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Dane kontaktowe
•••

W dniu 17 lutego 2012 r. Kancelaria reprezentowała jednego ze swoich klientów
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na
indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do
obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT bez uzyskania potwierdzenia
odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
PRECEDENSOWY CHARAKTER SPRAWY

Wyrok miał charakter precedensowy, ponieważ stanowił jedno z pierwszych orzeczeń
polskich sądów administracyjnych po podjętym niedawno przez ETS wyroku w
sprawie C-588/10 (Minister Finansów vs. Kraft Foods Polska S.A.).
PO T WIE RD ZENIE ST ANO WIS KA MI NIS TRA FI NA NS Ó W

WSA w Łodzi potwierdził stanowisko Ministra Finansów, że potwierdzenie odbioru
faktury korygującej jest bezwzględnym warunkiem obniżenia obrotu. Sąd powołał się
w ustnym uzasadnieniu wyroku na fakt, że wskazane w interpretacji okoliczności
stanu faktycznego (podatnik wskazał bowiem na konieczność powołania osobnego
działu w przedsiębiorstwie, aby sprostać wymogom ustawy VAT w zakresie
potwierdzeń odbioru faktur korygujących), nie uzasadniają odstępstwa od zasady
wyrażonej w art. 29 ust. 4a ustawy VAT (w myśl tezy powołanego orzeczenia ETS), a
jedynie ukazują problemy organizacyjne w przedsiębiorstwie, a nie trudności w
uzyskaniu odpowiednich potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
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KO MENT A RZ

Naszym zdaniem wyrok WSA w Łodzi nie oddaje w pełni stanowiska
zaprezentowanego przez ETS w sprawie C-588/10.
ETS wskazał, że polskie przepisy odnośnie prawa do odliczenia podatku VAT
należnego są co do zasady zgodne z Dyrektywą 2006/112/WE. Niemniej jednak, w
treści uzasadnienia wyroku, ETS wyraźnie wskazał, iż w związku z tym, że posiadanie
potwierdzenia odbioru jest w prawie krajowym warunkiem sine qua non dla
obniżenia obrotu oraz podatku VAT należnego, neutralność podatku VAT jest
naruszona w zakresie, w jakim dla dostawcy towarów lub usług jest niemożliwe lub
nadmierne utrudnione uzyskanie tego rodzaju potwierdzenia odbioru w rozsądnym
terminie.
Naszym zdaniem stanowisko przyjęte przez WSA w Łodzi może godzić w zasady
neutralności i proporcjonalności podatku VAT.
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