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WYROK TSUE WS. ODLICZENIA VAT PRZEZ SPÓŁKI HOLDINGOWE  

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej (dalej: TSUE) w połączonych sprawach C-108/14 i C-109/14 z dnia 16 lipca 2015 roku. 

Wyrok ten dotyczył prawa do odliczenia VAT zapłaconego przez spółki holdingowe w związku z 

pozyskaniem kapitału zainwestowanego w ich spółki zależne.  

 

Zgodnie z treścią wyroku TSUE:  

      koszty związane z nabyciem udziałów lub akcji w spółkach zależnych poniesione przez spółkę 

holdingową biorącą udział w zarządzaniu tymi spółkami i w związku z tym wykonującą działalność 

gospodarczą powinny być uważane za należące do jej kosztów ogólnych, a obciążający te koszty 

VAT powinien podlegać pełnemu odliczeniu, 

      koszty związane z nabyciem udziałów lub akcji w spółkach zależnych poniesione przez spółkę 

holdingową biorącą udział w zarządzaniu tylko niektórymi z tych spółek i w związku z tym 

niewykonującą działalności gospodarczej względem pozostałych, powinny być uważane za 

należące do jej kosztów ogólnych częściowo, a VAT obciążający te koszty może zostać odliczony 

tylko proporcjonalnie do kosztów należących do działalności gospodarczej.   

Jednocześnie TSUE orzekł, że ustalenie metod i kryteriów podziału kwot podatku naliczonego 

pomiędzy działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego należy do 

swobodnego uznania państw członkowskich, które korzystając z tego uprawnienia, powinny 

uwzględniać cel i strukturę szóstej dyrektywy i na tej podstawie określić sposób obliczania obiektywnie 

odzwierciedlający część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch 

rodzajów działalności.  

 

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 

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. 
 
 


