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METODYKA W ZAKRESIE OCENY 
PRZEZ 

KRAJOWYCH 

 

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów
w transakcjach krajowych jest wykorzystywanym przy dokonywaniu oceny ryzyka 

 transakcjach krajowych 
z . O  

 powinny przy ocenie zachowania 
sami nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, 

  zakresie VAT. 

Zwalczanie oszustw i  uznanym i wspieranym przez 

1. W konsekwencji krajowe organy administracyjne i 
tku naliczonego podatnikowi, 

 skorzystanie z tego 
 2.  

Konsekwentnie odmowa prawa do odliczenia podatku naliczonego  miejsce 
w  wtedy, gdy 

w  oszustwem w zakresie VAT3.  

 

do odliczenia podatku naliczonego nie powinno 
 

4.   

Tym samym, dla oceny, czy w danym przypadku zasadne jest kwestionowanie prawa podatnika 
  kluczowe znaczenie ma 

ocena, czy w konkretnej sprawie, w o w zakresie VAT, podatnik 

w zakresie VAT.  

 
 

                                                 
Dz. Urz. UE L 347  z 11.12.2006 , s. 1, z 
Np. wyrok TSUE w sprawie C-285/11 Bonik, pkt 35, w sprawie C-18/13 Maks Pen, pkt 26. 
Np. wyrok TSUE w sprawie C-277/14 Stehcemp, pkt 48.
Np. wyroki TSUE w sprawach C-354/03, C-355/03 i C-484/03 Optigen i in., pkt 51, 52, 55; C-439/04  

i C-440/04 Kittel i Recolta Recycling, pkt 44 46, 60; C-80/11 i C-   44, 45, 47. 



2 
 

Metodyka dotyczy zatem 
t , czyli relacji 
z nim zawieranej.  

 po  zakwestionowane prawo tego podatnika do odliczenia 
podatku naliczonego. 

w przypadku transakcji z nowym kontrahentem 
 

z kontrahentem (pkt 1 (pkt 2).  

podatnika powinno 
zweryfikowania przez niego ych , w celu 

wykazania dochowania ej podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji 
z danym kontrahentem. 

przez podatnika  wskazanych w Metodyce a 
 

 
gospodarczego  

 
poda   

Z drugiej nie powoduje 
automatycznie utraty prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. W przypadku 

 
 dowolny inny .  

i 
Metodyce 

z . 

 

1.  

Na potrzeby Metodyki acy z kontrahentem stanowi 
rym podatnik wc

handlowych . 
w  z 

podatnik kcje, 
i 

.  

P k  (sprzedawcy)  dokonuje dostawy 
towaru na rzecz podatnika. 
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1.1. Kryteria formalne  

 dokonanie sprawdzenia 
formalnego statusu kontrahenta. 
podatnik nie zwe

 

 brak rejestracji kontrahenta w  (KRS) lub Centralnej 
 (CEIDG)  o ile rejestracja 

w KRS lub CEIDG jest wymagana w przypadku kontrahenta; 

 kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny  nabywca 
, 

Portalu Podatkowym lub pop
ego;  

 kontrahent jest  na moment transakcji  wpisany do prowadzonego przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej , k

o podatnicy VAT lub 
naczelnika , na podstawie art. 96 

ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  5, zwanej dalej 
  

 kontrahent nie posiada, lub  odatnika   
wymaganych koncesji i 
planowanych transakcji; 

 
  

kontrahenta na podstawie danych z KRS lub CEIDG. 

Ocena, czy podatnik  , w 
na moment transakcji wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 

z rejestru jako podatnicy VAT czynni, powinna 
jestrowanie kontrahenta.  

Analogicznie
 na moment zawarcia tej transakcji  nie 

,  
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1.2. Kryteria transakcyjne  

 
 

 w oszustwie.   

podatnik e 
w Metodyce, 

  
 do rzetelnej oceny dochowania 

 w  organy podatkowe  inne 
.  

Transakcja  

kont  jego 
imieniu proponuje podatnikowi dalsz  k
wskazanemu przez ten podmiot nabywcy

samym, 
(od podmiotu wskazanego przez kontrahenta  przez podatnika  do kontrahenta) zabezpiecza 

jeszcze dojdzie do dostawy towaru.  

P  wskazuje na co najmniej nietypowy przebieg transakcji, jest 

gospodarczego wynika z faktu, e podatnik dokonu
(kupuje i sprzedaje towary)     
finansowych ( ), ani nie 

eda zakupiony towar. 
 za 

towar.  

 przebieg transakcji :  

 ce B; 

 ce B kontrahenta 
  

  

  200 
C;  

   
finansowych,  oraz 
inicjatywy w przeprowadzeniu transakcji. 
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 przypadku 
,  

, kiedy podatnik 
 skorzystanie z  rabatu  

na sztuczny   w celu 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

 gospodarczej6. 

 
P
podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny   

  na rachunek podmiotu trzeciego lub 
rachunek zagraniczny
cesji, faktoring).  

 
cen  netto za zakupione towary  na rachunek bankowy wskazany 

przez kontrahenta, a  na inny (wskazany przez 
kontrahenta) rachunek bankowy.  

 

Cena towaru oferowanego podatnikowi przez k  od ceny 
rynkowej bez ekonomicznego uzasadnienia 

 z racji braku ugruntowanych relacji 
kontrahentem   

kalkulacji, ce na danym rynku w czasie, gdy transakcja realizowana. Niska cena 
oferowanych przez kontrahenta , powinna 

 e znaczenie 
powini , ale to, czy istnieje ekonomiczne 
uzasadnienie dla takiego zachowania kontrahenta. 

. 
kontrahenta  a 

transakcji nie  kontrahenta.  

,   bez  ekonomicznego uzasadnienia  o 
odbiega od ceny rynkowej sytuacj , gdy n  

li na danym rynku przez 
ny 

, lub gdy  
 

 i w uzysk
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z  od producenta/dystrybutora tego towaru  
 

stosowania ceny  odbiega od ceny rynkowej,  gdy 
, w tym  

potwierdzon  
. 

 
kontrahenta towary  

kontrahent ych dotychczas podatnik od niego nie 
 

Niejednokrotnie do oszustw dochodzi w p  

kontrahentom na ten towar.  

nabycie 
kontrahenta, musi 

k
gdy zmienia on dotychczasowy profil 

 P owe  
przez k  : 

 dostawa wynika  
, oferuje towary spoza tego 

profilu, ale wynika  to nie z jego oferty, a z zapytania nabywcy);  

 , 
lub podatnik nie  nabyciem ; 

  potwierdzone 
referencjami producenta/dostawcy lub 

 

 nowo oferowane towary  obrotem koncesjonowanym 
stosowne koncesje lub zezwolenia. 
 

Kontakt z k go  
danej transakcji 

co do tego, czy kontakt z k go reprezentu  odpowiedni (dotyczy 
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 kontrahent  nie  rezydentem w Polsce, a kontakt  z nim 
  -mail, komunikator 

internetowy albo telefonicznie; 

 kontrahent nie  rezydentem w Polsce i nie przedstawi  
w Polsce; 

 kontrahent nie posiada   agencji, rzedstawicielstwa w Polsce, 
posiada   

 kontrahent ( ) nie uwiarygadnia  
nie    kontakt 
z adresu e-
kontrahenta, w e-mailach nie  

 

 osobiste spotkanie z kontr  (np. agentem, 
przedstawicielem handlowym)  ; 

  
z  . 

 

Kontrahent posiada    pod 
adresem,   

kontrahent jako adres siedziby 
gospodarczej) wskaz  adres,  

, 
, tualnym biurem 

nie   

 sytuacja, gdy 
miejsce, 

kontrahenta 
(np. . 
Zawarcie transakcji z takim kontrahentem 

 

 

Wymagany przez kontrahenta od podatnika  

uzasadnienia 

Kryteri  konsekwencji  
brak 

jest podstaw kontrahenta. Kryterium to dotyczy zatem 
w,  o stosowane w danym 
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czasie, na danym rynku i w danej  
w szybkich cyklach.  

 

Transakcja 
 

uczestnictwa w transakcjach 
naruszenie prawa lub oszustwo : 

  

 ich  w przypadku, gdy 
nie zastosowano innych form zabezpieczenia.;   

 
umownych; 

 
kontrahenta lub kolejnego nabywcy

ioru towaru; 

 

.   

P

  

 

Kontrahent  towary niezgodne z wymaga
w  

 dla obrotu tymi towarami  nie akich 
wym  (zawarte 
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 7 
oraz aktach wykonawczych8 do tej ustawy). t 
paliwami, na  

kontrahenta 
nabywanego paliwa. 

 

kontrahentem nie  
 

                                                 
Dz.  

8 
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Z 
w  formie 
korespondencji mailowej)  

 

 
  

,  kontrahent 
 

posiada  . 

 

Kontrahent nie posiada  zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju 
 

a kontrahent nie dysponuje 

zasobem kadrowym, 
oferuje podatnikowi.  

, gdy 
iciel, 

najemca, leasingobiorca , itp.) do odpowiednich  
. 

 

K  (lub nie jest obecny w mediach 
) z informacjami odpowiednimi do skali , 

 

kontrahent nie posiada 
strony internetowej 

anie przez innych 
 w  np. prowadzenia   

 

2. Ocena   

w procederze oszustw 

gospodarczej.  

powinna a  
Kryteria formalne (pkt 2.1.) oraz transakcyjne (pkt 2.2.
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w dotychczasowych transakcjach z kontrahentem  
pkt 1.1. i 1.2. (kryteria formalne i kryteria transakcyjne).  

 

2.1. Kryteria formalne  

Na brak dochowania przez podatnika e 
: 

 t jest zarejestrowany jako 
podatnik VAT czynny; 

   
ko  

  czy 
aktualne 

kontrahent; 
 wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 

skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT
 

i w sytuacji kontynuacji 
 kontrahentem,  

transakcyjne opisane w pkt 2.2. 

 

2.2. Kryteria transakcyjne  

 jest zmiana  bez 
ekonomicznego uzasadnienia   ikiem,  
a jego kontrahentem. 

 : 

 zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego;  

  razie  w przypadku gdy 
; 

  (nie dotyczy mechanizmu podzielonej 
 rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny; 

 a  od ceny rynkowej  bez ekonomicznego uzasadnienia; 

 transakcja  bez ekonomicznego uzasadnienia  towar  do 
kontrahent 

;  
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 za towar od podatnika  - bez 
ekonomicznego uzasadnienia; 

 transakcj
uznawane   

 kontrahent   
w  

 kontrahentem nie    
w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), z

;  

 
 z terytorium innego 

 

 

3. Ocena 
 

9

 

10  

  

 
1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz art. 112c ustawy o VAT.  

-  

11:  

  

  

  

 zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny12 

                                                 
9 Art. 108a ust. 3 ustawy z dniem 1 lipca 2018 r.  
10 Art. 108c ust. 1 ustawy o VAT,  
11 Art. 108c ust. 3 ustawy o VAT, 

Dz.U. z 2017 r. poz. 459.



12 
 

 

 

 

*** 

Metodyka 
inistracji  

Skarbowej .  

Metodyce  organy podatkowe 
telnej oceny 

gospodarczej.  

Zgodnie z art. 191 Ordynacji podatkowej, organ poda
 

 

  


