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Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że poprzez stosowanie procedury szczególnej 
do produktów rolnych, która nie jest zgodna z procedurą 
ustanowioną przez dyrektywę VAT ( 1 ), i poprzez stosowanie 
procentowej stawki rekompensaty na poziomie zero doko
nując jednocześnie istotnej ujemnej kompensaty w środkach 
własnych w celu wyrównania poboru podatku VAT, Repub
lika Portugalska uchybiła postanowieniom art. 296-298 
dyrektywy VAT 

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Przepisy portugalskie nie przewidują zryczałtowanej kompen
saty dla rolników z tytułu naliczonego i pobranego podatku 
VAT. W wyniku kontroli środków własnych dotyczących lat 
2004 i 2005 dokonanej w Portugalii w dniach 1 i 14 listopada 
2007 r., portugalskie organy wskazały, że podatek pobrany i 
naliczony VAT nie odliczony przez rolników podlegających 
procedurze szczególnej wyniósł blisko 5,3 % w sprzedaży za 
rok 2004 r. oraz 7,9 % za rok 2005. Uważając, iż podatek 
VAT mógłby być w związku z tym zostać pobrany w 
nadmiernej wysokości, organy portugalskie dokonały ujemnej 
kompensaty w kwocie około 70 milionów EUR w 2004 r. 
przy obliczaniu wpływów z podatków do środków własnych. 
Dokonując dogłębnego badania zgodności z dyrektywą VAT 
procedury szczególnej stosowanej do rolników w Portugalii, 
Komisja doszła do wniosku, ze Republika Portugalska naruszyła 
zobowiązania ciążące na niej na mocy art. 296-298 dyrektywy 
VAT. W związku z tym wspólny system ryczałtowy przewi
dziany przez dyrektywę VAT wymaga ustanowienia adekwat
nych procentowych stawek zryczałtowanej rekompensaty 
wówczas, gdy odnośne dane makroekonomiczne wskazują, że 
poniesiony przez rolników objętych ta procedurą szczególną 
ciężar podatku VAT nie wynosi zero, lub nie jest bliski zeru. 

O ile prawda jest, że państwa członkowskie nie mogą ustana
wiać zryczałtowanych stawek rekompensaty, które przekracza 
łyby poniesiony ciężar podatku VAT, ponieważ takie nadmierne 
kompensaty stanowiłyby pomoc państwa dla danych sektorów, 
nie można wnosić na tej podstawie o zgodności uregulowania 

portugalskiego z dyrektywą VAT, w którym nie przewidziano 
jakiejkolwiek kompensaty na rzecz rolników objętych procedurą 
szczególną. Państwa członkowskie nie mogą dowolnie igno
rować danych makroekonomicznych i decydować o tym, iż 
po prostu nie należy dokonywać jakiejkolwiek wypłaty 
kompensat za pobrany i zapłacony podatek VAT. W tym przy
padku państwo członkowskie stosuje do swoich rolników 
procedurę szczególną różniącą się istotnie w swoich założe
niach i celach od wspólnej ryczałtowej procedury szczególnej 
stosowanej wobec rolników, która została przewidziana i uregu
lowana w rozdziale 2 tytule XII dyrektywy VAT. 

Komisja uważa, że procedura szczególna ustanowiona przez 
uregulowanie portugalskie dla transakcji dokonywanych przez 
rolników nie stanowi prawidłowego i spójnego stosowania 
rzeczonego systemu wspólnego. W rzeczywistości bowiem 
regulacja ta ogranicza się do zwolnienia z podatku, i w związku 
z tym do całkowitego wyłączenia z systemu podatku VAT 
wszystkich rolników, którzy nie wybiorą zwykłego systemu 
opodatkowania. Z uwagi na to, że rolnicy objęci tym systemem 
stanowią jeszcze znaczną część portugalskiego sektora rolni
czego, taki wybór prawodawcy krajowego godzi w sposób 
poważny w zasadę powszechności podatku, zgodnie z którą 
podatek VAT powinien być pobierany w sposób jak najbardziej 
powszechny i jego zakres powinien obejmować wszystkie fazy 
produkcji i dystrybucji towarów, a także świadczenia usług. 
Ponadto wprowadzenie zwolnienia stosowanego do transakcji 
dokonywanych przez rolników nie została przewidziana w 
żadnym przepisie dyrektywy VAT i jest wyraźnie sprzeczna z 
postanowieniami art. 296 ust. tej dyrektywy, który zezwala 
państwom członkowskim jedynie na wybór pomiędzy trzema 
dokładnie określonymi procedurami w odniesieniu do rolników: 
procedurą zwykłą, procedurą uproszczoną przewidziana w 
rozdziale 1 tytułu XII lub procedurą szczególną przewidzianą 
w rozdziale 2 tego tytułu. 

( 1 ) Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 
L 247, s. 1). 
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(Republika Węgierska) w dniu 15 listopada 2010 r. — 
ERSTE Bank Hungary Nyrt. przeciwko Magyar Állam, 

B.C.L Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt. 

(Sprawa C-527/10) 

(2011/C 30/34) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd krajowy 
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