
ACCACE POLAND
ZMIANY PODATKOWE NA 2018 ROK 
– NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY 
W PRAKTYCE

Business Brunch
7 czerwca 2018 | Warszawa   



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.



Nasze usługi 

Podatki

 Doradztwo podatkowe 

w zakresie VAT, CIT i PIT

 Doradztwo transakcyjne

 Międzynarodowe planowanie

podatkowe 

 Ceny Transferowe

 Due Dilligence 

Prawo

 Doradztwo prawne

 Spory sądowe

 Due Dilligence

Księgowość

 Obsługa księgowa

 Raportowanie 

 Doradztwo księgowe 

 Sprawozdawczość IFRS

 Implementacja rozwiązań ERP 

Kadry i płace 

 Outsourcing płac 

 Obsługa kadrowa

 RCP/ECP (rozliczanie czasu

pracy/ewidencja czasu pracy)

 Prawo pracy - doradztwo

TULIP Accounting

 Zarządzanie obiegiem

dokumentów

 Automatyczne księgowanie

 Raportowanie 

TULIP Payroll

 Elektroniczne paski płacowe 

 Obsługa zapytań płacowych 

 Ewidencja czasu pracy

 Segmentacja uprawnień 

w zależności od struktury

organizacyjnej przedsiębiorstwa

Doradztwo Outsourcing TULIP



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 ?



Mechanizm podzielonej 
płatności (split payment)



Split payment
Podstawowe założenia (1)

• Od 1 lipca 2018 (Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o VAT oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62));

• Dobrowolne przyjęcie MPP – decyduje nabywca;

• Możliwe stosowanie tylko do wybranych faktur – decyduje nabywca;

• Wniosek do KE, który umożliwi ewentualne zastosowanie obowiązkowego MPP
w podatku VAT od 1 stycznia 2019 roku; obowiązek rozliczania VAT tą metodą
dotyczyłby jedynie transakcji w branżach, w których zidentyfikowano istotne
oszustwa w VAT;

• Propozycja skierowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby zabezpieczyć się
przed konsekwencjami nieświadomego udziału w nieuczciwych lub
przestępczych praktykach innych podmiotów;

• Mechanizm będzie stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji
dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do tzw. transakcji B2B;

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/62/D2018000006201.pdf


Split payment
Podstawowe założenia (2)

• Zastosowanie mechanizmu split payment powoduje podzielenie należnej kwoty
na dwa strumienie płatności:

 zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej 
z otrzymanej faktury jest dokonywana na specjalny rachunek bankowy 
dostawcy - rachunek VAT,

 zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z 
otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek 
w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w 
inny sposób.

• Rachunek VAT będzie otwierany automatycznie (bez konieczności zawarcia
odrębnej umowy) i prowadzony w PLN; nie ma konieczność zgłaszania rachunku
do US;



Split payment
Podstawowe założenia (3)

• Brak możliwości dysponowania środkami przez podatnika – wniosek o zgodę na
przekazanie środków z rachunku VAT (60 dni na wydanie decyzji)

• Odmowa przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT, gdy:

 podatnik ma zaległość w VAT (w tej części + odsetki);

 zachodzi uzasadniona obawa, że: 

o zobowiązanie podatkowe nie zostanie uregulowane (podatnik trwale nie 
płaci podatku, zbywa majątek, itp.)

o ustalone zostanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe.



Split payment
Podstawowe założenia (4)

• Zapłata dokonywana jest w złotych polskich, przy użyciu komunikatu przelewu,
udostępnionego przez bank lub SKOK, w którym podatnik wskazuje:

 kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury,

 kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,

 numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

 numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku.

• W przypadku gdy płatność zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż
dostawca towarów lub usług, podatnik ten będzie solidarnie odpowiedzialny
wraz dostawcą za niezapłacony podatek wynikający z tej dostawy;



Split payment
Korzyści dla przedsiębiorców 

• Stosowanie MPP pozwoli uzyskać korzyści nabywcy:

 brak zastosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości
150%, do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, w któym co
najmniej 95% kwoty podatku naliczonego, wynika z faktur zapłaconych przy
użyciu MPP;

 brak sankcyjnych stawek 20%, 30% i 100% VAT;

 brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy (przewidzianej dla nabywców
kilku grup towarów).

• Nie dotyczy podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem MPP
została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności które nie
zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością.

• Zwrot na rachunek VAT różnicy VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia
(bez dodatkowych warunków); dot. zwrotu całej kwoty nadwyżki, niezależnie od
tego, czy faktury z których wynika VAT zostały opłacone z zastosowaniem MPP, czy
nie.



Split payment
Problemy praktyczne 

• Czy dostawca może mieć wpływ na decyzję nabywce co do stosowania
mechanizmu MPP?

• Płatność dokonywana jest na podstawie „otrzymanej” faktury.

• Brak faktury = brak prawa do stosowania MPP przez nabywcę.

• Zawyżenie VAT a możliwość wypłaty kwoty z rachunku VAT na standardowy
rachunek (korekta faktury).

• Zwrot nadwyżki VAT dokonywany jest na rachunek VAT – podwójne terminy.

• Środki z rachunku VAT można wykorzystać wyłącznie na:

 zapłatę dostawcom VAT w systemie MPP,

 zapłatę VAT do US,

 zapłatę odsetek od VAT do US;

 zapłatę dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT.



Split payment w budownictwie 

Komunikat Ministerstwa Finansów

• Wejście w życie od 1 lipca 2018 r. MPP nie będzie miało żadnego wpływu na
obecnie realizowane inwestycje budowlane.

• W przypadku usług budowlanych obowiązują specjalne zasady rozliczania
podatku VAT z podwykonawcami takich usług. Podmiotem zobowiązanym do
rozliczenia podatku VAT na zasadach tzw. odwróconego obciążenia jest
nabywca usług, w tym także lider konsorcjum realizującego kontrakty
budowlane poprzez podwykonawców. Oznacza to, że w rozliczeniach za usługi
budowlane pomiędzy liderem konsorcjum a podwykonawcami usług
budowlanych nie jest naliczany podatek VAT. W konsekwencji nie ma żadnej
możliwości dokonywania na tym etapie rozliczeń płatności z użyciem
mechanizmu podzielonej płatności niezależnie od tego, czy dokonywane są
one z rachunku rozliczeniowego, czy byłyby dokonywane z rachunku
powierniczego.



Stawka sankcyjna – dodatkowe zobowiązanie
w wysokości 30% zaniżenia zobowiązania podatkowego

Art. 112b ust. 1 ustawy o VAT
W razie stwierdzenia, że podatnik:
1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od

kwoty należnej,
c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy

rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy

podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe,
zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu
skarbowego,

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego –
naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa odpowiednio
wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie
podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania
podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego
lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.



Stawka sankcyjna – podwyższona stawka sankcji
w wysokości 100% kwoty zaniżenia zobowiązania 
podatkowego

• Art. 112c wprowadzona podwyższoną stawkę sankcji (wynoszącą 100% kwoty
zaniżonego zobowiązania podatkowego) w odniesieniu do przypadków
świadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych i osiągania
nieuprawnionych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.

• Przepis ten zawiera uregulowania szczególne wobec art. 112b ustawy o VAT.
Nie dojdzie zatem do sytuacji nałożenia na podatnika podwójnej sankcji
poprzez jednoczesne nałożenie sankcji podatkowej w wysokości 100%
z sankcją podatkową w wysokości 30%.



Prawo do obniżenia VAT naliczonego

• Art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług:

„Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub
importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek
podatkowy”.

• Art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług:

Prawo to powstaje pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku
należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on
obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od
upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług
powstał obowiązek podatkowy.

• Podatnik powinien wykazać podatek należny z tytułu WNT lub importu usług w
deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy; VAT
naliczony powinien być wykazany w rozliczeniu bieżącym.

• Jeśli podatek należny zostanie ujęty później niż w ciągu 3 miesięcy, podatnik
zostanie obciążony odsetkami wynikającymi z opóźnienia w rozliczeniu podatku.



Problemy praktyczne

• Automatyczne wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT
a prawo do odliczenia

• Niewykazanie podatku VAT od importu usług i WNT w terminie 3 miesięcy od
powstaniaobowiązku podatkowego - powstanie zaległości podatkowej
i dodatkowa sankcja w VAT; przepis niezgodny z Dyrektywą VAT UE

• Brak rejestracji zagranicznego kontrahenta a powstanie zaległości w VAT
u nabywcy i dodatkowa sankcja w VAT .



Zmiany w zakresie podatku
dochodowego od osób 
fizycznych



50% koszty uzyskania przychodów z tytułu 
praw autorskich

• Od 2018 r. podniesiony zostanie limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu
rozporządzenia prawami autorskimi. Limit wyniesie 85 528 zł rocznie
(dotychczas: 42 764 zł).

• Ograniczenie kręgu osób (autorów) uprawnionych do skorzystania z ww.
odliczenia kosztów do autorów, którzy uzyskują przychody z konkretnych
rodzajów działalności, m.in. działalności twórczej i artystycznej w wybranych
dziedzinach, działalności badawczo-rozwojowej, naukowo dydaktycznej,
produkcji audiowizualnej, publicystycznej i dziennikarskiej.



System STIR
System STIR



System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej

Podstawowe założenia

• Cel: uszczelnienie systemu podatkowego poprzez przeciwdziałanie
wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

• Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie analizował konta bankowe firm
pod kątem ewentualnego popełniania przestępstw skarbowych (eliminacja
tzw. firm-słupów, „pustych faktur” i wyłudzania VAT);

• Przynajmniej raz dziennie izba rozliczeniowa będzie przekazywać Szefowi KAS
m.in. informacje o otwieranych i prowadzonych rachunkach przedsiębiorców
oraz dzienne zestawienia transakcji dotyczących tych rachunków;

• Dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków firmowych niezależnie
od tego, czy ich właścicielem jest czynny podatnik VAT czy podatnik
zwolniony z VAT;

• Informacje o wszystkich przelewach i transakcjach dokonywanych
na rachunkach banki będą przekazywać od końca lipca 2018 r.



System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej

Potencjalne zagrożenia dla podatników

• Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wydać postanowienie
o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72
godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka,
wskażą, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków
lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do
czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku
podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

• Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przedłużyć, w drodze
postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas
oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zajdzie uzasadniona
obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego
powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu
odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość
10 000 euro.



System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej 

Potencjalne zagrożenia dla podatników

• W przypadku podejrzenia prowadzenia działań z zamiarem wykorzystania sektora
bankowego do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi podatnik:

• nie uzyska wpisu do rejestru czynnych podatników VAT, lub
• zostanie wykreślony z rejestru z urzędu, bez zawiadamiania.

• Blokada zabezpieczy wszystkie środki na rachunku nie tylko te, będące przedmiotem
„podejrzanej” transakcji - ostrożność przy dokonywaniu rozliczeń z nowymi
kontrahentami.

• Wniosek do szefa KAS o ponowne rozpatrzenie postanowienia o blokadzie rachunku,
(nie wstrzymuje wykonania postanowienia; 7 dni na rozpatrzenie).



System STIR

Katalog dobrych praktyk przy 
nieświadomym uczestnictwie 
w karuzelach podatkowych



Należyta staranność a prawo do odliczenia

• „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez
nabywców towarów w transakcjach krajowych” w kontekście prawa do
odliczenia podatku naliczonego opracowana przez MF

• Lista nie stanowi aktu prawnego (wytyczne dla organow)

• Lista zawiera zalecane zasady postępowania przedsiębiorców, umożliwiające
im zachowanie należytej staranności w ramach dokonywanych transakcji
handlowych.

• Ochrona dla korzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku VAT
naliczonego.



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.

Slide 25



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.

Slide 26



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

Slide 27



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 28



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.

Slide 29



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

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)

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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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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