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W dniu 27 października 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

(ETS) wydał wyrok w sprawie podatku VAT od obrotu 

wierzytelnościami (C-93/10).  ETS wyjaśnił, że podmiot, który na własne 

ryzyko nabywa trudne wierzytelności po cenie niższej od ich wartości 

nominalnej, nie świadczy odpłatnej usługi i nie dokonuje tym samym 

czynności z zakresu działalności gospodarczej. 

 

ETS odpowiedział na pytanie niemieckiego Trybunału Bundesfinanzhof, czy 

w przypadku sprzedaży wierzytelności, co do których istnieje poważna 

wątpliwość, czy zostaną zaspokojone, nabywca wierzytelności 

dokonuje odpłatnego świadczenia usług. Na tak postawione pytanie ETS 

odpowiedział negatywnie i przypomniał, że w ramach systemu VAT 

czynnościami podlegającymi opodatkowaniu są transakcje między stronami, 

przewidujące zapłatę ceny lub inne wynagrodzenie. Zatem jeżeli czynność 

polega jedynie na świadczeniu jednej ze stron, bez bezpośredniego 

wynagrodzenia, nie ma podstawy opodatkowania, w związku z tym 

świadczenie takie nie podlega opodatkowaniu VAT. 

 

Powyższe orzeczenie może mieć niezwykle ważne znaczenie dla 

podatników trudniących się obrotem wierzytelnościami.  Dotychczas organy 

podatkowe stały na stanowisku, że podobne transakcje należy traktować 

jako usługi ściągania długów opodatkowane VAT.  Wyrok ETS w praktyce 

oznacza, że nabycie wierzytelności będzie mogło być opodatkowane 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Opodatkowaniu PCC 

podlegają bowiem umowy sprzedaży praw majątkowych, z wyłączeniem 

sytuacji, gdy jedna ze stron jest opodatkowana lub zwolniona z VAT. 

Uznanie, że nabycie portfela wierzytelności poniżej ich wartości nominalnej 

nie podlega VAT, może zatem zrodzić obowiązek zapłaty PCC. W tym 

kontekście, konieczne będzie przeanalizowanie przez podatników transakcji 

dokonanych w przeszłości i zbadanie, czy zostały one prawidłowo 

opodatkowane.  

 

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji  

w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt. 

 

*  * * 

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie 

stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady 

prawnej, prosimy o kontakt. 
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