
Rozdział I. Wzorzec oceny dla odwrotnego 
obciążenia, jako instytucji wspólnego systemu 

VAT Unii Europejskiej  

1. Uwagi wprowadzające

1. W poszukiwaniu lepszych rozwiązań podatkowych. Jak zauważył A. Pope, po-
datek doskonały nie istnieje1. Twierdzenie to pozostaje w zgodzie z ustaleniami współ-
czesnej nauki prawa podatkowego, która dokonuje rozróżnienia na historyczny (faktycz-
ny, rzeczywisty) i racjonalny (optymalny, idealny) system podatkowy, podkreślając, że 
w praktyce nie funkcjonuje żaden racjonalny system podatkowy2. System historyczny 
„nie odpowiada wszystkim wymogom wynikającym z potrzeb danego kraju, ma wiele 
niedoskonałości i musi być co pewien czas korygowany (…) racjonalny system podatko-
wy stanowi pewien model, teoretycznie skonstruowany wzór systemu doskonałego, do 
którego powinien dążyć ustawodawca zmieniając obowiązujący w danym kraju system 
podatkowy”3. 

Całkowicie pozbawione wad systemy podatkowe, poszczególne podatki czy instytu-
cje prawa podatkowego to nieosiągalny ideał. Można i należy jednak poszukiwać takich 
rozwiązań podatkowych, które będą choć trochę bliższe ideału w danych warunkach. 
Konfrontując obowiązujące rozwiązania prawne z wymogami, którym powinny one od-
powiadać, by być możliwie bliskie ideału, można sformułować wnioski de lege ferenda 
wskazujące pożądany kierunek zmian legislacyjnych. Obowiązujące rozwiązania podle-
gają wówczas ocenie według kryterium ich (większej lub mniejszej) zgodności z wymo-
gami, przez co wymogi te również pełnią rolę kryteriów oceny. Poszczególne wymogi, 

1 „Kto ma nadzieję zobaczyć podatek doskonały [bezbłędny], ma nadzieję na coś, co nigdy nie było, 
nie jest i nie będzie” [tłum. – M.S.] (ang. Whoever hopes a faultless tax to see, hopes what ne’er was, is not, 
and ne’er shall be) – A. Pope – cyt. za N. Wilson-Rogers, D. Pinto, Tax Reform: A Matter of Principle? An 
Integrated Framework for the Review of Australian Taxes, eJournal of Tax Researach 2009 r., Nr 1, s. 72. 

2 E. Etel, System podatkowy, w: E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo podatkowe, t. 2, War-
szawa 2000, s. 26.

3 E. Etel, System podatkowy, s. 26.
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po ich zestawieniu i ustaleniu wzajemnych relacji, stają się wieloaspektowym wzorcem 
oceny dla obowiązujących unormowań. 

2. Wymogi normatywne dla wspólnego systemu VAT Unii Europejskiej. Przy-
stępując do oceny instytucji wspólnego systemu VAT Unii Europejskiej, naczelną rolę 
należy przypisać wymogom normatywnie określonym dla tego systemu przez unijne-
go prawodawcę, które można zidentyfikować analizując cele i podstawowe zasady tego 
systemu. Wspólny system VAT jako całość oraz jego poszczególne instytucje powinny 
odpowiadać wyraźnie sformułowanym przez unijnego prawodawcę celom, dla których 
system ten został utworzony, to znaczy być efektywne w realizacji tych celów, oraz po-
zostawać w zgodzie z wyartykułowanymi przez prawodawcę podstawowymi zasadami 
tego systemu.  

Harmonizacja VAT, a więc budowa wspólnego systemu VAT UE, ma służyć „za-
pewnieniu ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięciu za-
kłóceń konkurencji” (zob. art. 113 Traktatu z 25.3.1957 r. o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej; dalej TFUE4). Obowiązujące w państwach członkowskich unormowania 
dotyczące podatków obrotowych, w tym VAT, nie mogą zakłócać warunków konku-
rencji, ani utrudniać swobodnego przepływu towarów i usług, bo tego wymaga „reali-
zacja celu zakładającego ustanowienie rynku wewnętrznego” (zob. motyw 4 preambu-
ły dyrektywy 2006/112). Wspólny system VAT powinien zatem być tak ukształtowany, 
by sprzyjał realizacji zasad rynku wewnętrznego, czyli swobody przepływu osób, to-
warów, usług i kapitału między państwami członkowskimi, w warunkach niezakłóco-
nej konkurencji. Jak zostanie wyjaśnione w dalszej części rozdziału, oznacza to, że 
system ten jako całość oraz poszczególne jego instytucje (w tym odwrotne obciążenie) 
powinny realizować zasadę neutralności5, szczególnie w jej aspekcie transgranicznym 
(wewnątrzunijnym). 

Wszystkie instytucje wspólnego systemu VAT z założenia powinny też pozostawać 
w zgodzie z podstawowymi zasadami tego systemu, określonymi w art. 1 ust. 2 dy-
rektywy 2006/112 w następujący sposób: „zasada wspólnego systemu VAT polega na 
zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie pro-
porcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają 
miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podat-

4 Wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C z 2016 r. Nr 202, s. 47.
5 O neutralności jako podstawowej zasadzie wspólnego stystemu VAT UE obszernie pisze D. Giba-

siewicz (zob. D. Gibasiewicz, Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2012). Praca D. Gibasiewicza nie zawiera jednak szerszej 
analizy zagadnień transgranicznych w kontekście zasady neutralności. Na pierwszoplanową rolę zasady 
neutralności i celu (aspektu) integracyjnego wspólnego systemu VAT, szczególnie w orzecznictwie Try-
bunału Sprawiedliwości, wskazuje też J. English [zob. J. Englisch, VAT/GST and Direct Taxes: Different 
Purposes, w: M. Lang, P. Melz, E. Kristofferson (red.), Value Added Tax and Direct Taxation: Similarities 
and Differences, Amsterdam 2009, s. 18–20].  
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kiem. VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, która ma zastosowanie 
do takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty po-
datku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów. Wspólny system VAT 
stosuje się aż do etapu sprzedaży detalicznej włącznie”. Zasady te (tj. opodatkowanie 
konsumpcji, neutralność dla przedsiębiorcy, powszechność opodatkowania, wszechfazo-
wość, proporcjonalność kwoty podatku do ceny towarów i usług, jednokrotność obcią-
żenia jednostki konsumpcji, potrącalność VAT naliczonego, pobór w systemie płatności 
cząstkowych)6 wyrażają podstawowe założenia podatku od wartości dodanej obowią-
zującego w Unii, stanowiąc zresztą odzwierciedlenie cech podatku od wartości dodanej 
formułowanych przez naukę prawa podatkowego. Wskazują one, co we wspólnym sys-
temie VAT jest regułą, a co wyjątkiem oraz, jaki kierunek powinny przybrać szczegóło-
we rozwiązania legislacyjne i wykładnia przepisów z zakresu wspólnego systemu VAT7. 
Jak zauważa D. Gibasiewicz, „zasady te stały się (…) podstawą przyjęcia szczegóło-
wych rozwiązań normatywnych we wspólnotowych (obecnie unijnych) przepisach regu-
lujących system podatku od wartości dodanej”8. P. Farmer i R. Lyal wskazują, że art. 1 
ust. 2 dyrektywy 2006/112 (a wcześniej art. 2 pierwszej dyrektywy9) „określa podstawo-
we cechy teoretycznego modelu VAT, do zgodności z którym rzeczywisty wspólny sys-
tem VAT aspiruje”10. W praktyce poszczególne instytucje wspólnego systemu VAT mogą 
okazać się bardziej lub mniej zgodne z tymi naczelnymi zasadami systemu, co będzie 
odzwierciedlało większą lub mniejszą sprawność unijnego prawodawcy w budowie tego 
systemu z zachowaniem założeń normatywnie przez niego samego określonych w art. 1 
ust. 2 dyrektywy 2006/112.   

Zasady rynku wewnętrznego, wynikająca z nich zasada neutralności oraz określone 
w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2006/112 podstawowe zasady wspólnego systemu VAT sta-
nowią zasady prawa podatkowego Unii Europejskiej i państw członkowskich obowią-
zujące w zakresie podatku od wartości dodanej. W pełni odpowiadają one sformuło-
wanemu przez J. Wróblewskiego pojęciu zasady prawa („zasady systemu prawa bądź 

 6 W doktrynie funkcjonują różne katalogi zasad unijnego VAT, formułowanych w nawiązaniu do 
art. 1 ust. 2 dyrektywy 2006/112. Katalogi te różnią się liczbą wyróżnianych zasad oraz (do pewnego stop-
nia) nazwami i treścią przypisanymi poszczególnym zasadom, ale generalnie zasady zawarte w każdym 
z katalogów, rozpatrywane łącznie, odpowiadają zasadom z pozostałych katalogów. Szerzej na ten temat 
zob. rozdz. 1 pkt 3 teza 1.

 7 Zob. uwagi B. Brzezińskiego i W. Nykiela o praktycznym znaczeniu zasad ogólnych prawa (czy po-
stępowania): B. Brzeziński, W. Nykiel, Zasady ogólne prawa podatkowego, w: B. Brzeziński (red.), Prawo 
podatkowe. Teoria. Instytucje, Funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 136.

 8 D. Gibasiewicz, Zasada neutralności, s. 15.
 9 Pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG z 11.4.1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 

Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych (dalej: pierwsza dyrektywa), Dz.Urz. WE L 
Nr 71, s. 1301 ze zm.

10 P. Farmer, R. Lyal, EC Tax Law, Oxford 2009, s. 85.
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jego części”), jako normy o szczególnej doniosłości11, która jest zawarta bezpośrednio 
w prawie pozytywnym lub jest logiczną konsekwencją norm lub grupy norm prawa po-
zytywnego12. Zasadą prawa podatkowego w tym ujęciu, przyjętym w pracy, jest zawar-
ta bezpośrednio w prawie pozytywnym lub logicznie z niego wynikająca norma13, która 
ma podstawowe, kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu prawa podatkowego, 
jego części, czy nawet danej instytucji z zakresu prawa podatkowego. Zasady prawa po-
datkowego „mają charakter optymalizujący i zobowiązują do zachowania możliwie bli-
skiego w swej treści do zachowania wzorcowego, jakie proponuje zasada”14. Zgodność 
poszczególnych instytucji systemu podatkowego z zasadami można zatem oceniać w ka-
tegoriach zgodności mniejszej lub większej, a nie w dychotomicznych kategoriach zgod-
ności pełnej albo niezgodności z zasadą. 

Od zasad prawa podatkowego należy wyraźnie odróżnić zasady podatkowe, które 
nie są normami prawnie wiążącymi, lecz jedynie postulatami nauki prawa podatkowego 
skierowanymi do twórcy systemu podatkowego (prawodawcy) i podmiotów stosujących 
prawo podatkowe (praktyki podatkowej), określającymi jak ten system powinien być 
zbudowany i funkcjonować w praktyce, aby optymalnie realizował swoje funkcje15. Nie-

11 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 131.
12 J. Wróblewski, Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Huma-

nistyczno-Społeczne. Seria I, 1965, z. 42, s. 19 i 21; K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, 
Warszawa 1969, s. 249. Od tak rozumianych „zasad systemu prawa” J. Wróblewski odróżnia „postulaty 
systemu prawa”, czyli reguły niebędące normami prawa pozytywnego (ani ich konsekwencjami), które po-
siadają charakter „ogólnych zasad prawa”, ale zasadami prawa nie są (J. Wróblewski, Prawo obowiązujące, 
s. 18 i 21). Należy podkreślić, że w doktrynie występują rozbieżności w rozumieniu pojęcia „zasada pra-
wa”. S. Wronkowska, M. Zieliński i Z. Ziembiński wskazują, że zasadami prawa są nie tylko normy bezpo-
średnio wynikające z prawa pozytywnego i logiczne konsekwencje (grupy) norm prawa pozytywnego, lecz 
również niesporne uogólnienia pewnych rozwiązań prawnych dokonane przez naukę prawa (S. Wronkow-
ska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974, s. 61; S. Wron-
kowska, System prawny a porządek prawny i ład społeczny, w: S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii 
prawa, Poznań 2001, s. 187). 

13 B. Brzeziński, W. Nykiel, Zasady ogólne, s. 135.
14 B. Brzeziński, W. Nykiel, Zasady ogólne, s. 138; B. Brzeziński, Zasady związane z prawem podat-

kowym (zarys problematyki), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, Nr 1, s. 11–12.
15 Jak wskazuje C. Kosikowski, zasady podatkowe to pewne idee myśli podatkowej, adresowane przez 

naukę do prawodawcy i praktyki podatkowej (C. Kosikowski, Podatki. Problem władzy publicznej i podat-
ników, Warszawa 2007, s. 83; C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe: Zagadnienia egzami-
nacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013, s. 186).  Według N. Gajl zasady podatkowe to „kryteria, którym 
powinien odpowiadać idealny system podatkowy, realizujący nakreślone przez państwo funkcje” (N. Gajl, 
Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Warszawa 1995, s. 10), według B. Brzezińskiego – „wskazów-
ki budowy idealnego (bądź tylko optymalnego) systemu podatkowego” (B. Brzeziński, Zasady związane 
z prawem podatkowym, s. 10), zaś według W. Nykiela – najważniejsze postulaty nauki prawa podatkowego 
formułowane pod adresem podatków i systemów podatkowych, wskazujące warunki, które podatki i syste-
my podatkowe powinny spełniać i pożądane cechy, jakie powinny posiadać [W. Nykiel, Zasady podatkowe, 
w: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe, s. 13].
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kiedy zasady podatkowe, wskutek decyzji prawodawcy o zawarciu ich w prawie obo-
wiązującym, stają się zasadami prawa podatkowego16. 

Jak słusznie zauważają B. Brzeziński i W. Nykiel, zasady (zarówno zasady podatko-
we, jak i zasady prawa podatkowego) nie tylko wskazują pożądany kierunek działania 
(„ukierunkowują ludzkie działanie” w dążeniu do „pożądanych prakseologicznie bądź 
aksjologicznie rezultatów”), ale są również kryteriami oceny17.

Swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i płatności i zakaz zakłóceń konkuren-
cji są w istocie zasadami prawa, można zatem mówić o zasadzie swobody przepływu to-
warów, zasadzie swobody przepływu (świadczenia) usług, zasadzie swobody przepływu 
kapitału i płatności, zasadzie niezakłóconej konkurencji18. Stanowią one normy praw-
ne szczególnie doniosłe w systemie prawa unijnego, nadrzędne w stosunku do innych, 
a jednocześnie wzorzec ukształtowania różnych instytucji prawa unijnego, w tym insty-
tucji wspólnego systemu VAT. W zasadach tych, rozpatrywanych łącznie, można upatry-
wać podstaw dla uznania neutralności za zasadę prawa unijnego w zakresie VAT19. Rów-
nież podstawowe zasady VAT, które odnajdziemy w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2006/112, 
mają niewątpliwie charakter normatywny i szczególnie doniosłe znaczenie dla systemu 
VAT, mieszczą się więc w pojęciu zasad prawa. 

3. „Prawo miękkie” jako źródło wymogów dla wspólnego systemu VAT Unii Eu-
ropejskiej. Do zasad prawa ani zasad podatkowych nie należą postulaty zawarte w Ko-
munikacie 2011/851, z którego wynika, że system VAT powinien być prostszy, bardziej 
skuteczny i neutralny, solidniejszy i bardziej odporny na nadużycia20 oraz, że powinien 
być oparty na zasadzie opodatkowania w miejscu przeznaczenia21, a także w Komuni-
kacie 2016/148, w którym wskazano, że system VAT powinien być łatwiejszy w stoso-
waniu, efektywniejszy, oparty na większym zaufaniu, powinien lepiej zwalczać oszu-
stwa i być oparty na zasadzie opodatkowania w państwie przeznaczenia22. Komunikaty 
nie zostały wymienione w art. 288 TFUE wśród aktów prawnych Unii Europejskiej i nie 
mają normatywnego, prawnie wiążącego charakteru. Jako akty niewiążące, Komunikat 
2011/851 i Komunikat 2016/148 nie ustanawiają zatem zasad prawa podatkowego. Po-
stulatów zawartych w tych komunikatach nie można też uznać za zasady podatkowe. Zo-
stały one sformułowane przez Komisję Europejską, czyli podmiot uczestniczący w pro-

16 W. Nykiel, Zasady podatkowe, w: W. Nykiel (red.), Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akade-
micki, Warszawa 2015, s. 20.

17 B. Brzeziński, W. Nykiel, Zasady ogólne, s. 137; B. Brzeziński, Zasady związane z prawem podat-
kowym, s. 9. 

18 Podobnie, ale tylko na temat swobody przepływu kapitału i płatności jako zasady prawa zob. M. Ma-
taczyński, w: D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ko-
mentarz. Tom 1 (art. 1–89),  Lex/el. 2012, kom. do art. 63 pkt 3. 

19 Zob. szerzej rozdz. 1 pkt 2 teza 2 i 3 i D. Gibasiewicz, Zasada neutralności, s. 75 i n.
20 Komunikat 2011/851, pkt 4.2.
21 Komunikat 2011/851, pkt 4.1.
22 Komunikat 2016/148, s. 3–4.
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cesie legislacyjnym i dysponujący wyłączną inicjatywą prawodawczą, a jak wskazano, 
zasady podatkowe są postulatami formułowanymi przez doktrynę i adresowanymi do 
prawodawcy i podmiotów stosujących prawo. 

Komunikat 2011/851, z zawartymi w nim wymogami „lepszego” systemu VAT, oraz 
Komunikat 2016/148, z zawartymi w nim wymogami „zmodernizowanego” systemu dla 
„prawdziwego jednolitego unijnego obszaru VAT”, mimo pewnych wątpliwości, wydają 
się natomiast mieścić w pojęciu unijnego „prawa miękkiego” (ang. soft law). Jak zauwa-
ża L. Senden, istotą soft law jest ustanowienie (w sposób prawnie niewiążący) reguł po-
stępowania, zachęcanie adresatów do ich przyjęcia i praktyczna możliwość (pośrednie-
go) wywołania pewnych skutków prawnych23. Soft law to „zasady postępowania, które 
generalnie nie mają mocy wiążącej, ale w praktyce mogą wywoływać efekty”24, instru-
menty niewiążące bezpośrednio, stworzone w celu narzucenia pewnych standardów po-
stępowania, ale niepodlegające przymusowej egzekucji25. 

Komunikat 2011/851 i Komunikat 2016/148 należą do unijnych aktów (instrumen-
tów) informacyjnych i przygotowawczych26, czyli wydawanych w celu poinformowania 
o kierunkach działania i przygotowania gruntu pod przyszłą legislację. Niektórzy auto-
rzy27 rozważają, czy takie instrumenty, które same nie ustanawiają reguł postępowania, 
stanowiąc tylko przygotowanie pod przyszłe reguły postępowania, rzeczywiście należy 
zaliczać do soft law; niemniej jednak wymieniają je wśród rodzajów unijnego soft law. 
Wskazuje się też, że komunikat to forma samozwiązania Komisji28. Wydając Komunikat 
2011/851 i Komunikat 2016/148 Komisja określiła sama dla siebie reguły postępowania 
w zakresie przyszłych zmian w systemie VAT UE: wskazała standardy jakim powinien 
odpowiadać ten system i zobowiązała się do działania w określony sposób, tj. dążenia 
do wypracowania systemu odpowiadającego właśnie tym standardom. Z tych względów, 
Komunikat 2011/851 i Komunikat 2016/148 są przydatnymi źródłami wymogów dla 
systemu VAT. Oceniając zgodność instytucji odwrotnego obciążenia z wymogami za-

23 L. Senden, Soft Law in European Community Law, Oxford, 2004, s. 112.
24 F. Snyder, Soft Law and Institutional Practice in the European Community, w: S. Martin (red.), The 

Construction of Europe: Essays in Honour of Emile Noël, Dordrecht 1994, s. 198.  
25 D. Sarmiento, The Function of EU Soft Law, w: D. Weber (red.), Traditional and Alternative Routes 

to European Tax Integration, Amsterdam 2010, s. 56.
26 Obok instrumentów informacyjnych i przygotowawczych, jako rodzaje soft law wymienia się in-

strumenty interpretacyjne i decyzyjne oraz instrumeny sterujące (ang. steering instruments). Instrumenta-
mi informacyjnymi i przygotowawczymi są Zielone Księgi, Białe Księgi, programy działania (ang. action 
programmes) i różne komunikaty. Szerzej na temat unijnego soft law, jego funkcji oraz w szczególności 
rodzajów aktów zaliczanych do soft law zob. m.in. L. Senden, Soft Law, s. 118–119; H. Gribnau, The Code 
of Conduct fos Business Taxation: An Evaluation of an EU Soft-law Instrument, w: D. Weber (red.), Tra-
ditional and Alternative Routes to European Tax Integration, Amsterdam 2010, s. 80–86.

27 M.in. L. Senden, Soft Law, s. 118; H. Gribnau, The Code, s. 81.
28 F. Roccatagliata, The European Commission’s Soft-Law Approach and its Possible Impact on EC 

Tax Law Interpretation, w: P. Pistone (red.), Legal Remedies in European Tax Law, Amsterdam 2009, s. 74.
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czerpniętymi z Komunikatu 282/2011 i Komunikatu 2016/148 można ustalić, czy i jakie 
zmiany tej instytucji są potrzebne, aby wpisywała się w określoną przez Komisję wizję 
„przyszłego”, „ulepszonego”, „zmodernizowanego” systemu VAT. 

Wymogi dla wspólnego systemu VAT UE można też formułować w oparciu o Wytycz-
ne OECD dotyczące opodatkowania konsumpcji, które zawierają wskazówki dla prawo-
dawców krajowych, jak w optymalny sposób opodatkować konsumpcję transgraniczną. 
Choć Unia Europejska nie jest członkiem OECD, jest jednak pełnoprawnym uczestnikiem 
prac OECD, mającym te same prawa co kraje członkowskie, z wyjątkiem prawa głosu; 
określa się ją nawet mianem quasi-członka OECD29. O współpracy Unii z OECD jest też 
wprost mowa w art. 220 TFUE. Istnieją więc podstawy do wykorzystania wyników prac 
prowadzonych w ramach OECD do oceny rozwiązań z zakresu prawa unijnego. 

Wytyczne OECD dotyczące VAT nie mają charakteru wiążącego30. Zgodnie z art. 5 
lit. a i b Konwencji o OECD Rada OECD może podejmować decyzje (ang. decisions), 
które – jeśli nie zostanie postanowione inaczej – są wiążące wobec wszystkich członków 
OECD, a także przedkładać członkom OECD zalecenia (ang. recommendations), które – 
w odróżnieniu od decyzji – nie mają charakteru wiążącego. Jak wyjaśnia OECD, „zale-
cenia nie są prawnie wiążące, ale w praktyce mają dużą siłę moralną, ponieważ wyrażają 
wolę polityczną państw członkowskich i oczekuje się, że państwa członkowskie dołożą 
wszelkich starań, aby w pełni wdrożyć zalecenia. Zatem państwa członkowskie, które 
nie zamierzają wdrożyć zaleceń zazwyczaj powstrzymują się od głosu, gdy przyjmowa-
ne są dane zalecenia”31. Obecnie Wytyczne OECD w sprawie VAT mają status zalecenia 
Rady OECD: zostały najpierw przyjęte przez Komitet OECD ds. Podatkowych32, a na-
stępnie Rada wydała zalecenie, by państwa członkowskie je stosowały33. Nawet przed 
wydaniem tego zalecenia Wytyczne OECD w sprawie VAT zaliczane były do międzyna-

29 Zob. art. 13 Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, sporządzonej w Pa-
ryżu 14.12.1960 r. (dalej: Konwencja o OECD) oraz Protokół dodatkowy Nr 1 do tej konwencji, stano-
wiący jej integralną część, sporządzony w Paryżu 14.12.1960 r., Dz.U. z 1998 r. Nr 76, poz. 490. Zob. też 
Delegation of the European Union to the OECD and the UNESCO in Paris. Legal framework, http://eeas.
europa.eu/delegations/oecd_unesco/oecd_eu/political_relations/legal_framework/index_en.htm (dostęp: 
4.12.2013 r.); Delegation of the European Union to the OECD and the UNESCO in Paris, Institutional fra-
mework, http://eeas.europa.eu/delegations/oecd_unesco/oecd_eu/political_relations/institutional_frame-
work/index_en.htm (dostęp: 4.12.2013 r.).

30 A. Charlet, S. Buydens, The OECD International VAT/GST Guidelines: past and future develop-
ments, World Journal of VAT/GST Law 2012, vol. 1, Nr 2, s. 178.

31 OECD, OECD Legal Instruments, http://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm (dostęp: 
5.6.2016 r.). Jeśli państwo powstrzymało się od głosu, zalecenia nie znajdują do niego zastosowania (zob. 
art. 6 ust. 2 Konwencji o OECD). 

32 Wytyczne OECD zostały też zatwierdzone podczas III Globalnego Forum OECD w sprawie VAT 
w Paryżu 6.11.2015 r.  

33 Rada OECD, Recommendation of the Council on the Application of Value Added Tax/Goods and 
Services Tax to the International Trade in Services and Intangibles, C(2016)120, 27.9.2016 r., http://web-
net.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ListByTypeView.aspx (dostęp: 1.8.2017 r.).

1. Uwagi wprowadzające

http://eeas.europa.eu/delegations/oecd_unesco/oecd_eu/political_relations/legal_framework/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/oecd_unesco/oecd_eu/political_relations/legal_framework/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/oecd_unesco/oecd_eu/political_relations/institutional_framework/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/oecd_unesco/oecd_eu/political_relations/institutional_framework/index_en.htm
http://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm
http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ListByTypeView.aspx
http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ListByTypeView.aspx
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rodowego soft law34 wraz z Wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych35 i Mode-
lową Konwencją OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku36, których stosowanie 
Rada OECD już wcześniej zaleciła państwom członkowskim37. 

W literaturze podkreśla się, że duże znaczenie wszelkich wytycznych OECD wynika 
z faktu, że wyrażają one uzgodnione stanowisko najważniejszych rozwiniętych gospoda-
rek świata38. P. Pistone, posługując się pojęciem „miękkie międzynarodowe prawo po-
datkowe” (ang. soft international tax law), zalicza do niego dotyczące podatków reguły 
społeczne czy zasady postępowania o zasięgu  międzynarodowym, które pozbawione są 
rzeczywistej mocy wiążącej, ale mogą oddziaływać perswazyjnie na państwa-adresatów, 
czerpiąc swoją moc odziaływania z faktu, że adresaci podzielają cele, główne założenia 
(istotę) i treść tych reguł i zasad39. Wytyczne OECD w sprawie VAT posiadają wszelkie 
wymieniane przez P. Pistone cechy charakterystyczne międzynarodowego podatkowego 
soft law. Stanowią one międzynarodowy „dobry standard” w zakresie regulacji kwestii 
transgranicznych w VAT, są więc przydatnym źródłem wymogów dla odwrotnego obcią-
żenia stosowanego do usług wewnątrzunijnych.

Z Wytycznych OECD wynika, że opodatkowanie VAT powinny cechować: neutral-
ność konkurencyjna, wydajność, pewność i prostota, skuteczność, sprawiedliwość i ela-
styczność. Te wymogi, określane też jako „ogólnie przyjęte zasady polityki podatkowej 
mające zastosowanie do podatków konsumpcyjnych”40, są konsekwentnie wymieniane 
przez OECD od 1998 r., kiedy to przyjęto dokument Ottawa Taxation Framework Con-

34 Przed wydaniem zalecenia uważali tak m.in. N. Eriksen, K.H. Haydl, Avoidance of VAT/GST Dou-
ble (Non-)Taxation: Recommendations and Other Types of Soft Law v. Legally Binding Instruments to 
Allocate Taxing Rights Between States (e.g. Bilateral Tax Treaties), w: M. Lang, P. Melz, E. Kristofferson 
(red.), Value Added Tax, s. 1156. Zob. też P. Pistone, Soft Tax Coordination: A Suitable Path for the OECD 
and the European Union to Address the Challenges of Intenrational Double (Non-)Taxation, w: M. Lang, 
P. Melz, E. Kristofferson, Value Added Tax, s. 1166.

35 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, 
Paryż, 16.8.2010 r.,  http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm (dostęp: 
5.6.2016 r.).

36 OECD, OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Paryż, 15.7.2014 r., http://
www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version_
9789264239081-en (dostęp: 5.6.2016 r.).

37 Zob. Rada OECD, Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on In-
come and on Capital, C(97)195/FINAL,  23.10.1997 r., http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ 
ListBySubjectView.aspx (dostep: 5.6.2016 r.), Rada OECD, Recommendation of the Council on the Deter-
mination of Transfer Pricing between Associated Enterprises, C(95)126/FINAL, 13.7.1995 r., http://webnet.
oecd.org/ OECDACTS/Instruments/ListBySubjectView.aspx (dostęp: 5.6.2016 r.).

38 C. Alley, D. Bentley, A remodelling of Adam Smith’s tax design Principles, Faculty of Law – Law 
Papers, Bond University, Australian Tax Forum 2005, Nr  20, s. 590.

39 P. Pistone, Soft Tax Law: Steering Legal Pluralism towards International Tax Coordination, w: D. We-
ber (red.), Traditional, s. 102. Podobnie o soft law – zob. P. Pistone, Soft Tax Coordination,  s. 1165.

40 Wytyczne OECD, pkt 1.16.

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en
http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ ListBySubjectView.aspx
http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ ListBySubjectView.aspx
http://webnet.oecd.org/
http://webnet.oecd.org/
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ditions. Ponadto w Wytycznych za podstawowe uznano dwie zasady: zasadę państwa 
przeznaczenia, czyli opodatkowanie według przepisów obowiązujących w jurysdyk-
cji, w której zachodzi konsumpcja41 i zasadę neutralności dla przedsiębiorców, zgodnie 
z którą ciężar podatku nie powinien obciążać przedsiębiorców z wyjątkiem sytuacji wy-
raźnie wskazanych w przepisach42. 

4. Zasady podatkowe jako źródło wymogów dla wspólnego systemu VAT Unii 
Europejskiej. Zawarte w Wytycznych OECD „ogólnie przyjęte zasady polityki podat-
kowej” wydają się nawiązywać do zasad podatkowych sformułowanych przez A. Smitha 
i określanych nawet mianem kanonu podatkowego43 czy zasad klasycznych44. Zasady 
Smitha to równomierność, pewność, dogodność i taniość podatku45. Od dawna stanowią 
one, czy raczej ich regularnie uwspółcześniane wersje, wzorce oceny zarówno obowią-
zujących, jak i dopiero projektowanych rozwiązań podatkowych46. Katalog, jak i treść 
zasad podatkowych oczywiście zmieniają się pod wpływem zmian „otoczenia”: poglą-
dów i warunków politycznych, społecznych i gospodarczych47. Dlatego zasady stare 
(oryginalne), powstałe i sprawdzone w danych warunkach historycznych, wymagają re-
gularnego dostosowania do aktualnych warunków i celów jakim mają służyć. Zasady 
wywodzone od A. Smitha mają przy tym charakter na tyle ogólny, że można je stosować 
zarówno w odniesieniu do systemu podatkowego jako całości, jak i poszczególnych po-
datków funkcjonujących w ramach tego systemu, a nawet poszczególnych instytucji pra-
wa podatkowego48. W tej pracy zostaną wykorzystane dla uzupełnienia katalogu wymo-
gów dla odwrotnego obciążenia jako instytucji wspólnego systemu VAT UE. 

41 Wytyczne OECD, pkt 2.12.
42 Wytyczne OECD, pkt 2.3.
43 Tak m.in. C. Alley, D. Bentley, A remodelling, s. 586; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i pra-

wo podatkowe, Warszawa 2010, s. 49–50. B. Brzeziński pisze o katalogu zasad A. Smitha, jako najbardziej 
popularnym [B. Brzeziński, Zasady związane z prawem podatkowym (zarys problematyki), KPP 2009, 
Nr 1, s. 10].

44 Tak m.in. M. Kosek-Wojnar, Zasady podatkowe – przebrzmiały relikt czy współczesne kryteria oce-
ny podatków?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003, Nr 1, s. 21.

45 Zob. A. Smith, The Wealth of Nations, Londyn 1904, księga V, rozdział II, § 24–29, dostępne pod adre-
sem: http://www.econlib.org/library/Smith/smWNCover.html (dostęp: 22.1.2012 r.); pierwsze wydanie 1776 r.

46 Jak zauważają A. Gomułowicz i J. Małecki: „Koncepcja podatkowa Smitha, aczkolwiek ma cha-
rakter historyczny, to w dalszym ciągu zachowuje swoją wartość, aktualność i stanowi punkt wyjścia dla 
wielu współczesnych rozważań podatkowych […]. Zasady pewności, taniości, dogodności równomier-
ności opodatkowania stanowią obecnie podstawowy kanon budowy racjonalnego systemu podatkowego” 
(A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki, s. 49–50). D. Bentley i C. Allen podkreślają, że zasady Smitha były 
z sukcesem wykorzystywane przez całe pokolenia naukowców do oceny różnych elementów systemów 
podatkowych i formułowania postulatów de lege ferenda (C. Alley, D. Bentley, A remodelling, s. 580).

47 A. Gomułowicz, Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001, s. 7, 12.
48 Jak zauważa B. Brzeziński, zasady Smitha dotyczą projektowania systemu podatkowego, a także 

„nadawania określonego kształtu poszczególnym instytucjom prawa podatkowego” (B. Brzeziński, Zasa-
dy związane, s. 10).

1. Uwagi wprowadzające

http://www.econlib.org/library/Smith/smWNCover.html
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5. Od wymogów do wzorca oceny. Jak wynika z powyższego przeglądu, istnieje 
wiele wymogów, które można stawiać instytucjom z zakresu wspólnego systemu VAT 
UE. Wymogi te różnią się pod względem źródeł, charakteru i wagi, a także – co zostanie 
wykazane w rozdziale – treści. Wymogi wynikające z poszczególnych źródeł często po-
wtarzają się (choć niekiedy pod różnymi nazwami), zazębiają, uzupełniają czy uszczegó-
ławiają, ale czasem, nawet w obrębie jednego źródła, wzajemnie się wykluczają. Wów-
czas należy ustalić, czy występująca sprzeczność ma charakter rzeczywisty czy pozorny, 
a w razie stwierdzenia sprzeczności rzeczywistej, należy ustalić, któremu z wymogów 
przyznać pierwszeństwo. 

W dalszych częściach rozdziału pierwszego powyższe wymogi zostaną szczegó-
łowo omówione i pogrupowane, w celu sformułowania w podsumowaniu rozdziału 
modelu (wzorca) oceny, który posłuży do zbadania instytucji odwrotnego obciążenia. 
W pierwszej kolejności przeanalizowane zostaną wymogi o charakterze normatyw-
nym: wynikające z celów harmonizacji VAT określonych w traktatach i dyrektywie 
2006/112 oraz podstawowych zasad wspólnego systemu VAT UE określonych w art. 1 
ust. 2 dyrektywy. Następnie analizie zostaną poddane wymogi wynikające z unijnego 
i międzynarodowego miękkiego prawa podatkowego z zakresu VAT oraz wymogi na-
wiązujące do współczesnych zasad podatkowych wywodzących się od myśli podatko-
wej A. Smitha. 

2. Cele wspólnego systemu VAT Unii Europejskiej określone 
w TFUE i dyrektywie 2006/112

1. Przesłanki i zakres harmonizacji VAT w Unii Europejskiej49. W pierwszej ko-
lejności należy podkreślić, iż wspólny system podatku od wartości dodanej Unii Europej-
skiej nie oznacza funkcjonowania wspólnego unijnego podatku, który byłby nakładany 
i pobierany przez instytucje Unii, lecz tylko zbliżenie (ujednolicenie, zharmonizowanie) 
konstrukcji VAT w poszczególnych państwach członkowskich50. W ramach wspólnego 
systemu w każdym państwie członkowskim obowiązuje podatek od wartości dodanej, 
jako podatek krajowy, wprowadzony na mocy przepisów wewnętrznych (które jednak 
muszą być zgodne z przepisami unijnymi z tego zakresu) i administrowany (wymierza-
ny, pobierany i kontrolowany) przez organy podatkowe tego państwa51. Wspólny system 

49 Niniejsza teza jest częsciowo oparta na publikacjach: M. Sęk, Funkcje zharmonizowanej regulacji 
miejsca powstania obowiązaku podatkowego we wspólnym systemie podatku od wartości dodanej Unii Eu-
ropejskiej, KPP 2012, Nr 3, s. 51 i n.; M. Sęk, Wspólna regulacja miejsca powstania obowiązku podatkowego 
w ewoluującym wspólnym systemie podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej, KPP 2013, Nr 1, s. 25 i n.

50 P. Rendahl, Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies, Amsterdam 2009, s. 7.
51 M. Sęk, Funkcje, s. 51–52; M. Sęk, Wspólna, s. 25–26.


