem DIS, wystąpił rzeczywisty obrót towarami, lecz dostawcami towaru nie były
podmioty uwidocznione na spornych fakturach VAT, gdyż funkcją tych podmiotów było
ukrycie danych określających podmiot rzeczywiście dysponujący towarem o nieznanym
pochodzeniu.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. I FSK 1679/16

Firmanctwo - zakup oleju napędowego.

DIS: Zasadne było pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego
wynikającego z zakwestionowanych faktur, gdyż nie dochował on należytej staranności
przy doborze swoich kontrahentów oraz nie wykazał tzw. dobrej wiary - nie wskazał
okoliczności świadczących o tym, że nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, iż bierze udział
w czynnościach mających na celu oszustwa w podatku VAT. Świadczą o tym: sposób
nawiązania współpracy z ww. kontrahentami, brak osobistego kontaktu z właścicielami
firmy, brak weryfikacji koncesji, brak zawarcia pisemnych umów i zamówień na paliwo,
omawianie realizacji dostawy telefonicznie, brak jakichkolwiek kontaktów
z kontrahentem poza telefonicznymi, także w zakresie dostaw paliwa, dokonywanie
zapłaty za towar bez jakiejkolwiek weryfikacji, akceptacja płatności w formie gotówkowej,
brak zainteresowania podatnika co do źródła pochodzenia kupowanego paliwa oraz jego
niskiej ceny, brak kontroli jakości paliwa.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. I FSK 1679/16

Firmanctwo - zakup oleju napędowego.

Dyrektor Izby Skarbowej przyjął, że powyższe okoliczności skłaniają do uznania,
że Podatnik miał wiedzę i był świadomy tego, że nabywane paliwo pochodzi
z nielegalnego źródła.

NSA: Z żadnych okoliczności sprawy nie wynikało jednak, że dostawcami paliwa
udokumentowanego spornymi fakturami nie były podmioty widniejące na nich jako
dostawcy. Powołując się m.in. na wyrok TSUE w sprawie C-277/14 PPUH Stehcemp, NSA
wskazał, że jeżeli istnieją przesłanki, by podejrzewać nieprawidłowości lub naruszenie
prawa, przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego
przypadku, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary
lub usługi, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok WSA w Olsztynie z 22 lutego 2017 r., I SA/Ol 799/16 (wyrok nieprawomocny)

(...) zadaniem organów było odtworzenie okoliczności związanych z dostawami
wykazanymi w fakturach na poszczególnych etapach oraz właściwego usytuowania
transakcji związanych z uczestnictwem Spółki A. W łańcuchu podmiotów zaangażowanych
w proceder karuzeli podatkowej może bowiem znaleźć się podmiot, który może
nie wiedzieć, że uczestniczy w transakcjach stanowiących oszustwo czy nadużycie.
Przypomnieć bowiem należy, że z orzecznictwa TSUE wynika, że przesłanką wystarczającą
do pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego jest nie tylko
uczestnictwo w oszustwie podatkowym, ale także brak należytej staranności. Działanie
w dobrej wierze może zachodzić wtedy, gdy podatnik nawet przy zachowaniu należytej
staranności nie mógł wiedzieć, że stał się uczestnikiem oszustwa podatkowego,
a transakcje, w których uczestniczy stanowią nadużycie. Orzecznictwo TSUE organom
prowadzącym postępowanie stawia jednak wymóg wykazania w okolicznościach
konkretnej sprawy, że podatnik nie dochował należytej staranności i co najmniej powinien
był wiedzieć, że transakcja wiązała się z oszustwem, bądź nie miał przesłanek
podejrzewać, że uczestniczy w obrocie niezgodnym z prawem.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok WSA w Olsztynie z 22 lutego 2017 r., I SA/Ol 799/16 (wyrok nieprawomocny)

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, to na organach podatkowych ciąży
obowiązek przeprowadzenia dowodów na okoliczność stanu świadomości podatnika
co do tego, czy podatnik ten będący odbiorcą usług lub dostaw stanowiących podstawę
prawa do odliczenia VAT, wiedział lub powinien był wiedzieć, że poprzez nabycie tych
towarów lub usług uczestniczył w transakcjach wiążących się z przestępstwem
w dziedzinie VAT, popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający
na wcześniejszym odcinku łańcucha dostaw lub świadczonych usług.

W świetle przywołanych wyroków TSUE nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej
wymaganie, by podmiot przedsięwziął działania, jakich można od niego racjonalnie
oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi
do udziału w przestępstwie podatkowym. Nie można jednak wymagać od podatnika,
by dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany.
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Przesłanka dobrej wiary w orzecznictwie

Wyrok WSA w Olsztynie z 22 lutego 2017 r., I SA/Ol 799/16 (wyrok nieprawomocny)

Określenie działań, jakich podjęcia w konkretnym przypadku można w sposób
uzasadniony oczekiwać od podatnika, który zamierza skorzystać z prawa do odliczenia
podatku naliczonego, w celu upewnienia się, że dokonywane przez niego transakcje
nie wiążą się z popełnieniem przestępstwa przez podmiot działający na wcześniejszym
etapie obrotu, zależy przy tym od okoliczności rozpatrywanego przypadku.

Zachowanie przez podatnika dobrej wiary powinno być oceniane na moment zawarcia
transakcji. Innymi słowy, podstawą oceny zachowania przez podatnika dobrej wiary
powinny być okoliczności istniejące i znane podatnikowi najpóźniej w momencie
dokonywania przez niego transakcji z kontrahentem. Oznacza to, że wszelkie okoliczności
faktyczne świadczące na przykład o przestępczej lub oszukańczej działalności kontrahenta
lub powiązanych z nim osób, które zaistniały lub stały się znane podatnikowi
po dokonaniu transakcji nie powinny mieć wpływu na ocenę dobrej wiary podatnika.
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Okoliczności świadczące o karuzeli podatkowej wskazane w orzecznictwie

Wyrok WSA w Gdańsku z 28 grudnia 2016 r., I SA/Gd 925/16 (wyrok nieprawomocny)

Sąd podziela wniosek organów, że działalność ww. podmiotów była w istocie fikcyjna,
ukierunkowana na wyłudzenie podatku VAT. Potwierdzeniem uczestnictwa
ww. podmiotów w przestępstwie podatkowym określanym mianem "karuzeli podatkowej"
są takie okoliczności, jak:

• papierowy obieg dokumentów nieodzwierciedlający faktycznych transakcji;
• włączenie w łańcuch dostaw tzw. "znikających podatników", niedeklarujących

i niewykazujących należnego podatku w wystawionych fakturach VAT;
• bardzo szybkie transakcje realizowane wyłącznie drogą mailową, brak umów

handlowych, brak zabezpieczeń płatności (np. wekslami in blanco);
• brak możliwości dysponowania towarem przez podmioty uczestniczące

w łańcuchu dostaw;
• odwrócony łańcuch handlowy (dostawy od "małych" do "dużych"

tj. od "znikających podatników" do podatników realizujących zyski);
• brak kontroli nad towarami w magazynie, brak ubezpieczenia towarów

w magazynie;
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Okoliczności świadczące o karuzeli podatkowej wskazane w orzecznictwie

Wyrok WSA w Gdańsku z 28 grudnia 2016 r., I SA/Gd 925/16 (wyrok nieprawomocny)

• brak typowych zachowań konkurencyjnych na rynku (np. dążenie do skrócenia
łańcucha dostaw);

• brak problemów z wejściem na rynek przez nowo powstałe podmioty (duży obrót
na początku działalności);

• niestosowanie odroczonych płatności;
• brak zapasów towarów;
• krótki okres działania "znikających" podatników (nagłe zaprzestanie działalności

przy wcześniejszym fakturowaniu w znacznym rozmiarze).
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Okoliczności świadczące o karuzeli podatkowej wskazane w orzecznictwie

Wyrok WSA w Warszawie z 30 sierpnia 2016 r., III SA/Wa 2411/15 (wyrok
nieprawomocny)

(...) pod pojęciem karuzeli podatkowej należy rozumieć organizacyjnie zaawansowane
przestępcze schematy transakcyjne, wykorzystujące konstrukcję podatku VAT w celu
uzyskania nienależnej korzyści związanej z rozliczeniami z zakresu VAT poprzez stworzenie
iluzji okrężnego ruchu towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wyrażenie "karuzela" odnosi się między innymi do transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy
poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w oszustwo w taki sposób, że sprzedawane
towary krążąc w łańcuchu dostaw krajowych wychodzą poza ten kraj
(wewnątrzwspólnotowa dostawa). Przy czym "nienależna korzyść", możliwa jest
do uzyskania zasadniczo na dwa sposoby, tj. albo poprzez uchylenie się od zapłaty
należnego podatku VAT albo przez uzyskanie od organu państwa zwrotu podatku VAT,
który w rzeczywistości nie został uregulowany.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Wyrok z 22 października 2015 r., PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek,
Jarosław Stefanek (sprawa C-277/14)

Opis sprawy:
Stehcemp przeprowadziła szereg transakcji nabycia oleju napędowego, który
wykorzystała w ramach działalności gospodarczej. Faktury dotyczące nabycia paliwa
zostały wystawione przez Finnet sp. z o.o. Stehcemp dokonała odliczenia naliczonego
podatku VAT z tytułu nabycia paliwa. W wyniku kontroli podatkowej organ podatkowy
odmówił jej prawa do odliczenia tego podatku VAT, bowiem faktury dot. paliwa zostały
wystawione przez podmiot nieistniejący. Organy skarbowe uznały, że w świetle polskich
przepisów Finnet należało uznać za podmiot nieistniejący, który nie mógł dokonać dostaw
towarów. Fakt nieistnienia Finnet oparto na szeregu okoliczności – przede wszystkim
nie była ona zarejestrowana do jako podatnik VAT, nie składała deklaracji podatkowych
i nie płaciła podatków, nie ogłaszała rocznych sprawozdań finansowych i nie posiadała
koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Nieruchomość wskazana jako siedziba spółki była
zdewastowana w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie tam jakiejkolwiek działalności
gospodarczej, a wszelkie próby skontaktowania się z Finnet bądź osobą wpisaną
do rejestru jako jej prezes okazały się bezskuteczne.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Wyrok z 22 października 2015 r., PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek,
Jarosław Stefanek (sprawa C-277/14)

Teza wyroku TSUE:

Przepisy VI dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny
system podatku od wartości dodanej, należy interpretować w ten sposób,
że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które odmawiają podatnikowi prawa
do odliczenia podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego od dostarczonych
mu towarów z uwagi na to, iż faktura została wystawiona przez podmiot, który w świetle
kryteriów przewidzianych przez te przepisy należy uważać za podmiot nieistniejący i nie ma
możliwości ustalenia tożsamości rzeczywistego dostawcy towarów, chyba że zostanie
wykazane, w świetle obiektywnych przesłanek i bez wymagania od podatnika,
aby dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany, że ów podatnik wiedział
lub powinien był wiedzieć, iż rzeczona dostawa wiązała się z przestępstwem w zakresie
podatku od wartości dodanej, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Wyrok w połączonych sprawach C-80/11 Mahageben kft i C-142/11 Peter Dávid z dnia
21 czerwca 2012 r.:

Zachowania jakich należy oczekiwać od podatnika, aby można było uznać, iż dochował
należytej staranności podejmując współpracę z nowym kontrahentem: jeżeli istnieją
przesłanki, dzięki którym podatnik ma prawo podejrzewać nieprawidłowości lub naruszenie
prawa przez kontrahenta, podatnik powinien, zależnie od okoliczności konkretnego
przypadku, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary
lub usługi w celu upewnienia się co do jego wiarygodności.

Organy podatkowe nie mogą wymagać od podatnika każdorazowego badania,
czy wystawca faktury za towary bądź usługi, których odliczenie ma dotyczyć jest
podatnikiem, faktycznie dysponuje towarami będącymi przedmiotem transakcji
oraz czy wywiązuje się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT.

Organy podatkowe nie mogą również wymagać każdorazowo upewnienia się, że podmioty
działające na wcześniejszych etapach obrotu nie dopuściły się nieprawidłowości
lub przestępstwa, ani żeby podatnik posiadał potwierdzające powyższe sytuacje
dokumenty.

Slide 32



Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Wyrok w połączonych sprawach C-80/11 Mahageben kft i C-142/11 Peter Dávid z dnia 21
czerwca 2012 r. (indywidualna ocena należytej staranności):

Jeżeli istnieją przesłanki, dzięki którym podatnik ma prawo podejrzewać nieprawidłowości
lub naruszenie prawa przez kontrahenta, powinien, zależnie od okoliczności konkretnego
przypadku, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary
lub usługi w celu upewnienia się co do jego wiarygodności.

Organy podatkowe nie mogą wymagać od podatnika każdorazowego badania, czy
wystawca faktury za towary bądź usługi, których odliczenie ma dotyczyć jest podatnikiem,
faktycznie dysponuje towarami będącymi przedmiotem transakcji oraz czy wywiązuje się
z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT.

Organy podatkowe nie mogą również wymagać każdorazowo upewnienia się, że podmioty
działające na wcześniejszych etapach obrotu nie dopuściły się nieprawidłowości
lub przestępstwa, ani żeby podatnik posiadał potwierdzające powyższe sytuacje
dokumenty.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Wyrok w połączonych sprawach C-80/11 Mahageben kft i C-142/11 Peter Dávid
z dnia 21 czerwca 2012 r. (indywidualna ocena należytej staranności):

Organy podatkowe mają prawo odmówić podatnikowi prawa do odliczenia podatku
tylko w razie udowodnienia przez organ podatkowy, iż podatnik wiedział
lub powinien był wiedzieć, iż transakcje stanowiące podstawę odliczenia wiążą się
z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający
na wcześniejszym etapie obrotu.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Wyroki z dnia 31 stycznia 2013 r., ŁWK – 56 EOOD (C-643/11) oraz Stroj trans EOOD
(C-642/11)

W razie uznania, iż transakcja nie miała rzeczywiście miejsca, w związku z działaniami
bezprawnymi lub nieprawidłowościami popełnionymi przez wystawcę faktury
lub na wcześniejszym etapie obrotu w stosunku do transakcji powoływanej jako podstawa
prawa do odliczenia, należy ustalić na podstawie obiektywnych okoliczności
i bez wymagania od odbiorcy faktury podejmowania czynności sprawdzających, które
nie są jego zadaniem, że odbiorca ten wiedział lub powinien był wiedzieć, iż transakcja
wiąże się z naruszeniem przepisów o podatku od wartości dodanej, co ustalić powinien
sąd odsyłający.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Postanowienie z dnia 6 lutego 2014 r., M. Jagiełło (C-33/13) – firmanctwo

Krótki opis sprawy:

W 2005 r. M. Jagiełło dokonał obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony,
wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa wystawionych przez Bogromil
sp. z o.o. Organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia podatku VAT, gdyż
zakwestionowane faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Spółka Bogromil (zarejestrowana jako podatnik VAT), była zaangażowana w proceder
handlu nielegalnym paliwem i pełniła rolę firmanta A. Kucharskiego – rzeczywistego
właściciela i sprzedawcy tego paliwa. Dokumentacja księgowa spółki Bogromil
nie wykazała żadnej faktury na zakup takiego paliwa, organy uznały więc, że spółka
ta nie dysponowała tym paliwem, a zatem nie mogła go odsprzedawać. Organy
nie kwestionowały faktycznych zakupów i używania przez M. Jagiełłę dostarczonego
produktu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług
transportowych. Organy nie analizowały ani nie ustalały, czy wielkość faktycznych dostaw
i cena towaru były zgodne z danymi wykazanymi na zakwestionowanych fakturach.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Postanowienie z dnia 6 lutego 2014 r., M. Jagiełło (C-33/13) – firmanctwo

Teza postanowienia TSUE:

VI dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny
system podatku od wartości dodanej, należy interpretować w ten sposób,
że sprzeciwia się ona temu, aby podatnikowi odmówiono prawa do odliczenia podatku
od wartości dodanej należnego lub zapłaconego z tytułu towarów otrzymanych przez
niego, na tej podstawie, iż biorąc pod uwagę przestępstwa lub nieprawidłowości, jakich
dopuścił się wystawca faktury dotyczącej tej dostawy, uznaje się, że nie została ona
rzeczywiście dokonana przez rzeczonego wystawcę, chyba że zostanie wykazane
na podstawie obiektywnych przesłanek – bez wymagania od podatnika podejmowania
czynności sprawdzających, które nie są jego zadaniem – iż podatnik ten wiedział
lub powinien był wiedzieć, że wskazana dostawa wiąże się z przestępstwem w dziedzinie
podatku od wartości dodanej, co ustalić powinien sąd odsyłający.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Wyrok TSUE z dnia 6 grudnia 2012 r., Bonik EOOD, (C-285/11)

Krótki opis sprawy:

Brak dowodów na dokonanie WDT pszenicy i słoneczników zgłoszonych przez Bonik jako
dokonanych na rzecz spółki rumuńskiej Agrisco SRL. Organy podatkowe dokonały kontroli
dotyczących transakcji kupna pszenicy zgłoszonych przez Bonik jako dokonanych od spółek
Faworit stroj Warna EOOD oraz Agro trejd BG Warna EOOD, z tytułu których to transakcji
został odliczony podatek VAT. Bonik posiadała faktury sporządzone przez Faworit stroj
i Agro trejd, odpowiadające tym transakcjom kupna. W celu upewnienia się, że rzeczone
transakcje kupna rzeczywiście miały miejsce, bułgarskie organy podatkowe przeprowadziły
dodatkowe kontrole u dostawców spółki Bonik, to jest w spółkach Faworit stroj
i Agro trejd, a także u dostawców tych ostatnich, czyli w spółkach Ljusi trejd EOOD, Eksim
płjus EOOD i Riwa agro stił EOOD.
Ponieważ kontrole te nie pozwoliły na wykazanie, że ten ostatnie rzeczywiście dokonały
dostawy towarów na rzecz Faworit stroj i Agro trejd, bułgarskie organy uznały, że spółki
te nie posiadały wystarczającej ilości towarów koniecznej do dokonania dostaw na rzecz
spółki Bonik, zatem dostawy między tymi spółkami a Bonik nie miały miejsca.
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Karuzele podatkowe w orzecznictwie TSUE

Wyrok TSUE z dnia 6 grudnia 2012 r., Bonik EOOD, (C-285/11)

Teza wyroku TSUE:

Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona,
aby w okolicznościach takich jak będące przedmiotem postępowania głównego
odmówiono podatnikowi prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej z tytułu
dostawy towarów z uwagi na fakt, że uwzględniając przestępstwa lub naruszenia
popełnione na etapie obrotu poprzedzającym tę dostawę lub następującym po niej,
uznane zostało, że dostawa ta nie została rzeczywiście zrealizowana, jeżeli nie wykazano
na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik ten wiedział lub powinien był wiedzieć,
że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem
w dziedzinie podatku od wartości dodanej popełnionym na wcześniejszym lub dalszym
odcinku łańcucha dostaw, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.
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Kwestionowanie 
prawa do odliczenia
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Prawo do odliczenia VAT

• Zgodnie z art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie,
w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności
opodatkowanych.

• Podstawę do odliczenia podatku naliczonego stanowić może wyłącznie faktura
dokumentująca faktyczne zdarzenie gospodarcze. Faktura musi potwierdzać
rzeczywiste dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług pomiędzy
wskazanymi na niej podmiotami.

• Jeżeli z fakturą nie wiąże się świadczenie usług ani dostawa towarów lub jeśli
za realizację zdarzeń gospodarczych, dokumentowanym w tej fakturze odpowiada
w rzeczywistości inny podmiot niż ten, który wystawił fakturę – wówczas mówi się
o tzw. „pustych fakturach”.
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Błędy formalne faktur a prawo do odliczenia

• Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, drobne błędy formalne w postaci np. braku
daty sprzedaży, błędnego NIPu, braku słowa „faktura”, nie stanowią podstawy
do odmowy możliwości odliczenia wskazanego w fakturze podatku naliczonego.
Jednakże błędne oznaczenie nabywcy traktowane było bardziej rygorystycznie.

• Obecnie sądy administracyjne uznają, że błędy w danych nabywcy nie pozbawiają
podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem NSA, dopuszczalne
jest skorygowanie tych błędów poprzez wystawienie noty korygującej. Niemniej
jednak, korekty oznaczenia nabywcy nie może przyjąć formy wskazania zupełnie
innego podmiotu od tego podanego w fakturze pierwotnej, chyba że działanie
takie związane będzie z pomyłką ze strony wystawcy, a nie z jego świadomym
działaniem w tym zakresie.
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Konsekwencje korzystania z „pustych faktur” ze strony nabywcy

• Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy VAT odbiorca faktury stwierdzającej
czynności, które nie zostały dokonane, nie ma prawa do obniżenia podatku
należnego ani zwrotu różnicy podatku ani zwrotu podatku naliczonego.

• W ostatnich latach sądy administracyjne wskazują jednakże na konieczność
zagwarantowania podatnikowi prawa do odliczenia także w przypadku,
gdy wystawiona na jego rzecz faktura nie jest podmiotowo zgodna ze stanem
faktycznym – pod warunkiem udowodnienia, że działał on „w dobrej wierze”.
Należy podkreślić, że sprawdzenie, czy podmiot miał świadomość oszukańczego
charakteru transakcji, w którym wziął udział, ma uzasadnienie tylko
w przypadku rzeczywistego zaistnienia dostawy towarów/ wykonania usługi.

Jeżeli żadna z tych czynności nie miała miejsca, a mimo to podatnik odliczył VAT
z faktur rzekomo dokumentujących takie zdarzenie, to badanie „dobrej wiary”
jego działań uznaje się za bezpodstawne.
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Konsekwencje wystawiania „pustych faktur” przez sprzedawcę

• W myśl art. 108 ust. 1 ustawy VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi
fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

• Oznacza to, że wystawca faktur ma obowiązek zapłaty podatku wskazanego
zarówno na fakturach dokumentujących czynności faktycznie mające miejsce,
jak i fikcyjne. Tym samym obowiązkiem zapłaty kwoty podatku objęci zostali
także wystawcy „pustych faktur”. Linia orzecznictwa w tej kwestii jest jednolita.

• Wystawca „pustych faktur” może także podlegać sankcjom zawartym w Kodeksie
karnym i Kodeksie karnym skarbowym. Kluczowe jest określenie, czyn
zabroniony czyn godzi w obowiązek podatkowy. W linii orzecznictwa pojawiają
się rozbieżności interpretacyjne dotyczące ustalenia, czy wystawca „pustych
faktur” winien podlegać jedynie pod art. 62 § 2 k.k.s., czy ponosi
odpowiedzialność orkeśloną w art. 271 lub 286 § 1 k.k.
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Konsekwencje wystawiania „pustych faktur” przez sprzedawcę

Jeżeli działanie wystawcy „pustej faktury” godzi w obowiązek podatkowy:

Art. 62 § 2. k.k.s Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny
albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu
tym karom łącznie.

Jeżeli wystawca pustej faktury dąży do uzyskania zwrotu VAT:

Art. 76 § 1. k.k.s Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym
lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ
narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej,
w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku
od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet
zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności,
albo obu tym karom łącznie.
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Konsekwencje wystawiania „pustych faktur” przez sprzedawcę

Jeżeli wystawca fikcyjnej faktury robi to z zamiarem wprowadzenia innej osoby
w błąd w celu skłonienia jej do niekorzystnego rozporządzania mieniem:

Art. 271 k.k.

§ 1.Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia
dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej
znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
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Kwota 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego

• Z początkiem 2017 r. nowelizacją UoVAT wprowadzona została sankcja
w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego skierowana
do podatników, którzy celowo posłużyli się „pustą fakturą” i w ten sposób
zaniżyli kwotę zobowiązania podatkowego (art. 112c. UoVAT)

• Oznacza to, że podatnik, który otrzymał taką fakturę, nie jest uprawniony
do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury. Jeśli jednak
dokona takiego odliczenia, w razie stwierdzenia tego faktu nałożona zostanie
sankcja w wysokości 100% tego odliczenia.

• Ryzykiem objęcia ww. sankcją są zagrożeni także uczciwi podatnicy, którzy
nieświadomie zostali włączeni w schemat karuzeli podatkowej.

• Przepisów art.112c ustawy nie stosuje się do okresów rozliczeniowych
przypadających przed 1 stycznia 2017 r. – na ten moment brak ukształtowanej
linii orzeczniczej w tym zakresie.

Slide 47



Odpowiedzialność karna 
i karno-skarbowa za 
uczestnictwo w karuzelach 
podatkowych
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Nieumyślność czynu zabronionego a odpowiedzialność karno-skarbowa

Art. 4 k.k.s.

§ 1. Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie,
a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.

§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego
popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia,
na to się godzi.

§ 3. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru
jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności
wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu
przewidywał albo mógł przewidzieć.
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Nieumyślność czynu zabronionego a odpowiedzialność karno-skarbowa

Art. 84 k.k.s

§ 1. Kto, nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł
obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy lub innej jednostki
organizacyjnej, dopuszcza, chociażby nieumyślnie, do popełnienia czynu
zabronionego określonego w tym rozdziale, podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy wyczerpuje znamiona innego
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego określonego
w tym rozdziale albo jeżeli niedopełnienie obowiązku nadzoru należy do ich
znamion.
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Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanej grupie przestępczej
wyłudzającej VAT

Art. 258 k.k.

§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Elementy polityki 
zarządzania ryzykiem 
podatkowym w celu 
uniknięcia udziału 
w karuzeli podatkowej
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Przesłanki mogące budzić wątpliwości co do rzetelności kontrahenta

• Towar będący przedmiotem transakcji należy do kategorii towarów, których obrót jest
szczególnie narażony na wyłudzenia lub nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu
podatku VAT.

• Propozycja rozliczenia gotówkowego dla transakcji o wartości powyżej 15.000 PLN.

• Propozycja obniżenia ceny w przypadku płatności gotówką / cesją wierzytelności.

• Propozycja płatności w kilku przelewach z tego samego rachunku bankowego zamiast
płatności jednorazowej.

• Uzgodnienie, że zapłata za towar zostanie dokonana przez podmiot trzeci
w przypadku transakcji WDT.

• Uzgodnienie, że zapłata za towar zostanie dokonana na rzecz podmiotu trzeciego
w przypadku transakcji WNT.
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Przesłanki mogące budzić wątpliwości co do rzetelności kontrahenta

• Propozycja dostawy towarów do magazynu kontrahenta zlokalizowanego w kraju
innym niż kraj, w którym ten podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

• Brak wszystkich danych dotyczących towaru, wymaganych w danej branży.

• Nawiązywanie kontaktu przez osoby niereprezentujące kontrahenta (obce osoby
trzecie).

• Osoba reprezentująca kontrahenta jest uprawniona do reprezentacji co najmniej
5 różnych podmiotów, w tym kontrahenta.

• Działalność kontrahenta jest prowadzona krócej niż 1 rok.

• Zmiana struktury właścicielskiej w okresie 1 roku przed dniem transakcji.
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Lista branż szczególnie narażonych na wyłudzenia w VAT

• Doradztwo i inne usługi niematerialne
• Działalność agentów sprzedaży
• E-handel i usługi informatyczne
• Handel elektroniką
• Handel hurtowy pozostały
• Handel produktami spożywczymi i tytoniem
• Motoryzacja
• Nieruchomości
• Opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne)
• Paliwa
• Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi
• Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane
• Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

*pogrubiony tekst wskazuje branże, w których występuje najwyższe ryzyko nieświadomego
uczestnictwa w karuzelach podatkowych –według Administracji Podatkowej MF
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Weryfikacja formalna

Uzyskanie potwierdzenia rejestracji potencjalnego kontrahenta dla celów VAT
w ogólnodostępnych bazach danych tj.:

• VIES – dla potwierdzenia rejestracji spółki dla celów transakcji
wewnątrzwspólnotowych.

• Portal podatkowy MF – dla potwierdzenia rejestracji spółki dla celów VAT
w Polsce.

• KRS lub CEIDG – w celu weryfikacji:
 osób upoważnionych do reprezentacji spółki,
 wysokości kapitału zakładowego,
 zgodności towaru będącego przedmiotem transakcji z zadeklarowanym

obszarem działalności spółki,
 Daty rejestracji spółki.

Dodatkowo:
• Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Slide 56



Weryfikacja merytoryczna

Powinna opierać się na obiektywnej ocenie warunków proponowanych przez kontrahenta
w zawieranej transakcji i jego realnych możliwości do ich spełnienia.

W szczególności należy zwrócić uwagę na:

• oferty okazyjne – gdy cena oferowana przez potencjalnego kontrahenta znacząco
odbiega od warunków rynkowych;

• dotychczasowe doświadczenie (lub jego brak) w zawieraniu podobnych
transakcji;

• krótką obecność na rynku;
• brak relacji gospodarczych z podobnymi podmiotami z branży;
• obietnice realizacji dostaw w warunkach zbyt perfekcyjnych, aby można je było

uznać za prawdziwe.
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Jeżeli chcieliby Państwo
skorzystać z usług 
doradztwa podatkowego
naszych ekspertów
prosimy o kontakt!

+ 48 22 323 29 50

Agata Nieżychowska – Tax Director

E-Mail: poland@accace.com

Accace Polska
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska

Web:    www.accace.pl


