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ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO Z TYTUŁU WNT 

Zaczęły biec terminy na złożenie wniosków o nadpłatę oraz wznowienie 
zakończonych postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych dla tych 
wszystkich podatników, którzy chcą skorzystać z możliwości, jaką stworzył wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2021 r. (sprawa o sygn. C-895/19). W dniu 
10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE został bowiem opublikowany wskazany 
wyżej wyrok wydany w sprawie niezgodności z prawem unijnym trzymiesięcznego 
terminu na rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). 

Trybunał uznał za niezgodny z zasadą neutralności VAT przepis art. 86 ust. 10b pkt 2 
ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych 
towarów powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik otrzyma fakturę 
dokumentującą WNT oraz uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji 
podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 
miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał 
obowiązek podatkowy. Tym samym korekta WNT dokonana po upływie 3 miesięcy od 
końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie może skutkować 
powstaniem zaległości podatkowej i koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.  

Co dalej? 

Podatnicy, dokonujący po 1 stycznia 2017 r. WNT, mogą domagać się zwrotu nadpłaty za 
okres od 1 stycznia 2017 r. wraz z oprocentowaniem od dnia zapłaty. Wyrok daje 
podatnikom podstawy do skorygowania rozliczeń i wystąpienia z wnioskiem o zwrot 
nadpłaty. Optymalnym rozwiązaniem jest złożenie takiego wniosku do dnia 9 czerwca 2021 
r. W takim bowiem przypadku zadziała mechanizm z art. 78 § 5 pkt 1) ustawy – Ordynacja 
podatkowa, zgodnie z którym oprocentowanie naliczane będzie od dnia powstania nadpłaty 
do dnia jej zwrotu, ponieważ podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od 
publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

W przypadku, gdy doszło do wydania decyzji lub zapadły wyroki sądów 
administracyjnych w tych sprawach i były one niekorzystne dla podatników, wyrok z 18 
marca 2021 r. stanowi podstawę do wznowienia tych postępowań. Podatnicy zatem: 

 dla postępowań podatkowych – mają na to 1 miesiąc, czyli do dnia 10 czerwca 2021 
r., 

 dla postępowań sądowo administracyjnych – podatnicy mają 3 miesiące, czyli do dnia 
10 sierpnia 2021 r. 
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Do przyszłych rozliczeń w zakresie WNT podatnicy już teraz, nie czekając na zmiany 
legislacyjne, mogą, w ocenie doradców podatkowych, pomijać zakwestionowane przez 
Trybunał ograniczenie w przepisach i wykazywać podatek należny i naliczony z tytułu WNT 
w tym samym rozliczeniu podatkowym. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

  

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.  


