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Cesja wierzytelności a VAT - wyrok
7 sędziów NSA
19 marca 2012 r. NSA w poszerzonym składzie 7 sędziów wydał
wyrok w sprawie I FPS 5/11, w którym orzekł, że nabycie
wierzytelności pieniężnej na własne ryzyko nie jest usługą, jeżeli
różnica między wartością nominalną a ceną oddaje rzeczywistą
ekonomiczną wartość tej sprzedaży.
Przypomnijmy, że dnia 29 kwietnia 2010 r. NSA wydał postanowienie,
mocą którego przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA
wyłaniające się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "czy
nabycie wierzytelności pieniężnej w celu windykacji na podstawie umowy
przelewu, określonej w art. 509 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny jest usługa ściągania długów w rozumieniu art.
8 ust. 1 pkt 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług?".
Kontakt w KSP:

NSA zamiast zaplanowanej na dzisiaj uchwały w tej sprawie, wydał wyrok
w składzie powiększonym (7 sędziów), w którym w całości podzielił
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pogląd ETS wyrażony w wyroku z 27 października 2011 r. (C-93/10).
Zgodnie z orzeczeniem ETS 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.
Powyższe będzie miało istotne znaczenie dla podatników trudniących się
obrotem wierzytelnościami, którzy uiszczali VAT z tytułu czynności
nabywania wierzytelności. Z jednej strony, wyrok otwiera drogę do
odzyskania
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podatku

VAT,

z

drugiej

natomiast

może

oznaczać

konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym
kontekście, konieczne jest poczekanie na pisemne uzasadnienie
wskazanego wyroku NSA oraz przeanalizowanie transakcji dokonanych
w przeszłości i zbadanie, w jaki sposób zostały one 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.

