
 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 8 - 

 Wyłączenie z opodatkowania VAT  czynności, które nie  mogą być 

 przedmiotem prawnie skutecznej umowy 

 W  poprzednim  artykule  omówiliśmy  pierwszą  kategorię  czynności 

 wyłączonych  z  opodatkowania  VAT  -  transakcje  zbycia  przedsiębiorstwa 

 lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

 Z  art.  6  ustawy  o  VAT  wynika,  że  wyłączeniu  podlegają  również  czynności, 

 które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 

 Co ustawodawca miał na myśli? 

 Na  to  pytanie  odpowiemy  w  dzisiejszej  lekcji  na  przykładach 

 interpretacji indywidualnych. 

 Myślę,  że  większość  osób  uzna,  że  do  czynności,  które  nie  mogą  być 

 przedmiotem  prawnie  skutecznej  umowy,  zaliczyć  można  wszelkiego 

 rodzaju  oszustwa.  Tak  przepis  ten  zinterpretowała  również  spółka,  która 

 wystosowała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. 

 Sprawdźmy  zatem  interpretację  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 z dnia 08.08.2022 r. sygn. 113-KDIPT1-1.4012.310.2022.4.ŻR. 

 Spółka  we  wrześniu  i  październiku  2020  r.  dokonała  wydania  paliwa 

 i  wystawiła  faktury  sprzedaży  na  rzecz  kontrahenta.  Jednakże,  pomiędzy 

 Spółką  a  tym  kontrahentem  nie  doszło  do  transakcji  (dostawy  towaru), 

 ponieważ  Spółka  stała  się  ofiarą  oszustwa.  W  imieniu  firmy  paliwo  odebrał 

 rzekomy  przedstawiciel,  który  sfałszował  upoważnienie,  pieczątkę 

 i  podpisy  właścicielki  firmy.  Firma  ta  nie  otrzymała  więc  towaru,  który 

 podlegał  opodatkowaniu.  Faktury  zostały  odebrane  przez  rzekomego 

 przedstawiciela  i  nigdy  nie  dotarły  do  firmy,  na  którą  były  wystawione, 

 w  związku  z  czym  nie  zostały  przez  nią  również  uwzględnione  w  ewidencji 



 rachunkowej  i  podatkowej.  Spółka  uznała,  że  w  związku  z  oszustwem, 

 można uznać, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT. 

 Dyrektor  KIS  wskazał  jednak,  że  wyłączenie,  o  którym  mowa  w  art.  6  pkt 

 2  ustawy  o  VAT,  odczytywać  należy  w  powiązaniu  z  art.  7  ust.  1  tej 

 ustawy.  Tym  samym  istotne  jest  czy  czynność  doprowadziła  do  możliwości 

 korzystania  z  przedmiotu  dostawy,  który  może  podlegać  legalnemu 

 obrotowi  i  mieć  wpływ  na  konkurencyjność.  Organ  podkreślił,  że  istota 

 przepisu  art.  6  pkt  2  ustawy  sprowadza  się  do  tego,  że  wyłącza  on 

 z  opodatkowania  czynności,  które  są  uznawane  za  nielegalne 

 w  obrocie  prawnym  i  to  jeszcze  tylko  wówczas,  gdy  czynności  te 

 nie  mają  wpływu  na  konkurencyjność.  Jednocześnie  wskazał,  że  TSUE 

 dopuszcza  w  swoich  orzeczeniach,  że  opodatkowanie  powinno 

 obejmować  te  czynności,  które  co  prawda  były  niezgodne 

 z prawem, jednakże mogłyby one być dokonane jako legalne. 

 Dodał również: 

 “Jak  wynika  z  uzasadnień  przywołanych  orzeczeń,  TSUE  wywiódł  zasadę 

 opodatkowania  tych  czynności  z  zasady  neutralności  podatku  oraz 

 z  zasady  unikania  jakichkolwiek  zakłóceń  konkurencji.  W  ocenie  TSUE 

 w  przypadku  tych  czynności  nie  można  wprowadzać  zasadniczego 

 rozróżnienia  pomiędzy  czynnościami  zgodnymi  i  niezgodnymi  z  prawem. 

 Opodatkowanie  powinno  zatem  obejmować  te  czynności,  które  co  prawda 

 były  niezgodne  z  prawem,  jednakże  mogłyby  być  dokonane  jako  legalne. 

 W  przypadku  towarów  i  usług,  które  mogą  być  przedmiotem  normalnego 

 obrotu  i  wykonywanej  działalności  gospodarczej,  nieobjęcie 

 opodatkowaniem  czynności  zabronionych  i  sprzecznych  z  prawem 

 prowadziłoby  do  znacznego  zakłócenia  konkurencji.  Podmioty,  które 

 dokonywały  dostaw  i  odpłatnego  świadczenia  usług,  jako  transakcji 

 sprzecznych  z  prawem,  znajdowałyby  się  w  znacznie  lepszej  sytuacji  od 

 podmiotów  legalnie  wykonujących  swoje  usługi.  Ich  towary  i  usługi  – 



 nieobciążone  VAT  –  byłyby  pod  względem  ceny  bardziej  atrakcyjne  dla 

 konsumentów. 

 Odnosząc  powyższe  rozważania  do  niniejszej  sprawy  należy  w  pierwszej 

 kolejności  wyjaśnić,  że  nie  ma  istotnego  znaczenia  to,  czy  podmiot,  który 

 przejął  władanie  nad  towarem  nabył  jednocześnie  prawo  własności,  jak 

 i  to,  że  Państwa  Spółka  nie  uzyskała  zapłaty  za  towar  będący 

 przedmiotem  dostawy,  bowiem  ustawa  o  podatku  od  towarów  i  usług 

 nie uzależnia opodatkowania czynności od otrzymania zapłaty  .” 

 Organ  dowiódł,  że  doszło  do  dostawy  towarów,  która  to  podlega 

 opodatkowaniu  VAT.  Przez  dostawę  towarów  rozumie  się  bowiem 

 przeniesienie  prawa  do  rozporządzania  towarami  jak  właściciel, 

 a  prawa  do  rozporządzania  rzeczą  jak  właściciel  nie  należy 

 utożsamiać  z  przeniesieniem  własności  w  świetle  przepisów 

 prawa cywilnego. 

 W interpretacji wskazał: 

 “Użyte  w  art.  7  ust.  1  ustawy  i  art.  14  ust.  1  Dyrektywy  112  pojęcie 

 przeniesienie  prawa  do  rozporządzania  rzeczą  jak  właściciel  nie  jest 

 tożsame  z  przeniesieniem  własności  w  rozumieniu  prawa  cywilnego,  gdyż 

 obejmuje  również  przypadki,  gdy  doszło  do  przekazania  szeroko  pojętej 

 kontroli  ekonomicznej  nad  rzeczą,  skutkiem  czego  można  nią  dysponować 

 jak  właściciel,  mimo  że  nie  miało  miejsca  prawne  przejście  własności  na 

 nabywcę. 

 W  orzecznictwie  i  praktyce  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej 

 pojawił  się  w  tym  kontekście  termin  „własność  ekonomiczna”. 

 W  wyroku  z  dnia  8  lutego  1990  r.,  C-320/88  w  sprawie  Staatssecretaris 

 van  Financiën  przeciwko  Shipping  and  Forwarding  Enterprise  Safe  BV, 

 Trybunał  stwierdził,  że  dostawa  towarów  w  rozumieniu  podatkowym  nie 

 ogranicza  się  wyłącznie  do  zbycia  prawa  własności  rzeczy.  Wskazał,  że 

 „własność  ekonomiczna”  to  sytuacja,  w  której  z  punktu  widzenia 



 aspektów  ekonomicznych  oraz  w  rozumieniu  potocznym  należałoby 

 uznać  kogoś  za  właściciela  rzeczy.  Innymi  słowy  przejście  własności 

 ekonomicznej  nie  musi  towarzyszyć  przejście  własności  w  sensie 

 prawnym.  Tym  samym  definicja  dostawy  towarów  obejmuje  również 

 sytuacje,  gdy  bez  przeniesienia  prawa  własności  następuje  przejęcie 

 władztwa  ekonomicznego  nad  rzeczą.  Istotne  w  tej  mierze  jest 

 faktyczne  dysponowanie  towarem,  a  nie  tytuł  prawny  do  niego.  A  zatem 

 fizycznie  przemieszczenie  (dostarczenie)  towaru  co  do  zasady 

 wyczerpuje  pojęcie  dostawy  w  rozumieniu  VAT.  Wyjątkiem  jest 

 sytuacja,  gdy  na  nabywcę  nie  zostanie  przeniesione  prawo  do 

 rozporządzania  towarem  jak  właściciel,  to  znaczy  gdy  jest  on  w  jakiś 

 sposób  ograniczony  w  swobodzie  dysponowania  towarem.  Należy  przy 

 tym  uznać,  że  chodzi  tutaj  przede  wszystkim  o  możliwość  faktycznego 

 dysponowania  rzeczą,  a  nie  rozporządzania  nią  w  sensie  prawnym. 

 Istotą  dostawy  towarów  nie  jest  bowiem  przeniesienie  prawa  własności. 

 Zwrotu  „prawo  do  rozporządzania  jak  właściciel”  nie  można 

 interpretować jako „prawa własności”.” 

 W  związku  z  powyższym  Dyrektor  KIS  uznał,  że  w  tej  sprawie,  transakcja 

 podlega  opodatkowaniu  i  nie  może  zostać  wyłączona  z  opodatkowania  na 

 podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o VAT. 

 Interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 z dnia 17.08.2022 r. sygn.0113-KDIPT1-2.4012.333.2022.3.AM: 

 Podobna  sytuacja  dotyczyła  spółki,  która  to  stała  się  ofiarą  oszustwa  przez 

 osobę,  która  działała  w  ramach  zorganizowanej  grupy  przestępczej  . 

 Do  spółki  zgłosiła  się  osoba  podająca  się  za  przedstawiciela  podmiotu 

 mającego  siedzibę  we  Francji,  zainteresowana  nawiązaniem  współpracy 

 handlowej  polegającej  na  złożeniu  zamówienia  na  towary-materiały 

 budowlane.  W  związku  z  podjęciem  współpracy,  Spółka  otrzymała  złożone 

 w  imieniu  Kontrahenta  zamówienie  na  dostarczenie  towaru.  Po  złożeniu 

 zamówienia  i  jego  akceptacji  zgłosił  się  przewoźnik,  któremu  wydano 



 towar.  Zdarzenie  zostało  więc  udokumentowane  między  innymi  fakturami, 

 dokumentacją  magazynową  oraz  listami  przewozowymi  potwierdzającymi 

 wydanie  towaru  firmie  transportowej,  która  miała  przetransportować 

 towar  do  Kontrahenta  do  Francji  oraz  Wielkiej  Brytanii.  Po  upływie  terminu 

 płatności  wynikającego  z  faktur,  Spółka  podjęła  próbę  skontaktowania  się 

 z  osobą,  która  złożyła  zamówienie.  Nie  udało  się  to  jednak,  a  Spółka  ze 

 strony  Kontrahenta  otrzymała  informację,  iż  nie  zamawiał  dostawy 

 towarów  będących  przedmiotem  wniosku.  Na  podstawie  powyższych 

 informacji  stwierdzono,  iż  osoba  podająca  się  za  przedstawiciela 

 Kontrahenta  dokonała  oszustwa  w  wyniku  którego  doszło  do  kradzieży 

 wspomnianego  towaru.  Sprawę  oszustwa  i  kradzieży  towarów  Spółka 

 zgłosiła organom ścigania. 

 Stanowisko  Dyrektora  KIS  pokrywa  się  z  tym  przedstawionym 

 w  poprzedniej  interpretacji.  Organ  ponownie  podkreślił,  że 

 w  analizowanym  przypadku  sama  dostawa  towarów,  jako  przeniesienie 

 prawa  do  rozporządzania  towarami  jak  właściciel,  miała  miejsce.  Podmiot, 

 który  zamówił  towar  uzyskał  de  facto  możliwość  korzystania  z  towarów 

 tak  jak  właściciel.  Założeniem  zrealizowanej  transakcji  była  jej  odpłatność. 

 Zauważył  również,  że  ujawnienie  okoliczności,  że  Wnioskodawca  padł 

 ofiarą  wyłudzenia  towaru  miało  miejsce  dopiero  po  dokonaniu  transakcji. 

 Natomiast  zdarzenie  gospodarcze,  jakim  jest  dostawa  towarów, 

 faktycznie  zaistniało.  Tym  samym  dokonanej  transakcji  nie  można 

 uznać  za  czynność  niebędącą  przedmiotem  prawnie  skutecznej 

 umowy. 

 Przejdźmy  zatem  do  odpowiedzi  na  pytanie,  co  ustawodawca  miał  na 

 myśli,  wskazując  w  art.  6  pkt  2  jako  niepodlegające  opodatkowaniu  VAT 

 - czynności które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 

 Już  w  przytoczonych  powyżej  interpretacjach  wskazano,  że  istota 

 przepisu  art.  6  pkt  2  ustawy  sprowadza  się  do  tego,  że  wyłącza  on 



 z  opodatkowania  czynności,  które  są  uznawane  za  nielegalne 

 w obrocie prawnym. 

 Interpretacja  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej  z  dnia  05.07.2022 

 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.319.2022.3.JSZ: 

 Wnioskodawczynią  interpretacji  jest  kobieta,  która  zajmuje  się 

 świadczeniem  usług  seksualnych  za  pieniądze  (prostytucją).  We  wniosku 

 wskazała  ona  pełny  obraz  świadczenia  powyższych  usług,  wskazując  że 

 jest  to  jej  główne  źródło  dochodu.  Organ  podatkowy  zapytała  czy  usługi  te 

 podlegają opodatkowaniu VAT. 

 Dyrektor  KIS  odstąpił  od  uzasadnienia,  uznał  jednak  stanowisko 

 Wnioskodawczyni  za  prawidłowe.  Zgodnie  z  jej  stanowiskiem  natomiast, 

 czynności  przez  nią  wykonywane  nie  mogą  być  przedmiotem  prawnie 

 skutecznej  umowy.  Tym  samym,  zgodnie  z  art.  6  pkt  2  ustawy  o  VAT  nie 

 mogą  również  podlegać  opodatkowaniu  podatkiem  od  towarów  i  usług. 

 W stanowisku Wnioskodawczyni można przeczytać: 

 “Przepis  art.  6  u.p.t.u.  zawiera  wyłączenia  z  opodatkowania  wymienionych 

 w  nim  czynności,  działań  i  zdarzeń.  Wyłączenie  ma  charakter 

 przedmiotowy,  a  nie  podmiotowy.  W  przepisie  art.  6  pkt  2  u.p.t.u.  chodzi 

 o  czynności  niepożądane  z  punktu  widzenia  obowiązującego 

 porządku  prawnego,  czyli  takie  jak  np.  kradzież,  stręczycielstwo, 

 prostytucja,  a  więc  czynności  stanowiące  czyny  zabronione,  jak 

 również  czynności  nieważne  bezwzględnie.  W  orzecznictwie  TSUE 

 przyjmowane  jest,  że  przesłanką  wyłączenia  z  opodatkowania  jest  m.in. 

 działalność  prowadzona  poza  ramami  prawa,  ale  przy  braku  wpływu  na 

 konkurencyjność  (wyrok  ETS  z  29  czerwca  1999  r.  w  sprawie  Coffeeshop 

 Siberie,  C-158/98),  jak  też  czynność  nielegalna  ze  względu  na  jej 

 charakter  (wyrok  ETS  z  5  lipca  1988  r.  w  sprawie  Vereniging  Happy 

 Family Rustenburgerstraat, C-289/86). 



 Zgodnie  z  art.  58  §  1  Kodeksu  cywilnego,  czynność  prawna  sprzeczna 

 z  ustawą  albo  mająca  na  celu  obejście  ustawy  jest  nieważna,  chyba  że 

 właściwy  przepis  przewiduje  inny  skutek,  w  szczególności  ten,  że  na 

 miejsce  nieważnych  postanowień  czynności  prawnej  wchodzą  odpowiednie 

 przepisy  ustawy.  W  myśl  natomiast  art.  58  §  2  Kodeksu  cywilnego, 

 nieważna  jest  czynność  prawna  sprzeczna  z  zasadami  współżycia 

 społecznego. 

 W  związku  z  powyższym,  przedmiotem  prawnie  skutecznej 

 umowy,  w  rozumieniu  art.  2  art.  6  pkt  2  u.p.t.u.,  nie  mogą  być 

 zachowania,  które  ze  swej  istoty  są  sprzeczne  z  prawami 

 przyrody,  ustawą  lub  zasadami  współżycia  społecznego 

 i  w  konsekwencji  w  ogóle  nie  mogą  być  określone  w  treści  ważnej 

 i  wywołującej  zamierzone  skutki  umowy.  Są  to  czynności,  które 

 w  żadnych  okolicznościach  i  warunkach,  jakie  przepisy  prawa 

 przewidują  dla  zawarcia  wolnej  od  wad  umowy,  nie  mogą  być 

 przedmiotem  stosunku  cywilnoprawnego,  nawet  hipotetycznie. 

 Tylko  środki  uzyskane  z  zachowań,  które  w  żadnych 

 okolicznościach  nie  mogą  być  zaakceptowane  przez  obowiązujący 

 porządek  prawny  zostały  wyłączone  przez  ustawodawcę  spod 

 działania  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  na  podstawie  art. 

 6 pkt 2 u.p.t.u.” 

 Analogiczne  stanowisko  Dyrektor  KIS  zajął  w  interpretacji  indywidualnej 

 z dnia 03.07.2017 r. sygn.  0113-KDIPT1-3.4012.69.2017.2.OS. 


