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Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie Minister 

Finansów v. Kraft Foods Polska S.A., C-588/10 

 

dr Krzysztof Lasioski-Sulecki 

 

Wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej a zasada proporcjonalności 

 

Wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej 

faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego 

przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 

dyrektywy VAT. 

Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności, co do zasady, nie 

sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego 

dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe 

lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówid wykazania przed organami podatkowymi 

danego paostwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on 

należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów 

lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana 

transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie 

faktury. 

         (Teza rozstrzygnięcia) 

 

1. Zagadnienie, do którego odniósł się TSUE, było źródłem sporów między podatnikami a organami 

podatkowymi właściwie od dnia akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej (obecnie: Unii Europejskiej). 

Już wówczas weszły bowiem w życie przepisy, które uzależniały dopuszczalnośd skorygowania 

podstawy opodatkowania od uzyskania przez dostawcę lub usługodawcę potwierdzenia odbioru 

faktury korygującej. Pierwotnie przepisy te były zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów1 i 

                                                           
1
 Zob. § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania 

oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 

Nr 97, poz. 971) oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu 

podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). 
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zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny2 za sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 2 kwietnia 1997 r.3 O niekonstytucyjności przepisów przesądziło zasadniczo właśnie to, że 

regulacja była ujęta w akcie rangi podustawowej, chociaż TK wyraził również przypuszczenie, że 

przepisy zawarte w niekonstytucyjnym przepisie rozporządzenia naruszały prawo wspólnotowe. 

2. W następstwie powołanego wyroku TK ustawodawca wprowadził zasadniczo tożsamą regulację 

prawną do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług4 – dalej u.p.t.u. Zgodnie z 

art. 29 ust. 4a–4c u.p.t.u.: 

„4a. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy 

określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod 

warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 

rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia 

otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. 

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie 

złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia 

korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. 

4b. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę 

towaru lub usługi nie stosuje się: 

1) w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy 

towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; 

2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu 

przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 

138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy. 

4c. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na 

fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż 

należna”. 

3. Zgodnie z art. 79 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej5 – dalej dyrektywa 2006/112, podstawa opodatkowania nie 

obejmuje następujących elementów: 

                                                           
2
 Wyrok TK z dnia 11 grudnia 2007 r., U 6/06, OTK-A 2007, z. 11, poz. 156. Wyrok dotyczył § 16 ust. 4 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.  
3
 Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 

4
 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. Zmianę wprowadzono na mocy art. 1 pkt 21 lit. b 

ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1320). 
5
 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 i n. z późn. zm. 
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a) obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, 

b) opustów i obniżek cen udzielonych nabywcy lub usługobiorcy i uwzględnionych w momencie 

transakcji, 

c) kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków 

poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na 

koncie przejściowym. 

Artykuł 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112 stanowi z kolei, że „w przypadku anulowania, wypowiedzenia, 

rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku 

obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na 

warunkach określonych przez paostwa członkowskie”. 

Zgodnie z art. 273 dyrektywy 2006/112 paostwa członkowskie mogą nałożyd inne obowiązki, jakie 

uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom 

podatkowym, pod warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych 

między paostwami członkowskimi przez podatników oraz pod warunkiem, że obowiązki te, w 

wymianie handlowej między paostwami członkowskimi, nie będą prowadzid do powstania 

formalności związanych z przekraczaniem granic. Możliwośd przewidziana w akapicie pierwszym nie 

może zostad wykorzystana do nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem 

poza obowiązkami, które zostały określone w rozdziale 3 dyrektywy 2006/112. 

4. Przed przystąpieniem do prezentacji pytania skierowanego do TSUE, orzeczenia prejudycjalnego i 

jego analizy warto podkreślid, że polskie sądy administracyjne w ostatnich latach wydały szereg 

wyroków, w których same stwierdziły sprzecznośd wymogu posiadania przez podatnika 

potwierdzenia odbioru faktury korygującej z dyrektywą 2006/112. Za przykład mogą posłużyd wyroki: 

WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r.6, WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 

2010 r.7, WSA w Poznaniu z dnia 17 marca 2010 r.8, WSA w Kielcach z dnia 30 czerwca 2010 r.9, WSA 

w Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2010 r.10, WSA w Gdaosku z dnia 25 stycznia 2011 r.11 i WSA we 

Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2011 r.12 

Trzeba przy tym podkreślid, że zapadały też orzeczenia, w których sądy administracyjne uznawały 

obowiązujący w Polsce wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej za zgodny z 

                                                           
6
 III SA/Wa 1255/09, LEX nr 530249. 

7
 I SA/Go 23/10, LEX nr 659824. 

8
 I SA/Po 107/10, LEX nr 606475. 

9
 I SA/Ke 285/10, LEX nr 643465. 

10
 I SA/Bd 473/10, LEX nr 607506. 

11
 I SA/Gd 1048/10, LEX nr 787490. 

12
 I SA/Wr 925/11, Vademecum Doradcy Podatkowego. 
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prawem unijnym (zob. np. wyroki WSA w Poznaniu z dnia 9 marca 2010 r.13 i WSA w Lublinie z dnia 

28 kwietnia 2010 r.14). 

5. Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego został skierowany do TSUE w toku sporu pomiędzy 

Ministrem Finansów a Kraft Foods Polska S.A. (KFP) w przedmiocie skierowanej do KFP interpretacji 

indywidualnej, w której stwierdzono, że opierając się na przepisach krajowych – nie jest zgodne z 

prawem obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego VAT na podstawie wystawionej 

kontrahentowi korekty faktury, jeżeli w terminie złożenia deklaracji VAT spółka KFP nie posiadała 

potwierdzenia otrzymania wskazanej korekty faktury przez kontrahenta. Spółka KFP podkreślała, że 

otrzymuje od nabywcy potwierdzenie odbioru korekty faktury ze znacznym opóźnieniem bądź 

takiego potwierdzenia w ogóle nie otrzymuje. Otrzymanie owych potwierdzeo często wymaga 

kierowania pism z przypomnieniem, dodatkowej korespondencji i prowadzi do konieczności 

monitorowania wpływu potwierdzeo odbioru. Spółka KFP zaskarżyła tę interpretację do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że wymogi wynikające z art. 

29 ust. 4a naruszają prawo unijne. Wyrok WSA w Warszawie został zaskarżony przez Ministra 

Finansów do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który z kolei skierował wniosek o orzeczenie 

prejudycjalne do TSUE. Naczelny Sąd Administracyjny dążył do ustalenia, czy wymóg polegający na 

uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania 

przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub 

usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112, i czy 

zasady neutralności VAT oraz proporcjonalności sprzeciwiają się takiemu wymogowi. 

6. Trybunał Sprawiedliwości UE zwrócił uwagę na to, że art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112 stanowi, iż 

„podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez paostwa 

członkowskie”, oraz na treśd art. 273 dyrektywy 2006/112. Z uwagi na to, że powołane przepisy nie 

precyzują ani warunków, ani obowiązków, które mogą nałożyd paostwa członkowskie, TSUE doszedł 

do wniosku, iż przepisy te przyznają paostwom członkowskim zakres swobodnego uznania, w 

szczególności w odniesieniu do formalności, które muszą zostad dochowane przez podatników 

względem organów podatkowych owych paostw celem stosownego obniżenia podstawy 

opodatkowania w wypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy. Wymóg posiadania przez 

podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej mieści się zarówno w pojęciu „warunków” 

wspomnianym w art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112, jak i „obowiązków” z art. 273 tej dyrektywy. 

Wymóg ten służy zapobieganiu oszustwom podatkowym. 

                                                           
13

 I SA/Po 1104/09, LEX nr 606477. 
14

 I SA/Lu 886/09, LEX nr 607533. 
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Skład orzekający przeanalizował wymogi stawiane przez ustawę o podatku od towarów i usług w 

kontekście zasad neutralności i proporcjonalności. Trybunał Sprawiedliwości UE przypomniał, że art. 

90 ust. 1 dyrektywy 2006/112 zobowiązuje paostwa członkowskie do obniżenia podstawy 

opodatkowania i w związku z tym również kwoty VAT należnego od podatnika za każdym razem, gdy 

po dokonaniu transakcji podatnik nie otrzymał części lub całości wynagrodzenia. Skład orzekający 

wywodził dalej, że powyższy przepis stanowi wyraz podstawowej zasady dyrektywy 2006/112, wedle 

której podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, a w 

konsekwencji organy podatkowe nie mogą pobrad z tytułu VAT kwoty wyższej od tej, którą otrzymał 

podatnik. 

Trybunał Sprawiedliwości UE zauważył również, że przepisy, których przedmiotem jest zapobieganie 

oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania, zasadniczo mogą ustanawiad odstępstwa od 

poszanowania podstawy opodatkowania VAT jedynie w granicach tego, co jest bezwzględnie 

konieczne dla osiągnięcia tego szczególnego celu. Powinny one bowiem w możliwie najmniejszym 

stopniu naruszad cele i zasady dyrektywy 2006/112 i w związku z tym nie mogą byd wykorzystywane 

w sposób, który podważałby neutralnośd VAT, która stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu 

VAT ustanowionego przez przepisy UE. Jeśli zatem zwrot VAT okaże się niemożliwy lub nadmiernie 

utrudniony, ze względu na warunki, na jakich można występowad z wnioskami o zwrot, rzeczone 

zasady mogą wymagad, by paostwa członkowskie określiły instrumenty i zasady proceduralne 

niezbędne do umożliwienia podatnikowi odzyskania podatku nienależnie wykazanego w fakturze. 

Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej wskazał w toku postępowania przed TSUE, że sporny wymóg 

ma zastosowanie wyłącznie do transakcji krajowych i nie jest z nim związany żaden warunek co do 

formy i w związku z tym może zostad on spełniony przy użyciu każdego stosownego środka. Ten drugi 

element był kwestionowany przez KFP, która podniosła, że w praktyce organy podatkowe akceptują 

wyłącznie szczególną formę potwierdzenia odbioru, a mianowicie kopię korekty faktury opatrzoną 

pieczątką przez nabywcę towarów lub usług. 

Trybunał Sprawiedliwości UE podkreślił, że mając na uwadze, iż posiadanie omawianego 

potwierdzenia odbioru umożliwia dostawcom towarów i usług obliczenie należnego VAT na 

podstawie kwot wskazanych na korekcie faktury lub uzyskanie zwrotu całości nadwyżki VAT 

uiszczonej na rzecz organów podatkowych, wymóg ów – co do zasady – nie podważa neutralności 

VAT. Jednakże w związku z tym, że posiadanie potwierdzenia odbioru jest w prawie krajowym 

warunkiem sine qua non dla obliczenia należnego VAT na podstawie kwot wskazanych na korekcie 

faktury lub dla uzyskania zwrotu całości nadwyżki uiszczonego VAT, TSUE stwierdził, że neutralnośd 

VAT jest naruszona w zakresie, w jakim dla dostawcy towarów lub usług jest niemożliwe lub 
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nadmiernie utrudnione uzyskanie tego rodzaju potwierdzenia odbioru w rozsądnym terminie. 

Trybunał Sprawiedliwości UE wywodził dalej, że jeżeli uzyskanie – w rozsądnym terminie – przez 

dostawcę towarów lub usług zwrotu nadwyżki VAT uiszczonej na rzecz organów podatkowych na 

podstawie pierwotnej faktury jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione ze względu na warunek 

sporny w postępowaniu krajowym, to zasady neutralności VAT i proporcjonalności wymagają, by 

dane paostwo członkowskie umożliwiło podatnikowi wykazanie przed organami podatkowymi przy 

użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej 

sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług  posiada korektę faktury i że zapoznał 

się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach 

określonych w owej korekcie faktury. W tym celu mogą posłużyd kopie korekty faktury i pisma z 

przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru 

oraz – jak podniosła KFP na rozprawie, co nie zostało w tym aspekcie zakwestionowane – dowody 

zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście 

zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług. 

 

Glosa 

 

7. Wyrok w sprawie Kraft Foods Polska jest ważny chociażby z tego powodu, że zapadł na tle 

obowiązujących w Polsce przepisów. Należy przy tym podkreślid, że TSUE wcześniej odnosił się już do 

zbliżonych problemów. 

Już 24 października 1996 r. TSUE wydał wyrok w sprawie Elida Gibbs Ltd v. Commissioners of Customs 

and Excise15, w którym stwierdził, że art. 11(A)(1)(a) i art. 11(C)(1) szóstej dyrektywy Rady 

77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paostw członkowskich w 

odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 

podstawa wymiaru podatku16 – dalej szósta dyrektywa, należy interpretowad w ten sposób, że a) 

wówczas, gdy producent wystawia kupon rabatowy, który jest wykupowany od detalisty przez 

producenta lub na jego koszt za kwotę wskazaną na kuponie, b) kupon, który trafia do potencjalnego 

klienta w toku kampanii promocyjnej, może byd zaakceptowany przez detalistę jako zapłata za 

określone towary, c) producent sprzedał dany przedmiot po „oryginalnej cenie dostawcy” 

bezpośrednio detaliście i d) detalista przyjmuje kupon od klienta w momencie sprzedaży towaru, 

przedstawia go producentowi i uzyskuje płatnośd wskazanej kwoty – podstawa opodatkowania jest 

                                                           
15

 C-317/94, ECR 1996, s. I-05339. 
16

 Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977 r., s. 1 z późn. zm. 
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równa cenie sprzedaży pobranej przez producenta pomniejszonej o kwotę wskazaną w kuponie i 

zwróconą. Ma to również zastosowanie wówczas, gdy producent dokonuje dostawy do hurtownika, a 

nie bezpośrednio do detalisty. W dalszej części wyroku w sprawie Elida Gibbs TSUE wywiódł, że art. 

11(A)(1)(a) i art. 11(C)(1) szóstej dyrektywy należy interpretowad w ten sposób, że wówczas, gdy a) w 

toku działao promocyjnych producent sprzedaje towary po cenie producenta bezpośrednio 

detaliście, b) kupon opiewający na kwotę wskazaną na opakowaniu tych towarów uprawnia klienta, 

jeśli ten udowodni nabycie jednego z tych towarów i sprosta innym warunkom wydrukowanym na 

kuponie, do przedstawienia kuponu producentowi w zamian za płatnośd kwoty uwidocznionej w 

kuponie oraz c) klient nabywa taki towar od detalisty, przedstawia kupon producentowi i uzyskuje 

płatnośd wskazanej kwoty – podstawa opodatkowania jest równa cenie sprzedaży pobranej przez 

producenta pomniejszonej o kwotę wskazaną w kuponie i zwróconą. Ma to również zastosowanie 

wówczas, gdy producent dokonuje dostawy do hurtownika, a nie bezpośrednio do detalisty. 

Przywołany powyżej wyrok jest o tyle ważny, o ile jednoznacznie potwierdza, że możliwe jest 

uwzględnienie rabatu w podstawie opodatkowania nawet wówczas, gdy podatnik chcący obniżyd 

podstawę opodatkowania z pewnością nie ma możliwości skorygowania wystawionej przezeo faktury 

(rabat bowiem jest udzielany niejako z pominięciem podmiotu, na rzecz którego wystawiono 

fakturę). Na marginesie trzeba zauważyd, że wyrok w sprawie Elida Gibbs znalazł potwierdzenie w 

późniejszym orzeczeniu z dnia 15 października 2002 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. 

Republika Federalna Niemiec17, w którym TSUE zważył, że poprzez zaniechanie przyjęcia środków 

niezbędnych dla umożliwienia korekty podstawy opodatkowania podatnikom, którzy dokonali zwrotu 

pewnych kwot w związku z zastosowaniem kuponów rabatowych, RFN naruszyła zobowiązania 

wynikające z art. 11 szóstej dyrektywy. 

8. Lektura art. 29 ust. 4a i n. u.p.t.u. w kontekście orzeczeo TSUE w sprawach Elida Gibbs i Komisja 

v. RFN przynajmniej przed wydaniem glosowanego wyroku mogła skłaniad do uznania, że 

wprowadzony na mocy obowiązujących w Polsce przepisów wymóg posiadania potwierdzenia 

odbioru faktury korygującej pozostaje w sprzeczności z prawem unijnym. Wszak z przywołanych 

starszych orzeczeo TSUE wynika, że przynajmniej w niektórych sytuacjach musi istnied możliwośd 

obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej nawet wówczas, gdy podatnik 

nie skorygował wystawionej uprzednio faktury VAT. 

Trzeba podkreślid, że zarówno wyrok w sprawie Elida Gibbs, jak i wyrok w sprawie Komisja v. RFN 

zapadły w związku z obowiązującymi w paostwach członkowskich przepisami, które miały umożliwid 
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kontrolę prawidłowości rozliczeo podatników w zakresie podatku od wartości dodanej, a w 

konsekwencji zapobiegały uchylaniu się od opodatkowania. 

Także w szóstej dyrektywie, która obowiązywała, gdy TSUE wydawał powyższe wyroki, znajdowały się 

przepisy, których odpowiednikami są obecnie art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112 (art. 11(C)1 szóstej 

dyrektywy) oraz art. 273 dyrektywy 2006/112 (art. 22 ust. 8 szóstej dyrektywy). 

9. Glosowany wyrok TSUE niewątpliwie może skłaniad do postawienia pytania o sposób rozumienia 

zasady proporcjonalności na gruncie przepisów dotyczących opodatkowania VAT. Czy na potrzeby 

oceny, czy dany wymóg jest proporcjonalny, należy uwzględniad wyłącznie środki przewidziane w 

prawie unijnym, czy może również te występujące w prawie krajowym danego paostwa? 

Jeśliby uwzględniad środki krajowe – w ocenie glosatora – właściwie jednoznacznie można by 

zanegowad proporcjonalnośd środków przewidzianych w art. 29 ust. 4a i n. u.p.t.u. do stawianego im 

celu. Przecież w sytuacji, gdy organ podatkowy w dokumentacji podatnika odnajdzie fakturę, na 

podstawie której dokonano odliczenia podatku naliczonego, i faktura ta wyda mu się „podejrzana”, 

organ ten będzie mied możliwośd przeprowadzenia tzw. kontroli krzyżowej u kontrahenta. Zgodnie z 

at. 274c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa18 organ podatkowy, w związku 

z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądad od 

kontrahentów podatnika wykonujących działalnośd gospodarczą przedstawienia dokumentów, w 

zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. 

Analogicznie, w wypadku gdy podatnik obniżył podstawę opodatkowania w związku z udzielonym 

rabatem, organ podatkowy ma możliwośd ustalenia, czy rabat ten został również uwzględniony po 

stronie podatku naliczonego. 

Środek w postaci kontroli krzyżowej jest niewątpliwie bardziej uciążliwy w stosowaniu dla organu 

podatkowego niż przewidziany w art. 29 ust. 4a i n. u.p.t.u. obowiązek posiadania potwierdzenia 

odbioru faktury korygującej. Obowiązujące przepisy pojmowane językowo dają organowi 

podatkowemu niebywale proste narzędzie do mechanicznego właściwie zastosowania – w braku 

potwierdzenia odbioru faktury korygującej u sprzedawcy czy usługodawcy nie ma możliwości 

obniżenia podstawy opodatkowania u tych podmiotów. 

Oczywiście, w niektórych sytuacjach kontrola krzyżowa nie może byd w ogóle bądź nie może byd 

efektywnie wykorzystana. Jest tak w szczególności, jeśli kontrahent nie prowadzi działalności 

gospodarczej – jest jedynie konsumentem. Co jednak ciekawe – to właśnie takiej sytuacji dotyczył 

wyrok w sprawie Elida Gibbs. 
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Gdyby zaś przyjąd, że spełnienie wymogów zasady proporcjonalności należy oceniad wyłącznie w 

kontekście prawa unijnego, można by stwierdzid chyba tylko tyle, iż dyrektywa 2006/112 nie wyłącza 

możliwości wprowadzenia różnorodnych instrumentów pozwalających na kontrolowanie 

wywiązywania się przez podatników ze zobowiązao podatkowych. Jeśli zastosowanie takich 

instrumentów grozi zniekształceniem podstawowych zasad opodatkowania VAT (w wypadku 

dokumentowania rabatów – zasady proporcjonalności podatku do ceny towaru lub usługi), należy 

zastosowad wspomniane instrumenty w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu zawęzid 

ryzyko ograniczenia przysługujących podatnikowi z mocy prawa unijnego uprawnieo. 

10. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, chociaż Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej19 – 

dalej TFUE, nie czyni zatem w sposób wyraźny wyroku TSUE – jako precedensu – źródłem prawa20, to 

jednak TSUE, wydając kolejne orzeczenia, stara się je uzasadnid m.in. poprzez odwołania do tez 

swych wcześniejszych orzeczeo. Próbuje zatem zbudowad jedną, spójną linię orzeczniczą dotyczącą 

danego problemu prawnego. Tam zaś, gdzie chce od tez swoich wcześniejszych orzeczeo odstąpid, 

wskazuje na istotne – w jego ocenie – różnice w stosunku do wcześniejszych spraw, co przypomina 

modus operandi sądów w krajach common law. Niektórzy autorzy podnoszą zatem, że orzeczenie 

TSUE stanowi precedens de facto21. Rozstrzygnięcia TSUE są wiążące dla sądów krajowych dopóty, 

dopóki sam TSUE nie zmieni stanowiska (acte éclairé)22. Pomimo braku wyraźnych przepisów TFUE w 

tym zakresie, uprawnione wydaje się uznanie orzeczeo TSUE za źródła prawa unijnego23. 

11. Ustalenia zaprezentowane w powyższym akapicie zachęcają do zastanowienia się nad relacją 

między wyrokiem TSUE w sprawie Kraft Foods Polska a wcześniejszymi wyrokami w sprawach Elida 

Gibbs i Komisja v. RFN. W glosowanym wyroku TSUE nie odwołał się do treści tych orzeczeo ani razu. 

Trudno byłoby milczenie TSUE zinterpretowad. Można natomiast podjąd się ustalenia, czy treśd 

wyroku w sprawie Kraft Foods Polska rzeczywiście przeczy wcześniejszym orzeczeniom TSUE. 

Niewątpliwie TSUE zajął stanowisko, zgodnie z którym nie jest wykluczone stosowanie przez paostwa 

członkowskie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej celem obniżenia 

podstawy opodatkowania. Wymogu tego nie można stosowad jednak wówczas, gdyby mógł on 

doprowadzid do uniemożliwienia bądź też nadmiernego utrudnienia uzyskania zwrotu nadpłaconego 
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 Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 z późn. zm. 
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 Zob. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000, s. 519–520. 
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 Zob. np. J. Helios, Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, 

Wrocław 2002, s. 103. 
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 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe... Zob. też D. Lasok, Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń 1995, s. 

156.  
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 Zob. np. A. Zalasiński, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jako źródło 

europejskiego prawa podatkowego, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004, z. 5, s. 413 i n. Szerzej na temat 

zasygnalizowany w niniejszym akapicie: B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, Znaczenie orzecznictwa ETS dla 

polskiej praktyki podatkowej, Przegląd Podatkowy 2009, nr 11, s. 7. 
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(w związku z zawyżeniem podstawy opodatkowania) VAT24. Niewątpliwie wówczas, gdyby schemat 

akcji promocyjnej czy też działao marketingowych był skonstruowany tak, jak w sprawie Elida Gibbs, 

w ogóle nie byłoby możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, gdyż udzielenie rabatu nie 

mogłoby się wiązad z wystawieniem faktury korygującej. Samo udzielenie rabatu wciąż uprawniałoby 

jednak przecież podatnika do obniżenia podstawy opodatkowania. Trudno byłoby przyjąd, że TSUE 

milcząco zakwestionował trzon jednego ze swych kluczowych wyroków wydanych w przeszłości. 

Wreszcie wydaje się, że o ile TSUE zaakceptował wymóg stawiany przez polskiego ustawodawcę 

podatnikom udzielającym rabatów, o tyle nie pozwolił na stosowanie tego wymogu w sposób 

absolutny. W glosowanym wyroku TSUE stwierdził m.in.: „(...) w związku z tym, że posiadanie 

potwierdzenia odbioru jest w prawie krajowym warunkiem sine qua non dla obliczenia należnego 

podatku VAT na podstawie kwot wskazanych na korekcie faktury lub dla uzyskania zwrotu całości 

nadwyżki uiszczonego podatku VAT, należy stwierdzid, że (...) neutralnośd podatku VAT jest 

naruszona w zakresie, w jakim dla dostawcy towarów lub usług jest niemożliwe lub nadmiernie 

utrudnione uzyskanie tego rodzaju potwierdzenia odbioru w rozsądnym terminie”25. Niekiedy organy 

podatkowe bądź sądy administracyjne muszą uznad wymóg posiadania potwierdzenia odbioru 

faktury korygującej za spełniony pomimo tego, że podatnik, który udzielił rabatu, nie posiada tego 

potwierdzenia. Istotne przy tym jest to, aby podatnik dysponował innymi środkami dowodowymi 

potwierdzającymi udzielenie rabatu, takimi jak kopia faktury korygującej czy dokumenty księgowe 

umożliwiające określenie kwoty faktycznie zapłaconej26. 

12. Wyrok TSUE w sprawie Kraft Foods Polska może spotkad się z tylko częściową aprobatą. 

Największym chyba problemem jest przy tym sformułowanie przez TSUE tez tego orzeczenia. 

Sprawiają one prima vista wrażenie, jakoby obowiązujące w Polsce wymogi odpowiadały w pełni 

wymogom dyrektywy 2006/112. Z uzasadnienia glosowanego wyroku wynika jednak bezsprzecznie, 

że wynikające z art. 29 ust. 4a i n. u.p.t.u. wymogi są zgodne z prawem unijnym tylko przy założeniu 

przyjęcia określonej – z punktu widzenia podatnika udzielającego rabatu – liberalnej wykładni 

przepisów. Nie sposób przy tym nie dostrzec, że niekiedy musiałaby to byd wykładnia contra legem, 

bo zakładająca, iż wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie ma zastosowania 

pomimo tego, że ustawa wyraźnie taki wymóg ustanawia27. 

Takie sformułowanie wyroku nie niosłoby szczególnych ryzyk, gdyby głównym adresatem orzeczenia 

były chociażby sądy angielskie czy też angielskie organy podatkowe, w których – jak się wydaje – 
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skłonnośd uwzględniania judykatury, pewnych zasad prawa (w tym wypadku zasad proporcjonalności 

i neutralności) mogących wpływad na modyfikację norm prawnych rekonstruowanych na podstawie 

prawa stanowionego mogłaby byd większa niż w Polsce, której system prawny opiera się po prostu na 

innej tradycji prawnej. 

Wreszcie nie sposób nie dostrzec, że TSUE posłużył się pojęciami niedookreślonymi. Wymóg 

uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej powinien bowiem zostad wyłączony, jeśli nie ma 

możliwości uzyskania tego potwierdzenia w rozsądnym terminie. Należy jednak zadad pytanie, na 

które TSUE odpowiedzi nie udzielił, jak należy ów rozsądny termin rozumied. Nie w pełni jasne jest 

też to, w jaki sposób podatnik miałby dowodzid, że jego kontrahent zapoznał się z fakturą korygującą. 

Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem byłoby przyjęcie wyraźnych przepisów, które przewidywałyby 

możliwośd obniżenia podstawy opodatkowania VAT nawet wówczas, gdyby podatnik nie dysponował 

potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez kontrahenta, lecz był w stanie wykazad za pomocą 

innych środków dowodowych, że taki rabat został skutecznie udzielony. Dobrze byłoby też, aby 

chociażby w drodze np. interpretacji ogólnej wyznaczono standard potwierdzenia odbioru faktury 

korygującej przez kontrahenta. Może w wypadku faktur papierowych wystarczające byłoby dobrze 

opisane potwierdzenie nadania i odbioru przesyłki listowej poleconej? Wszak to pierwsze zasadniczo 

rozwiązuje prawie wszelkie problemy doręczeo między organami podatkowymi a podatnikiem, 

dlaczego zatem nie miałoby byd dostatecznie wiarygodne dla administracji podatkowej dla oceny 

relacji między podatnikami? 

Podatnik zaś powinien rozumied glosowany wyrok – na tle wcześniejszych orzeczeo TSUE dotyczących 

rabatów – w ten sposób, że tak długo, jak tylko jest to możliwe, powinien dążyd do uzyskania 

potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. W tych zaś wypadkach gdy nie jest to 

możliwe, powinien podjąd starania zmierzające do zgromadzenia dokumentów jednoznacznie 

potwierdzających wysokośd ostatecznie otrzymanego (po rabacie) wynagrodzenia i wskazujących, czy 

też przynajmniej wysoce uprawdopodobniających, przyczyny nieposiadania potwierdzenia odbioru 

faktury korygującej przez kontrahenta. 
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