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ODLICZENIE VAT Z FAKTUR ZAWIERAJĄCYCH NIEPRECYZYJNE DANE 

 

Zwracamy Państwa uwagę, na przełomowy wyrok  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: 

TSUE) wydany 15 września 2016 r. (C-516/14) w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku 

VAT z faktur zawierających nieprecyzyjne opisy wykonanych usług oraz dat ich zakończenia, o której 

informowaliśmy Państwa w Newsletterze nr 45/2016. 

 

Pytanie prejudycjalne, z którym zwrócił się do TSUE portugalski sąd arbitrażowy ds. podatkowych 

dotyczyło uznania, czy faktury zawierające opis „usługi prawne wykonane od określonej daty do dnia 

dzisiejszego” lub „usługi prawne wykonane do dnia dzisiejszego” spełniają wymogi formalne 

przewidziane w przepisach Dyrektywy VAT, a w konsekwencji czy uprawniają podatnika do odliczenia 

wykazanego na nich podatku VAT. Warto przy tym podkreślić, iż w ramach postępowania 

wyjaśniającego przed portugalskimi organami, podatnik którego dotyczyła sprawa, dostarczył 

dokumenty uzupełniające (załączniki do faktur), wskazujące iż materialne przesłanki do odliczenia 

podatku VAT zostały spełnione.  

 

W wydanym wyroku TSUE potwierdził stanowisko portugalskiego sądu oraz rzecznika generalnego 

Juliane Kokott wskazując, że faktury zawierające opisy takie jak w przedmiotowej sprawie nie 

spełniają wymogów Dyrektywy VAT co do zakresu i charakteru wykonanych usług. Jednakże, w 

kwestii prawa do odliczenia z przedmiotowych faktur TSUE był innego zdania. Uznał bowiem, że 

ograniczenie podatnikowi prawa do odliczenia w takim przypadku byłoby sprzeczne z unijnymi 

regulacjami oraz zasadą neutralności podatku VAT. Ponadto, TSUE pokreślił, że organy podatkowe 

nie mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT tylko na tej podstawie, że faktura 

nie spełnia wymogów formalnych, w przypadku gdy dostarczył on organom podatkowym wszystkie 

informacje (dodatkowe dokumenty) niezbędne do ustalenia, że przesłanki materialne do odliczenia 

VAT zostały spełnione.  

 

Wyrok TSUE jest zgodny z aktualnym stanowiskiem Ministra Finansów oraz polskich sądów 

administracyjnych. Zgodnie z nim, podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur 

zawierających nieprecyzyjne dane lub błędy mniejszej wagi – o ile faktura taka odzwierciedla 

rzeczywisty przebieg transakcji, jej przedmiot oraz strony. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
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zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


