Kraków, dnia 23 listopada 2020r.

Odpowiedzi
na pytania uczestników webinaru dotyczącego
zwrotu towarów w sklepach internetowych
zorganizowanego przez Izbę Gospodarki
Elektronicznej

przygotowane przez Agnieszkę Witońską – Pakulską prowadzącą
działalność pod firmą Agnieszka Witońska-Pakulska Kancelaria
Prawna

Uwaga! Poniższe odpowiedzi na pytania nie stanowią porady prawnej i mają charakter jedynie
informacyjny, a każdy stan faktyczny powinien podlegać odrębnej ocenie prawnej.
Niniejszy dokument może być wykorzystywane przez uczestników webinaru w celach
szkoleniowych.

Pytanie: Czy bielizna, rajstopy mogą być zwracane czy jest to też nie higieniczne?

Pytanie: Produkty kosmetyczne / kolory - np. podkład - klientka otworzyła i uznała, że kolor
nie będzie jej pasował. Ma prawo zwrotu/odstąpienia od umowy?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeśli
przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
W związku z powyższym, brak możliwości zwrotu będzie zależny od sposobu zapakowania rzeczy.
W mojej ocenie, co do zasady, towary taki jak rajstopy i bielizna, nie powinny podpadać pod
wyłącznie, ale będzie to oczywiście zależne od poszczególnych stanów faktycznych i sposobu
zapakowania towarów.
Tu pozwolę sobie zwrócić uwagę, że co do zasady w sklepach stacjonarnych z bielizną istnieje
możliwość jej przymierzenia.
Odsyłam również do decyzji UOKIK ws. postanowienia, w którym wyłączono możliwość zwrotu
między
innymi
kosmetyków
i
bielizny
nocnej
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/8b780204d3c
b1ffcc1257ec6007b85f8/$FILE/Decyzja_nr_RLO10_2005_z_dnia_01.04.2005.pdf
Jeśli chodzi o kosmetyki to polecam lekturę następującego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 28 listopada 2018 r., sygn. akt VII AGa 1142/18, w którym wskazano, iż
wyłączenie możliwości zwrotu w przypadku perfum nie będzie mogło mieć zastosowania.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że dla zastosowanie tego wyłączenia konieczne jest łączne spełnienie
dwóch przesłanek: „rzecz musi być dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu a jego otwarcie
może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie lub jest niekorzystne ze względów higienicznych. Przy czym
przez zapieczętowane opakowanie należy rozumieć jego sterylne zamknięcie, które chroni rzecz
przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.”
Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie odnośnie sprzedaży perfum, przesłanki wynikające z
przepisów nie występują. Sąd wskazał, iż „zwrot przez konsumenta tego typu produktów w otwartym
opakowaniu nie powoduje więc sytuacji, że zwracany produkt posiadać będzie inne właściwości, co
dostarczony konsumentowi. Sąd stwierdza, że zwracane przez konsumentów produkty mogą być bez
wątpienia ponownie włączone do obrotu, nawet w przypadku gdy oryginalne opakowanie zostanie
w jakiś sposób naruszone. Również bowiem w takich przypadkach towar podlega sprzedaży. Zwykle

w przypadku perfum może dojść do naruszenia zewnętrznej folii, nie zaś pudełka, w którym znajdują
się perfumy, stąd łatwość wprowadzenia do obrotu takiego produktu. Należy w tym miejscu
wskazać, że głównym celem art. 38 pkt 5 ustawy - prawa konsumentów jest ochrona interesów
przedsiębiorcy, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy wykazujące specyficzne właściwości
wymagające transportu w zamkniętym opakowaniu. Chodzi o rzeczy, które - po otwarciu
opakowania - nie mogą być następnie przedmiotem transportu ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych. Gdyby konsument otworzył opakowanie i odstąpił od umowy dotyczącej
wspomnianych rzeczy, przedsiębiorca nie byłby w stanie ponownie zaoferować ich innemu nabywcy
(Tomasz Czech, Komentarz do art. 38 ustawy o prawach konsumenta, WKP wyd. I).”
Jako inne przykładowe produkty, które są wyłączone od możliwości zwrotu wskazano m.in.
„artykuły spożywcze, produkty kosmetyczne - szminki, tusze do rzęs itp., produkty chemiczne
wykorzystywane w gospodarstwie domowym, opatrunki, strzykawki, a zatem produkty których
naruszenie sterylności wyłącza możliwość zwrotu towaru, mając na względzie ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych.”

Pytanie: A czy meble wykonany w tkaninie wybranej przez klienta to produkt wykonany
według specyfikacji klienta? Odnośnie mebli wykonanych w tkaninie wybranej przez klienta
... Wydaje mi się, że jest różnica jeśli sklep internetowy daje możliwość wybrania tkaniny (np.
z listy) i kiedy klient prosi o tkaninę, której standardowo nie ma do wyboru w sklepie. W
pierwszym wypadku wg mnie nie jest to specyfikacja klienta, a w drugim tak. To moja ocena,
ale może uzyskamy potwierdzenie takiego rozumowania?

Odpowiedź:
W mojej ocenie pytający ma rację. Jeśli wybór następuje z listy, to w mojej ocenie taka sytuacja nie
będzie podpadała pod wyłącznie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym
prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Jeśli natomiast meble byłyby robione na wymiar lub w tkaninie spoza listy, wtedy byłyby to towary
wyprodukowane według specyfikacji konsumenta.

Pytanie: To ja chciałbym zapytać jak to się ma do części "używanych" prowadzę sklep na
allegro i sprzedaje części samochodowe używane i nie mam gwarancji czy przez 2 tygodnie
część nie była użytkowana.

Odpowiedź:
Zarówno możliwość zwrotu jak i zgłoszenia reklamacji będzie dotyczyła rzeczy używanych. Proszę
spojrzeć np. na to orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt. V ACa 239/08.
Dlatego bardzo istotne jest precyzyjne opisanie rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży i jej stanu
technicznego.

Pytanie: Jak to wygląda w przypadku wysyłania paczek za granicę do krajów na terenie UE
oraz do krajów poza UE (np. stany zjednoczone) czy również przysługuje zwrot kosztów
dostawy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Czyli jeśli klient odstąpił od umowy w ciągu 14 dni to może odesłać towar w
dowolnym momencie?

Odpowiedź:
Nie, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta - Konsument ma obowiązek zwrócić
rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
rzeczy przed jego upływem.

Pytanie: Jeżeli sklep internetowy na życzenie klienta zgodzi się sprowadzić produkt (z seryjnej
produkcji, ale nie będący w ofercie sklepu) od producenta ze Szwajcarii. Dochodzi koszt
transportu i odprawy celnej przewyższający wartość produktu, który klient akceptuje. Czy
klient ma prawo zwrotu? Co z poniesionymi kosztami transportu i odprawy celnej?

Odpowiedź:
W takim wypadku sklep powinien przede wszystkim poinformować klienta o wszystkich
dodatkowych kosztach i powinien ustalić z klientem warunki realizacji takiego zamówienia, bo będą
one wykraczały poza ofertę sklepu, a zatem poza warunki określone w regulaminie. Co do zasady
koszty opłat celnych ponosi klient, natomiast musi on być poinformowany o kosztach dostawy i o
wszelkich dodatkowych opłatach. Natomiast jeśli nie będą miały miejsca przypadki określone w
art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to prawo zwrotu będzie miało zastosowania.

Pytanie: Jak to wygląda w przypadku zwrotu towaru z bardzo uszkodzonym opakowaniem,
czy można obniżyć w jakimś procencie kwotę zwracaną klientowi?

Odpowiedź:
Na mocy wyroku z 2 lipca 2014 roku SOKiK uznał następujące postanowienie:
„W przypadku uszkodzenia opakowania (…) (...) zastrzega sobie odliczenie kosztów nowego
opakowania towaru (usunięcia szkody).” – za niedozwolone. [Sygn. akt XVII AmC 11407/12]

Pytanie: A co w przypadku, jeżeli klient zamówił np. opony, pojechał je zamontować do
niezależnego serwisu i w trakcie montażu okazuje się że zamówił zły towar. Czy w takim
wypadku konsument ma prawo do zwrotu? W towar ingerowała firma trzecia, która mogła
go uszkodzić + towar jest używany

Odpowiedź:
Jeśli klient zmieścił się w terminie do odstąpienia od umowy i złożył stosowne oświadczenie, to
może zwrócić towar, ale klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że sprzedawca nie poinformował po o prawie do odstąpienia
od umowy.

Pytanie: Co w przypadku, gdy do zakupu została wystawiona faktura, a klient zwrócił towar.
Czy mogę wystawić korektę i klient musi ją potwierdzić? Kiedy w takim wypadku zwracam
środki klientowi?
Odpowiedź:
W tym zakresie odsyłam do pisma z dnia 3 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-1.4011.283.2019.1.ES.

Pytanie: Moim zdaniem nie ma Pani racji odnośnie zwrotu paragonu. Dlatego zostały
wprowadzone paragony FISKALNE i jest konieczne podpięcie ORYGINAŁU paragonu w
przypadku zwrotu, aby nie oszukiwać podatkowo (np. przyjmując fikcyjne zwroty). Czy ma
Pani interpretację MF potwierdzającą Pani stanowisko...?

Pytanie: Klienci bardzo rzadko odsyłają paragony. Czy lista zwrotów np z Allegro, z datą
wykonania, imieniem i nazwiskiem i pomniejszeniem salda może być dołączona do
księgowości jako dowód zwrotu towaru uprawniający do zrobienia korekty i odliczenia
podatku?

Pytanie: Czy faktycznie trzymanie oryginału paragonu z rolki kasy fiskalnej jest zagraniem
nieprawidłowym? Oczywiście kopia A4 z systemu przesyłana jest wraz z przesyłką dla klienta.
Odpowiedź:
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie kas rejestrujących - §3 ust. 3 –
„Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części
należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis
towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem
reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu
sprzedaży;

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku
zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę
i nabywcę.”

Orzeczenie SOKiK sygn. akt. XVII AmC 695/16: Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w umowach z
konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "zwracany towar, nie używany, bez śladów
wizualnych i zapachowych, należy odesłać oryginalnym opakowaniu oraz oświadczeniem zwrotu"
(...) "Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi".
Ponadto, wskazuję na fragment uzasadnienia interpretacji podatkowej:
„Elementem Ewidencji Zwrotów jest również "dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży".
Przepisy ustawy o VAT ani Rozporządzenia MF nie precyzują co powinno być rozumiane przez
dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Dokumentem potwierdzającym dokonaną
transakcję sprzedaży jest niewątpliwie paragon fiskalny wydrukowany przez kasę dla nabywcy w
momencie sprzedaży. Paragon fiskalny to dla nabywcy dowód dokonania zakupu, natomiast dla
sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. zwrotu towaru.
Należy jednak zauważyć, że paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o
dokonaniu sprzedaży. Zgromadzenie przez podatnika innych dowodów, z których jednoznacznie
wynika, że zwracany przez klienta towar stanowi produkt sprzedany przez podatnika powinno być
dopuszczalne. Dowodzenie zwrotu towaru, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon
fiskalny nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
W konsekwencji, posiadanie dowodu, z którego można wywieść bezpośrednio lub pośrednio
wniosek, że transakcja sprzedaży doszła do skutku spełnia obowiązek wymieniony w § 3 ust. 4 pkt 6
Rozporządzenia MF.
Celem wprowadzenia wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży jest
możliwość jednoznacznego zidentyfikowania, że zwracany towar został zakupiony u danego
podatnika. Na tej podstawie ma być możliwe określenie wartości netto, VAT należnego i wartości
brutto zwracanego towaru, a w konsekwencji kwoty o jaką podatnik może dokonać korekty podatku
należnego.” [Pismo z dnia 15 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-1007/152/DG]

Pytanie: I co z tym paczkomatem? Od kiedy liczymy termin?

Odpowiedź:
Zgodnie

z

odpowiedzią

znajdującą

się

na

stronie

UOKIK

-

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pytania-odpowiedzi/odstapienie-od-umowy-zawartej-naodleglosc/ - „Bieg terminu na odstąpienie od umowy zaczyna się w momencie wejścia w posiadanie

towaru. Chodzi bowiem o to, aby konsument miał możliwość faktycznego zapoznania się z kupioną
rzeczą. Oznacza to, że w podanym przykładzie termin odstąpienia od umowy liczy się od daty
wyciągnięcia przez konsumenta towaru z paczkomatu.”

Pytanie: Czy można sobie zastrzec że zwrot będzie skuteczny jeśli towar zostanie zwrócony do
sprzedawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia - mam na myśli że w tym terminie ma
fizycznie dotrzeć do sprzedawcy po odstąpieniu od umowy czy jednak 14 + 14 musi być?

Pytanie: W prezentacji jest błąd. Sprzedawca nie ma obowiązku zwracania konsumentowi
środków, jeżeli towar nie zostanie przez niego zwrócony. Sprzedawca może się wstrzymać ze
zwrotem środków - aż do momentu otrzymania towaru.

Pytanie: Czy warunkiem skorzystania z prawa do wstrzymania zwrotu środków do czasu
otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia zwrotu jest zamieszczenie tego zapisu w
regulaminie? Czy jeśli nie zamieściłam tego w regulaminie, to nie mogę z tego skorzystać?

Pytanie: Klient w 14tym dniu po otrzymaniu przesyła odstąpienie od umowy i ma 14 dni na
odesłanie produktu. To znaczy że sprzedawca powinien mu zwrócić od razu środki bez
otrzymania towaru?

Odpowiedź:
Nie można uzależnić skuteczności odstąpienia od otrzymania towaru.
Od otrzymania towaru lub dowodu jego nadania można uzależnić zwrot płatności przez sprzedawcę,
albowiem zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, „Jeżeli przedsiębiorca nie
zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

W odniesieniu do uwagi o błędzie pozwolę sobie przytoczyć komentarz do art. 32 ustawy o prawach
konsumenta (Czech Tomasz. Prawa konsumenta):
„Jeżeli konsument skutecznie odstąpił od umowy, na przedsiębiorcy ex lege zaczyna ciążyć
obowiązek zwrotu mu wszystkich dokonanych przez niego płatności (art. 32 ust. 1).
Jeżeli przedsiębiorca nie zwrócił konsumentowi płatności we wspomnianym terminie, popada w
opóźnienie. Od pierwszego dnia opóźnienia zaczyna się naliczać na rzecz konsumenta odsetki
ustawowe za opóźnienie od kwoty, która podlega zwrotowi (art. 481 § 1–2 k.c.).
Omawiany termin rozpoczyna bieg od momentu otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy. Chodzi o chwilę, w której oświadczenie to doszło do
przedsiębiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1–2 k.c.). Tak też G.
Bar [w:] Ustawa..., red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, s. 163; W. Chomiczewski [w:]
Ustawa..., red. M. Namysłowska, D. Lubasz, s. 282–283; P. Mikłaszewicz [w:] Prawo..., s. 103; M.
Pecyna [w:] System Prawa Handlowego, t. 5, s. 232; D. Szostek [w:] Ustawa..., red. B. KaczmarekTemplin, P. Stec, D. Szostek, s. 168–169.
Na podstawie art. 32 ust. 3 przedsiębiorcy przysługuje prawo zatrzymania. Może on – według swego
uznania – wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta, o których mowa w art.
32 ust. 1, do chwili, gdy zapewniony zostanie zwrot świadczenia rzeczowego spełnionego przez
niego na podstawie wygasłej umowy.
Por. także decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-12/2019 z 30.12.2019 r., www.uokik.gov.pl.
Odpowiadając na pytanie, czy postanowienie w odniesieniu do prawa zatrzymania musi być ujęte
w regulaminie wskazuję, że:
Prawo zatrzymania stanowi uprawnienie prawokształtujące, które ex lege powstaje po stronie
przedsiębiorcy po odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość w trybie art. 27. Nie jest w tym celu konieczne odpowiednie zastrzeżenie w treści
umowy.
Wykonanie prawa zatrzymania następuje w drodze złożenia konsumentowi przez przedsiębiorcę
odpowiedniego oświadczenia woli. Oświadczenie to powinno być doręczone konsumentowi, tak aby
mógł zapoznać się z jego treścią (zob. art. 61 k.c.).
W przypadku gdy przedsiębiorca skorzystał z prawa zatrzymania, konsumentowi nadal przysługuje
wierzytelność wobec niego dotycząca zwrotu płatności, z tym że wierzytelność ta nie jest wymagalna
do czasu, gdy zostanie spełniona przesłanka określona w komentowanym przepisie. Przepis ten
stanowi lex specialis w stosunku do art. 32 ust. 1 i wyklucza stosowanie określonego tam terminu
na dokonanie zwrotu płatności przez przedsiębiorcę. Bieg tego terminu zostaje wtedy wstrzymany.
W tym okresie nie nalicza się odsetek za opóźnienie (art. 481 § 1–2 k.c.).
Jeżeli spełniono przesłankę określoną w art. 32 ust. 3 (tj. przedsiębiorca otrzymał rzecz z powrotem
lub konsument dostarczył dowód odesłania tej rzeczy), przedsiębiorca powinien niezwłocznie
zwrócić konsumentowi uzyskane płatności, nie później niż w terminie 14 dni od daty spełnienia się
tej przesłanki (art. 32 ust. 1).” [Czech Tomasz. Prawa konsumenta]

Pytanie: Czyli można czekać do 14tu dni ze zwrotem, a jak ktoś ma w sklepie 30 dni na zwrot?

Odpowiedź:
Tak jak była mowa podczas webinaru na odstąpienie od umowy klienta ma 14 dni. Aby móc
odpowiedzieć na to pytanie należałoby przeanalizować czy termin 30dniowy jest terminem na
odstąpienie od umowy, czyli czy może nastąpić bez podawania przyczyny. Zazwyczaj jednak
sklepy przewidują 14 dni na zwrotu bez podawania przyczyny a pozostały okres jest terminem na
zwrot na warunkach wskazanych przez sklep.

Pytanie: Klient zwrócił towar kupiony poza siedziba bez podania przyczyny ale nie wypełnił
wniosku i nie chce podać konta bankowego tylko oczekuje przekazu pocztowego - koszt 7,30
zł - kto ma ten koszt pokryć kupujący czy sprzedający?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta – „Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.”
Powyższy artykuł trzeba interpretować następująco: ponoszone przez konsumenta koszty związane
z nowym sposobem płatności nie mogą być wyższe niż koszty, które wynikałyby dla niego ze
sposobu dotychczasowego.
„W przypadku gdy uzgodniony sposób płatności generowałby wyższe koszty, powinny być one
poniesione przez przedsiębiorcę (w zakresie przewyższającym koszty konsumenta związane z
wykorzystaniem dotychczasowego sposobu). Dotyczy to również kosztów przejazdu konsumenta, np.
po odbiór gotówki poza miejsce jego zamieszkania (odmiennie W. Chomiczewski [w:] Ustawa...,
red. M. Namysłowska, D. Lubasz, s. 287).” [Czech Tomasz. Prawa konsumenta]

Pytanie: Czyli rozumiem, że jeśli klient zgłosi zwrot do 14tu dni to obowiązuje ustawa, a jeśli
daje 30 dni a klient zgłosi zwrot 29 dnia to już obowiązują warunki sklepu a nie ustawa?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Jeśli klient wyśle dowód odesłania to towar dotrze do nas po jakim czasie? na drugi
dzień? po dwóch dniach? ja bym się wstrzymał z oddaniem pieniędzy w takiej sytuacji.
pieniądze mamy oddać niezwłocznie czyli bez ZBĘDNEJ zwłoki. w tym przypadku wg mnie
czekanie jest uzasadnione.

Odpowiedź:
Jeżeli spełniono przesłankę określoną w art. 32 ust. 3 (tj. przedsiębiorca otrzymał rzecz z powrotem
lub konsument dostarczył dowód odesłania tej rzeczy), przedsiębiorca powinien niezwłocznie
zwrócić konsumentowi uzyskane płatności, nie później niż w terminie 14 dni od daty spełnienia się
tej przesłanki (art. 32 ust. 1).” [Czech Tomasz. Prawa konsumenta]
Proszę również pamiętać, że jeśli przedsiębiorca nie zwrócił konsumentowi płatności we
wspomnianym terminie, popada w opóźnienie. Od pierwszego dnia opóźnienia zaczyna się naliczać
na rzecz konsumenta odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty, która podlega zwrotowi.
Istotne jest również, że w terminie do 14 dni konsument powinien rzeczywiście otrzymać z
powrotem płatność od przedsiębiorcy. Do zachowania terminu nie wystarczy wysłanie mu środków
pieniężnych.

Pytanie: Czy można obniżyć kwotę zwrotu, jeśli towar został uszkodzony ponieważ klient źle
spakował go do zwrotu (w inne opakowanie niż to, w którym je otrzymał - np. elektronika
odsyłana luzem w kopercie bąbelkowej zamiast w kartonie)?
Odpowiedź: W mojej ocenie tak.

Pytanie: Co w sytuacji gdy klient odsyła towar ewidentnie użytkowany uszkodzony wskutek
tego użytkowania, my chcemy zwrócić pomniejszoną kwotę ale klient się na to nie zgadza, chce
rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest odrzucona z powodu uszkodzeń mechanicznych.
Towar można odesłać z powrotem do klienta?

Odpowiedź:
W tym pytaniu nakładają się dwie różne instytucje – prawo do odstąpienia od umowy i prawo do
reklamacji. Jeśli towar został zwrócony w związku z odstąpieniem i zdaniem sprzedawcy był
używany ponad wykorzystanie, które uprawnione jest na gruncie ustawy to sprzedawca powinien
po prostu zwrócić pomniejszoną kwotę. W takim wypadku, jeśli klient nie będzie zgadzał się z
decyzją sprzedawcy może zgłaszać odpowiednie roszczenia, w tym wnosić o rozstrzygniecie przez
sąd.

Pytanie: Czyli możemy oddawać towar bez metek?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Ile czasu ma klient na sprawdzenie towaru. Czy jak po miesiącu napisze, że otrzymał
niekompletny towar to mamy obowiązek uznać taką reklamację?

Odpowiedź:
Pytanie dotyczy reklamacji, nie prawa do odstąpienia, które można wykonać w terminie 14 dni, jeśli
konsument został o nim poinformowany. Jeśli natomiast chodzi o reklamację to nie ma narzuconego
obowiązku uznania reklamacji. Istotne jest natomiast to, aby pamiętać o konieczności odpowiedzi
na reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W tym zakresie warto przytoczyć orzeczenie SOKiK z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt XVII AmC
3727/10 oraz orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2012 w sprawie Sygn. akt
VI ACa 875/12 - Postanowienie umowne, w drodze którego przedsiębiorca jednostronnie nakłada
na konsumenta obowiązek dokonania określonych aktów staranności - w zakresie ustalenia
kompletności oraz wadliwości nabywanej rzeczy - jest nieważne z mocy prawa.

Pytanie: Klient otrzymuje niekompletny towar, czy ma prawo do odstąpienia i zwrotu na nasz
koszt powołując się na towar niezgodny z opisem. Czy możemy odmówić odbioru i dosłanie
braków. Jeśli klient upiera się na odstąpienie to czy w takim przypadku sam musi zapłacić za
zwrot towaru?

Odpowiedź:
W terminie 14 dni klient ma prawo zwrócić towar bez podawania przyczyny, więc jeśli klient jest
w terminie to tak istnieje konieczność przyjęcia odstąpienia.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta – „Konsument ponosi tylko bezpośrednie
koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował
konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.”

Pytanie: Konsument dwukrotnie otrzymuje towary niezgodny z zamówieniem. Przy pierwszej
pomyłce odesłał. Przy drugiej pomyłce zażądał by to sprzedawca odebrał od niego niezgodny
towar. Sprzedawca odmówił odbioru i nie zwrócił pieniędzy. Czy miał takie prawo?

Odpowiedź:
Wszystko zależy od tego czy konsument skutecznie złożył oświadczenie o odstąpieniu.
Natomiast zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma obowiązek
zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
rzeczy przed jego upływem.
A na podstawie ust. 3 - Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono
konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest
zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej
odesłać w zwykły sposób pocztą.
Jeśli nie zachodziła przesłanka z ust. 3, tzn. rzecz można było odesłać i było skutecznie złożone
oświadczenie o odstąpieniu, to klient powinien był odesłać rzecz, a sprzedawca mógł się wstrzymać
ze zwrotem do czasu otrzymania rzeczy lub dowodu jej nadania, w zależności od tego, co nastąpiło
wcześniej.

Pytanie: Zwrot kosztów dostawy- jeśli w sklepie są 2 opcje wysyłki: po przedpłacie za 0zł i
wysyłka za pobraniem za 15zł, klient wybrał za pobraniem po czym zwraca towar. Czy muszę
mu zwrócić te 15zł za wysyłkę? czy przyjmuję że najtańsza opcja wysyłki to 0zł i nie zwracam
za transport?

Odpowiedź:
W mojej ocenie, w podanym w pytaniu przykładzie, oferowaną przez sprzedawcę bezpłatną opcję
dostawy towaru należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. W związku z
tym, jeśli klient wybrał z opcji sklepu jednak inną, odpłatną, to po odstąpieniu przez niego od
umowy sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.
W moim przekonaniu jest to sytuacji inna niż, jeśli darmowa dostawa jest powyżej określonej
kwoty.

Pytanie: Czy nie przyjęcie paczki może być traktowania jako odstąpienie?

Pytanie: Klient nie odebrał towaru za poraniem. Czy może powiedzieć ze korzysta z prawa
zwrotu towaru kupionego poza siedziba do 14 dni? Czy powinien ponieść pełne koszty
transportu 20 zł za pobraniem lub różnicy pomiędzy tym kosztem a najniższym oferowanym
przez sprzedającego raz co z kosztem zwrotu 20 zł - kto pokrywa?

Odpowiedź:
Z samego faktu nieodebrania przesyłki nie można wywodzić złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od umowy. Jeśli zatem klient nie odstąpił od umowy to jest on zobowiązany do zapłaty, a
sprzedawcy przysługują roszczenia z kodeksu cywilnego, w tym między innymi może wezwać do
zapłaty, wezwać do pokrycia szkody w postaci kosztów przesyłki zwrotnej.

Orzeczenia i interpretacje

PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DELEGATURA w ŁODZI
Aleja Piłsudskiego 8
90-051 Łódź, P - 73
Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12
E-mail: lodz@uokik.gov.pl

RŁO/61-10/05/MN-

Łódź, dnia 1 kwietnia 2005 r.
DECYZJA Nr RŁO 10/2005

Na podstawie art. 23e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz. 804, Nr 170 poz. 1652,
Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 891, Nr 96 poz. 959)- zwana dalej ustawą o okik oraz stosownie
do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2002 r. Nr 18 poz. 172, Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 68),
po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów wszczętego z urzędu przeciwko Agacie Istel zam. w Prabutach przy ul.
Sanatoryjnej 11 m. 9, 82-550 Prabuty, wpisanej do prowadzonej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Prabuty ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1924/2003, prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą „Mamadama” z siedzibą w Prabutach, ul. Sanatoryjna 11
m. 9, 82-550 Prabuty
działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, wskazaną w art. 23a
ust. 1 ww. ustawy:
−

bezprawne, godzące w interesy konsumentów działanie polegające na ograniczeniu
zagwarantowanego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271, z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z 2003 r. Nr
84 poz. 774, Nr 188 poz. 1837, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1204) prawa
odstąpienia od umowy zawartej na odległość poprzez umieszczenie na stronie
internetowej www.mamadama.pl, za pośrednictwem której ww. przedsiębiorca świadczy
usługi drogą elektroniczną, oferując do sprzedaży odzież i akcesoria dla kobiet w ciąży
i młodych matek, w dokumencie „Warunki dostawy - Reklamacje i zwroty”
postanowienia o następującej treści „Towary nie podlegające zwrotom to kosmetyki,
bielizna (nocna), akcesoria wspomagające karmienie, LUCIBELT, test Al Sense
i Vi Sense, poduszka z dziurką”

i stwierdza jej zaniechanie z dniem 21 lutego 2005 r.

Uzasadnienie

W dniu 18 stycznia 2005 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(dalej Prezes Urzędu) wszczął postępowanie wyjaśniające mające na celu badanie zachowań
rynkowych przedsiębiorców na rynku detalicznej sprzedaży internetowej pod kątem
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz.
1808) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr
22 poz. 271, z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z 2003 r. Nr 84 poz. 774, Nr 188 poz. 1837, z 2004 r.
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1204) – zwana dalej ustawą o ochronie niektórych praw
konsumentów (...).
W toku postępowania ustalono, iż przedsiębiorca –Agata Istel zam. w Prabutach przy
ul. Sanatoryjnej 11/9, 82-550 Prabuty, jest wpisana do prowadzonej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Prabuty ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1924/2003 i prowadzi
działalność gospodarczą pod nazwą „Mamadama” z siedzibą w Prabutach przy ul.
Sanatoryjnej 11/9, 82-550 Prabuty (dalej Agata Istel). Agata Istel za pośrednictwem witryny
internetowej www.mamadama.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, oferując do sprzedaży
odzież i akcesoria dla kobiet w ciąży i młodych matek.
Na ww. stronie internetowej w dokumencie „Warunki dostawy - Reklamacje i zwroty”
Agata Istel umieściła postanowienie o następującej treści: „Towary nie podlegające zwrotom
to kosmetyki, bielizna (nocna), akcesoria wspomagające karmienie, LUCIBELT, test Al
Sense i Vi Sense, poduszka z dziurką”. Zapis ten jest sprzeczny z art. 7 ust. 1 ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów (...), w którym ustawodawca zagwarantował
konsumentom dziesięciodniowy termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wyjątki
od ww. prawa odstąpienia od umowy reguluje art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych
praw konsumentów (...) wskazując szczególne rodzaje umów, w przypadku których
przedsiębiorca może, ale nie musi, wyłączyć prawo odstąpienia. Prezes UOKiK uznał, iż
wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu na odległość towarów
wymienionych w cytowanym postanowieniu, nie mieści się w kategorii umów określonych
w art. 10 ust. 3 ww. ustawy, a w związku z tym zachowanie takie może być bezprawne,
naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
W związku z powyższym Postanowieniem Nr 1/61-10/05 Prezesa Urzędu z dnia 11
lutego 2005 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie stosowania przez Agatę Istel praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na :
−

bezprawnym, godzącym w interesy konsumentów działaniu polegającym na ograniczeniu
zagwarantowanego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271, z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z 2003 r. Nr
84 poz. 774, Nr 188 poz. 1837, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1204) prawa
odstąpienia od umowy zawartej na odległość poprzez umieszczenie na stronie
internetowej www.mamadama.pl, za pośrednictwem której ww. przedsiębiorca świadczy
usługi drogą elektroniczną, oferując do sprzedaży odzież i akcesoria dla kobiet w ciąży
i młodych matek, w dokumencie „Warunki dostawy - Reklamacje i zwroty”
postanowienia o następującej treści „Towary nie podlegające zwrotom to kosmetyki,
bielizna (nocna), akcesoria wspomagające karmienie, LUCIBELT, test Al Sense
i Vi Sense, poduszka z dziurką”

co może stanowić naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy o okik.
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W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 11 lutego 2005 r. o wszczęciu postępowania
w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w piśmie z
dnia 21 lutego 2005 r. Agata Istel poinformowała, że zgadza się z postawionym zarzutem,
iż cytowane postanowienie może stanowić naruszenie gwarantowanych ustawą praw
konsumentów. Wyjaśniła, iż powodem umieszczenia niniejszego zapisu na stronie
internetowej była ochrona jej interesów w przypadku dokonywania przez konsumentów
zwrotu towarów wymienionych w postanowieniu, które były używane lub zostały zniszczone.
Towary te mają charakter osobisty i ze względów higienicznych nie nadają się do dalszej
odsprzedaży, w szczególności w przypadku nieuczciwych zachowań konsumentów, którzy
korzystając z prawa odstąpienia od umowy odsyłają np. puste opakowania, otwarte pojemniki
itp. W swoim piśmie Agata Istel poinformowała, iż w związku ze wszczętym przez Prezesa
Urzędu postępowaniem usuwa bezprawny zapis ze swojego regulaminu (k. 10-11). Na dowód
tego twierdzenia załączyła do wspomnianego pisma wydruk ze strony internetowej
www.mamadama.pl z dnia 21 lutego 2005 r. z dokumentu „Warunki dostawy - Reklamacje
i zwroty”, z którego usunięte zostało kwestionowane postanowienie (k. 12-13).
Prezes Urzędu ustalił co następuje:
W toku postępowania ustalono, iż przedsiębiorca- Agata Istel za pośrednictwem
strony internetowej www.mamadama.pl oferowała do sprzedaży odzież i akcesoria dla kobiet
w ciąży i młodych matek. Na ww. stronie internetowej prezentowała oferowane przez siebie
towary oraz określała warunki i sposób składania zamówienia. Oferta skierowana być mogła
zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców dokonujących zakupu celem dalszej
odsprzedaży. Działanie takie interpretować należy jako okazanie zamiaru kontraktowania
przez profesjonalistę poprzez propozycję zawarcia umowy skierowaną do użytkownika
internetu, który trafił na stronę internetową www.mamadama.pl. Warunkiem dokonania
zakupu było prawidłowe wypełnienie dostępnego na stronie formularza zamówienia poprzez
zaznaczenie zamawianego towaru, określenie rozmiaru, ilości zamawianych sztuk oraz
podanie danych teleadresowych identyfikujących osobę składającą zamówienie. Wypełniony
formularz, przesłany do sprzedawcy za pośrednictwem internetu, był podstawą do
rozpoczęcia realizacji złożonego zamówienia tj. przygotowania i wysłania towarów pod
wskazany w zamówieniu adres. Towar do konsumenta dostarczany był pocztą priorytetową.
Cechą charakterystyczną opisanej procedury był brak jednoczesnej obecności stron przy
zawieraniu umowy, wywołany okolicznością wykorzystania technik komunikowania się na
odległość. Do zawarcia umowy dochodziło z chwilą, gdy adresat oferty złożył oferentowi
oświadczenie woli o przyjęciu przedstawionej mu oferty.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (...) umowy
zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej lub innych
środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, są umowami zawieranymi na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest
przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. W nawiązaniu do
przytoczonej definicji Prezes Urzędu ustalił, iż umowy zawierane przez Agatę Istel
z konsumentami, odpowiadającymi na jej propozycję zawarcia umowy umieszczoną na
stronie internetowej, są umowami zawieranymi na odległość. W stosunku do takich umów
obowiązują regulacje zawarte w rozdziale 2
ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów (...) dotyczące, m.in. kwestii odstąpienia przez konsumenta od umowy
zawartej na odległość oraz szeroko rozumianego obowiązku informacyjnego, którzy ciąży na
przedsiębiorcy występującym do konsumenta z propozycją zawarcia umowy na odległość.
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W art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (...) ustawodawca
zagwarantował konsumentom dziesięciodniowy termin odstąpienia od umowy zawartej na
odległość. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy termin ten w przypadku zakupu rzeczy liczy
się od dnia jej wydania. Na stronie internetowej www.mamadama.pl przedsiębiorca- Agata
Istel w dokumencie „Warunki dostawy- Reklamacje i zwroty” umieściła postanowienie
o następującej treści „Towary nie podlegające zwrotom to kosmetyki, bielizna (nocna),
akcesoria wspomagające karmienie, LUCIBELT, test Al Sense i Vi Sense, poduszka
z dziurką” (k. 6 ). Zapis ten jest sprzeczny z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów (...), który umożliwia konsumentowi odstąpienie bez podania przyczyny od
umowy zawartej na odległość poprzez złożenie przedsiębiorcy w terminie dziesięciu dni od
otrzymania towaru stosownego oświadczenia. Wyjątki od ww. prawa odstąpienia od umowy
uregulowane zostały w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (...),
w którym wskazano szczególne rodzaje umów zawieranych na odległość, w przypadku
których przedsiębiorca może, ale nie musi, wyłączyć możliwość dokonania zwrotu
świadczenia. Zgodnie z ww. przepisem, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach
programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
Prezes Urzędu zważył, co następuje:
Art. 23a ust. 1 ustawy o okik stanowi, że przez praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Nie
jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów.
Przesłankami zaistnienia zakazanej praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów są:
1) działanie przedsiębiorcy,
2) noszące znamiona bezprawności,
3) naruszające zbiorowy interes konsumentów.
Ad. 1.)
Jak wskazano na wstępie Agata Istel jest przedsiębiorcą wpisanym do prowadzonej
przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
1924/2003 i prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Mamadama” z siedzibą
w Prabutach, ul. Sanatoryjna 11/9, 82-550 Prabuty. Jest ona więc przedsiębiorcą
w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o okik.
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Tym samym pierwsza przesłanka została spełniona.
Ad. 2.)
Na mocy art. 23a ustawy o okik zbiorowe interesy konsumentów podlegają ochronie
przed bezprawnymi działaniami przedsiębiorcy. Zgodnie z uzasadnieniem projektu
rządowego ustawy z dnia 5 lipca 2002 r., nowelizującej ustawę o ochronie konkurencji i
konsumentów „Same przepisy art. 23a – 23d nie regulują konstrukcji bezprawności działań
przedsiębiorcy. Działania te mogą okazać się bezprawne w razie ustalenia, że doszło do
naruszenia przepisów innych ustaw, a także zasad współżycia społecznego i dobrych
obyczajów” (druk sejmowy nr 366, s. 20). W Małej Encyklopedii Prawa bezprawność została
zdefiniowana jako niezgodność z jakimkolwiek obowiązującym przepisem prawa (Mała
Encyklopedia Prawa, PWN, Warszawa 1980, s. 46 i 47). Chodzi więc o sprzeczność z
szeroko rozumianym porządkiem prawnym jako całością. Istotnym jest również fakt, iż
bezprawność jest czynnikiem o charakterze obiektywnym, niezależnym od wystąpienia
szkody, czy od zamiaru podmiotu dopuszczającego się działań bezprawnych.
Jak ustalił wcześniej organ antymonopolowy, do umów zawieranych przez Agatę Istel
mają zastosowanie regulacje prawne dotyczące umów zawieranych na odległość zawarte w
rozdziale 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (...).
Zachowanie Agaty Istel polegające na umieszczeniu na stronie internetowej
www.mamadama.pl, za pośrednictwem której świadczy ona usługi drogą elektroniczną,
w dokumencie „Warunki dostawy- Reklamacje i zwroty” postanowienia o następującej treści
„Towary nie podlegające zwrotom to kosmetyki, bielizna (nocna), akcesoria wspomagające
karmienie, LUCIBELT, test Al Sense i Vi Sense, poduszka z dziurką” jest niezgodne z art. 7
ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (...), a tym samym jest bezprawne.
Prawo odstąpienia od umowy jest głównym instrumentem ochronnym dla konsumenta
zawierającego umowę na odległość. Umożliwia ono zwrot zakupionego towaru bez żadnych
negatywnych dla niego skutków. Ma to istotne znaczenie w związku z faktem, iż w
przypadku umów zawieranych bez jednoczesnej obecności obu stron, znacznie ograniczona
została możliwość zapoznania się konsumenta z przedmiotem świadczenia. W razie
odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów (...), umowa uważana jest za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w terminie czternastu dni. Wyjątki od ww. prawa odstąpienia od umowy uregulowane zostały
w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (...), w którym wskazano
szczególne rodzaje umów zawieranych na odległość w przypadku których przedsiębiorca
może, ale nie musi, wyłączyć możliwość dokonania zwrotu świadczenia. Prezes Urzędu
uznał, iż sprzedaż towarów, co do których Agata Istel wyłączyła możliwość odstąpienia od
umowy
tj. kosmetyki, bielizna nocna, akcesoria wspomagające karmienie, pasek
LUCIBELT, testy Al Sense i Vi Sense oraz poduszka z dziurką nie charakteryzuje się
cechami, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
(...), co umożliwiałoby przedsiębiorcy dokonanie zastrzeżenia, iż zwroty takich towarów nie
mogą mieć miejsca. Nie zasługuje na uwzględnienie przedstawiona przez przedsiębiorcę
argumentacja, iż towary te nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich osobisty charakter, a
konsumenci odsyłają niejednokrotnie towary rozpakowane, zużyte czy zniszczone. Prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest podstawowym instrumentem ochronnym dla
słabszej strony kontraktu – konsumenta, który dokonuje zakupu za pośrednictwem internetu.
Interes przedsiębiorcy podlega ochronie na mocy przepisu art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów (...), który określa, iż to co strony umowy zawartej na
odległość świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Oznacza to, iż zwracany przez
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konsumenta towar nie może być używany czy zniszczony, tak aby nadawał się do dalszej
odsprzedaży.
Tym samym druga przesłanka została spełniona.
Ad.3)
Każde działanie bezprawne w ramach danego stosunku prawnego godzi w interesy
drugiej strony kontraktu. Przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym
wprowadzono bowiem do porządku prawnego po to, by chronić dobro zasługujące na
szczególną ochronę.
Osobami dokonującymi zakupu odzieży oraz akcesoriów dla kobiet w ciąży oraz
młodych matek za pośrednictwem strony internetowej www.mamadama.pl mogli być
zarówno konsumenci (zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę
fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą), jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie definiują pojęcia
zbiorowego interesu konsumentów. Z całą pewnością mamy do czynienia z takim interesem,
gdy działania przedsiębiorcy dotyczą zbiorowości i mogą dotknąć każdego potencjalnego
konsumenta, czyli są powszechne. W przedmiotowej sprawie za taką zbiorowość należy
uznać zarówno konsumentów, którzy dokonali już zakupu za pośrednictwem strony
internetowej www.mamadama.pl, jak i wszystkich potencjalnych konsumentów
- użytkowników internetu, którzy są lub będą zainteresowani zamówieniem któregokolwiek z
towarów, prezentowanych na ww. stronie internetowej. Powszechny charakter usług
świadczonych przez Agatę Istel drogą elektroniczną potwierdza fakt, że w niniejszej sprawie
mamy do czynienia ze zbiorowym interesem konsumentów, co oznacza naruszenie interesu
publicznego.
Tym samym trzecia przesłanka została spełniona.
Prezes Urzędu uznał, że działania Agaty Istel nosiły znamiona bezprawności i godziły
w zbiorowe interesy konsumentów. Dlatego też należało je uznać za wypełniające przesłanki
praktyki opisanej w art. 23 a ust. 1 ustawy o okik.
W piśmie z dnia 21 lutego 2005 r. Agata Istel poinformowała, iż w dniu 21 lutego
2005 r. dokonała zmiany na stronie internetowej www.mamadama.pl. Na dowód tego
twierdzenia przedstawiła wydruk ze strony internetowej z dnia 21 lutego 2005 r. (k.12-13).
Z przedstawionego dokumentu wynikało, iż kwestionowane postanowienie o treści „Towary
nie podlegające zwrotom to kosmetyki, bielizna (nocna), akcesoria wspomagające karmienie,
LUCIBELT, test Al Sense i Vi Sense, poduszka z dziurką” zostało wykreślone z dokumentu
„Warunki dostawy - Reklamacje i zwroty”. We wcześniejszej części ww. dokumentu
umieszczona była, i jest po dokonanych zmianach, informacja o przysługującym
konsumentom prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
Wobec faktu usunięcia kwestionowanego przez Prezesa Urzędu postanowienia zapis ten
odnosi się do wszystkich towarów zakupionych u przedsiębiorcy, za wyjątkiem towaru
szytego na specjalne zamówienie. Zastrzeżenie dotyczące niemożności zwrotu towaru
o cechach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, a do
kategorii takiej zalicza się towar szyty na specjalne zamówienie, umieszczone przez Agatę
Istel we wspomnianym dokumencie, jest możliwe na mocy art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów (...). W związku z powyższym Prezes Urzędu
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stwierdził,
iż Agata Istel uregulowała kwestię odstąpienia od umowy zawartej na
odległość w sposób zgodny z regulacjami zawartymi w ww. ustawie.
Ponieważ Prezes Urzędu uznał przedstawione w sprawie dowody za przekonywujące
i wiarygodne stwierdził zaniechanie stosowania praktyki z dniem 21 lutego 2005 r. tj. datą
umieszczoną na wydruku ze strony internetowej www.mamadama.pl, zawierającym
naniesioną przez Agatę Istel zmianę polegającą na wykreśleniu kwestionowanego przez
Prezesa Urzędu postanowienia.
Wobec stwierdzenia zaistnienia praktyki, o której mowa w art. 23 a ust. 1 i ust. 2
ustawy o okik i stwierdzenia jej zaniechania Prezes Urzędu orzekł jak w sentencji.
Stosownie do treści art. 78 ust. 1 ustawy o ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów w związku z art. 47928 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przysługuje
odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Urzędu Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów Delegatury w Łodzi.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor Delegatury
Iwona BIELSKA
Otrzymuje:
Agata Istel
„Mamadama”
ul. Sanatoryjna 11/9
82-550 Prabuty
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VII AGa 1142/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
LEX nr 2628904
Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2018 r.
VII AGa 1142/18
UZASADNIENIE
Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia SA Jolanta de Heij-Kaplińska.
Sędziowie: SA Magdalena Sajur-Kordula (spr.), SO (del.) Maciej Kruszyński.
Sentencja
Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 28 listopada
2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. P., P. M., I. H., S. L. i I. W.
przeciwko Z. W. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone na skutek apelacji
pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 12 czerwca 2017 r., sygn. akt XVII AmC 1580/16
I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
1. w punkcie pierwszym oddala powództwo,
2. w punkcie drugim zasądza od P. P., P. M., I. H., S. L. i I. W. na rzecz Z. W. kwotę 497 zł
(czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu,
3. uchyla punkt trzeci i czwarty;
II. zasądza od P. P., P. M., I. H., S. L. i I. W. na rzecz Z. W. kwotę 840 zł (osiemset
czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Uzasadnienie faktyczne
Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu sprawy z powództwa I. W., P. P., P. M., I. H. i
S. L. przeciwko Z. W. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
I. uznał za niedozwolone i zakazał Z. W. wykorzystywania w obrocie z konsumentami
postanowienia wzorca umowy o treści: "Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie
jest zniszczony, lub w żaden sposób użytkowany, otwierany, testowany, zerwana folia";
II. zasądził od pozwanego Z. W. na rzecz powodów I. W., P. P., P. M., I. H., S. L. solidarnie
kwotę 240 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje;
III. nakazał pobrać od pozwanego Z. W. na rzecz Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w
Warszawie kwotę 720 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej od pozwu oraz opłaty od zażalenia,
od uiszczenia której powodowie byli zwolnieni z mocy prawa;
IV. zarządził publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na
koszt pozwanego Z. W.
Sąd I instancji oparł swe rozstrzygnięcie na podstawie następujących ustaleń i rozważań

prawnych:
Pozwany - Z. W. jest przedsiębiorcą prowadzącym od 1 lipca 1993 r. działalność
gospodarczą pod firmą (...) w K. m.in. w zakresie robót budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
Pozwany jest również właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem (...) za
pośrednictwem którego zajmuje się sprzedażą perfum.
Zasady regulujące działalność sklepu zostały określone w regulaminie zawierającym zapis
regulaminu, do którego odwołuje się żądanie pozwu, tj.:
"Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, lub w żaden sposób
użytkowany, otwierany, testowany, zerwana folia".
Pozwany zaniechał stosowania kwestionowanego postanowienia i dokonał zmian treści
regulaminu sklepu internetowego uwzględniając zmiany stanu prawnego dotyczącego umów
zawieranych na odległość, który wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.
Pozwany nie zaprzeczył prawdziwości wzorca, ani treści kwestionowanego pozwem zapisu.
Art. 230 k.p.c. stanowi, że gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o
faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.
Za podstawę ustalenia stanu faktycznego Sąd przyjął zatem niekwestionowane twierdzenia
strony powodowej kierując się zasadą wyrażoną w art. 230 k.p.c.
Sąd połączył sprawy w trybie art. 219 k.p.c. uznając, iż z punktu widzenia ekonomii
procesowej było to celowe z uwagi na podobieństwo argumentacji w każdej z
rozpatrywanych spraw. Zgodnie ze ww. przepisem, Sąd może zarządzić połączenie kilku
oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także
rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem.
Połączone sprawy dotyczyły jednego postanowienia wzorca umowy, dotyczącego tego
samego zagadnienia, a mianowicie wyłącznie lub ograniczenia odpowiedzialności
pozwanego.
W ocenie Sądu I instancji powództwo zasługiwało na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności Sąd stwierdził, że spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał się w
zasadzie do zbadania, czy kwestionowane w pozwie postanowienie umowne jest
postanowieniem niedozwolonym, dlatego też Sąd podjął się badania kwestionowanego
wzorca pod kątem jego abuzywności. Pozwany nie zakwestionował faktu stosowania
zakwestionowanego postanowienia wzorca umownego. Kwestia odnosząca się do faktu
uzgadniania indywidualnego z konsumentem, winna być udowodniona przez stronę
powołująca się na te okoliczność zgodnie z rozkładem ciężaru dowodowego wynikającego z
art. 6 k.c. Nie świadczy o indywidualnym negocjonowaniu fakt dokonania w kilku
przypadkach możliwości negocjacji, bowiem elementem oferty pozwanego był wzorzec jako
taki.
Stosownie do art. 3851 § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem
nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone
postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia
stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Uznanie konkretnego postanowienia umownego za niedozwolone i wyeliminowanie go z
praktyki stosowania z konsumentami wymaga zatem stwierdzenia, że spełnia ono łącznie
następujące przesłanki:
1) nie zostało uzgodnione indywidualnie z konsumentem, czyli zostało narzucone
konsumentowi,
2) nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń,
3) ukształtowane przez nie prawa i obowiązki pozostają w sprzeczności z dobrymi
obyczajami oraz
1) ukształtowane przez nie prawa i obowiązki rażąco naruszają interesy konsumenta.
Badanie abuzywności klauzul, które ma miejsce w postępowaniu przed Sądem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, dokonywane na podstawie art. 479 36 - 479 45 k.p.c. (w
brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia pozwów w przedmiotowej sprawie), ma
charakter badania abstrakcyjnego, w oderwaniu od łączącej strony umowy.
Sąd wskazał, że analizowane w niniejszej sprawie postanowienie nie odnosi się do głównych
świadczeń stron, spełniona jest tym samym druga z wymienionych w art. 3851 § 1 k.c.
przesłanek.
Dla zastosowania omawianego przepisu art. 3851 § 1 k.c. przesłanka sprzeczności z dobrymi
obyczajami oraz rażącego naruszenie interesów konsumenta muszą zachodzić równocześnie.
Z reguły rażące naruszenie interesu konsumenta jest naruszeniem dobrych obyczajów, ale nie
zawsze zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami rażąco narusza ten interes.
Należy wskazać, że "dobre obyczaje" to pewien powtarzalny wzorzec zachowań, który jest
aprobowany przez daną społeczność lub grupę. Są to reguły postępowania niesprzeczne z
etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami.
Pojęcie "interesu konsumenta" należy natomiast rozumieć w sposób szeroki, wykraczający
poza interes ekonomiczny. Mogą tu wejść w grę również takie aspekty jak zdrowie
konsumenta (oraz jego bliskich), dyskomfort konsumenta spowodowany takimi
okolicznościami jak strata czasu, naruszenie prywatności, niedogodności organizacyjne,
wprowadzenie w błąd oraz inne uciążliwości, jakie mogłyby powstać na skutek
wprowadzenia do zawartej umowy ocenianego postanowienia.
Przechodząc na grunt niniejszej sprawy Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na
uwzględnienie.
Podkreślenia na wstępie wymaga, że Sąd w pierwszej kolejności, wziął pod uwagę przepis
art. 316 k.p.c., zgodnie z którym Sąd wydając wyrok bierze pod uwagę stan rzeczy istniejący
w chwili zamknięcia rozprawy, co oznacza, że przepis ten statuuje zasadę aktualności
wyroku. Zasada ta obejmuje zarówno obowiązujące przepisy, mogące stanowić podstawę
rozstrzygnięcia, jak i okoliczności faktyczne rozpoznawanej sprawy (wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, LEX nr 29888).
W związku z powyższym należało przy orzekaniu w sprawie niniejszej uwzględnić stan
prawny obowiązujący w dacie orzekania przez Sąd Okręgowy, a który uległ zmianie w
stosunku do tego, jaki obowiązywał w chwili wytaczania powództwa.
Wraz z wejściem w życie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.
poz. 827), tj. z dniem 25 grudnia 2014 r., wprowadzono szereg nowych uregulowań

dotyczących praw konsumenta. Uchylona została także ustawa o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, obowiązujące w
dacie wniesienia powództwa. Mając na względzie treść całości wzorca umownego Sąd
stwierdził należy, że kwestionowane postanowienie określone zostało w oparciu o ostatnią z
wyżej wymienionych ustaw.
Jakkolwiek przejściowy przepis art. 51 ustawy o prawach konsumenta wskazuje, że do umów
zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, to jednak
zdaniem Sądu przy dokonywaniu abstrakcyjnej kontroli wzorca umownego - czyli w sytuacji,
gdy oceniany wzorzec nie jest badany w realiach konkretnie zawartej umowy, a skutki
wyroku zapadłego w sprawie odnoszą się też na przyszłość (co wynika z brzmienia przepisu
art. 47942 § 1 k.p.c., zgodnie z którym Sąd zakazuje wykorzystywania w obrocie z
konsumentami konkretnego postanowienia, obowiązującego w dacie wniesienia pozwu w
przedmiotowej sprawie) - ocena abuzywności postanowienia winna być dokonywana w
oparciu o aktualny stan prawny. (patrz również wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
sygn. akt VI ACa 1750/14, LEX nr 1960678). Oznacza to, że Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów dokonał oceny kwestionowanego w pozwie postanowienia z uwzględnieniem
aktualnie obowiązujących regulacji.
Na gruncie zatem aktualnych uregulowań, przepis art. 27 obowiązującej ustawy o prawach
konsumenta wskazuje, iż konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w tej ustawie. Podkreślenia wymaga
również, iż istnieją takie rodzaje umów, od których odstąpienie byłoby nieuzasadnione. Jak
wskazano w motywie 49 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25
października 2011 r. (Dz.U.UE.L2011.304.64), decydować może o tym w szczególności
charakter rzeczy lub usług realizowanych na podstawie danej umowy. W przypadku
niektórych towarów brak byłoby bowiem możliwości ich ponownego wprowadzenia do
obrotu, a zwrot np. wykonanych już usług byłby niemożliwy.
Polski ustawodawca, w następstwie implementacji wskazanej dyrektywy, zawarł w art. 38
ustawy o prawach konsumenta enumeratywną listę umów, w odniesieniu do których
konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia przewidziane w art. 27 ustawy (W.
Chomiczewski, Ustawa o prawach konsumenta, Komentarz, red. D. Lubasz, M.
Namysłowska, WK 2015, LEX nr 10174).
Zgodnie z art. 38 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma
kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
Mając zatem na uwadze rodzaj produktów oferowanych przez pozwanego w przedmiotowej
sprawie - perfumy, należy stwierdzić, że nie podlega on wyłączeniu przez wskazany wyżej
przepis. Między innymi, na podstawie przepisu art. 38 pkt 5 ustawy, prawo odstąpienia od
umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zostało wyłączone w
umowach, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po jego otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Klauzula ta
zatem ogranicza możliwość zwrotu towaru przez konsumenta.
Dla wyłączenia prawa odstąpienia od umowy w myśl powołanego przepisu w ocenie Sądu I
instancji, konieczne jest zatem kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek: rzecz musi być
dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu a jego otwarcie może niekorzystnie wpłynąć na
zdrowie lub jest niekorzystne ze względów higienicznych. Przy czym przez zapieczętowane
opakowanie należy rozumieć jego sterylne zamknięcie, które chroni rzecz przed negatywnym

wpływem czynników zewnętrznych.
W sprawie niniejszej pozwany dokonuje sprzedaży perfum, zatem przesłanki wynikające z
przepisów nie występują.
Zwrot przez konsumenta tego typu produktów w otwartym opakowaniu nie powoduje więc
sytuacji, że zwracany produkt posiadać będzie inne właściwości, co dostarczony
konsumentowi. Sąd stwierdza, że zwracane przez konsumentów produkty mogą być bez
wątpienia ponownie włączone do obrotu, nawet w przypadku gdy oryginalne opakowanie
zostanie w jakiś sposób naruszone. Również bowiem w takich przypadkach towar podlega
sprzedaży. Zwykle w przypadku perfum może dojść do naruszenia zewnętrznej folii, nie zaś
pudełka, w którym znajdują się perfumy, stąd łatwość wprowadzenia do obrotu takiego
produktu. Należy w tym miejscu wskazać, że głównym celem art. 38 pkt 5 ustawy - prawa
konsumentów jest ochrona interesów przedsiębiorcy, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy
wykazujące specyficzne właściwości wymagające transportu w zamkniętym opakowaniu.
Chodzi o rzeczy, które - po otwarciu opakowania - nie mogą być następnie przedmiotem
transportu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Gdyby
konsument otworzył opakowanie i odstąpił od umowy dotyczącej wspomnianych rzeczy,
przedsiębiorca nie byłby w stanie ponownie zaoferować ich innemu nabywcy (Tomasz
Czech, Komentarz do art. 38 ustawy o prawach konsumenta, WKP wyd. I). przykładowymi
produktami, które są wyłączone od możliwości zwrotu są m.in. artykuły spożywcze, produkty
kosmetyczne - szminki, tusze do rzęs itp., produkty chemiczne wykorzystywane w
gospodarstwie domowym, opatrunki, strzykawki, a zatem produkty których naruszenie
sterylności wyłącza możliwość zwrotu towaru, mając na względzie ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych.
Powyższe wskazuje, że treść kwestionowanego postanowienia, przy zastosowaniu aktualnie
obowiązujących przepisów, jest postanowieniem abuzywnym o jakim mowa w przepisie art.
3851 § 1 k.c. W ocenie Sądu postanowienie wyłączające możliwość zwrotu otwartego
opakowania produktów oferowanych przez pozwanych, kształtuje bowiem prawa i
obowiązków konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, jak też rażąco
narusza ich interesy.
Dodatkowo, Sąd podkreślił, że analiza postanowienia wzorca dałaby identyczny wynik gdyby
Sąd dokonywał jej w odniesieniu do obowiązującego w dacie wniesienia pozwu trybu
korzystania z prawa do odstąpienia oraz przypadków jego wyłączenia, które regulował art. 7
w zw. z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
W odniesieniu natomiast do okoliczności wskazanej przez pozwanego, iż zaprzestał on
stosowania kwestionowanej klauzuli i dokonał zmiany regulaminu, Sąd wskazał, że w dacie
wniesienia pozwów pozwany stosował kwestionowane postanowienie. Orzeczenie o uznanie
postanowienie wzorca umowy za niedozwolone i zakazanie jego stosowania wydawane jest
nawet gdy strona stosująca niedozwolone postanowienia, zaniecha jego stosowania przed
wniesieniem pozwu. zgodnie bowiem z art. 47939 k.p.c. z żądaniem uznania postanowienia
wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał
jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło sześć miesięcy. Pozwany w
odpowiedzi na pozew nie kwestionował wcześniejszego stosowania przedmiotowego

postanowienia.
Wydane orzeczenie jakkolwiek stwierdza jego wykorzystywanie, to zakazuje jego stosowania
w przyszłości.
Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów orzekł jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o art. 98 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. Zgodnie
natomiast z treścią przepisu art. 96 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 z późn. zm.). strona wnosząca o uznanie
postanowień umowy za niedozwolone jest zwolniona od kosztów sądowych. Wobec
powyższego, o obciążeniu pozwanego stałą opłatą sądową od pozwu w wysokości 600 zł
orzeczono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 113 ust. 1 oraz art. 96 ust. 1 pkt 3 i
art. 94 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pozwany ma również obowiązek
zwrotu opłaty od zażalenia, z której powód był zwolniony z mocy prawa, dlatego też kwota
tej opłaty w wysokości 120 zł (piąta część opłaty od pozwu), zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obciąża
pozwanego, jako stronę przegrywającą w niniejszym postępowaniu.
Publikację prawomocnego wyroku na koszt pozwanego zarządzono na podstawie art. 47944
k.p.c.
Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany, zaskarżając go w całości.
Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:
1. naruszenie przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na
wynik sprawy, tj. - art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie oceny dowodów z przekroczeniem
granic swobodnej oceny materiału dowodowego oraz wyprowadzenie z jego analizy
wniosków sprzecznych z zasadami logiki i doświadczenia życiowego poprzez przyjęcie, iż
produkt sprzedawany przez pozwanego, w momencie jego zwrotu mógł być ponownie
włączony do obrotu, nawet gdy oryginalne opakowanie zostało naruszone, podczas gdy
zasady logiki i doświadczenia życiowego wskazują, iż wręcz niemożliwym jest sprzedanie
artykułu kosmetycznego, którego opakowanie zostało w jakikolwiek sposób naruszone;
- art. 3 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy w przedmiotowej sprawie
powodowie nadużyli w sposób oczywisty swoich praw podmiotowych, a wytoczenie
powództwa i cały proces miał na celu jedynie uzyskanie kosztów procesu, a nie ochronę
potencjalnych konsumentów;
2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:
- art. 51 Ustawy o prawach konsumenta poprzez jego bezpodstawne niezastosowanie i
oparcie orzeczenia na przepisach Ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu
obowiązującym w dniu wydania orzeczenia, pomimo, iż art. 51 wyżej wspomnianej ustawy
nakazuje do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosować
przepisy dotychczasowe, czyli przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
- art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny poprzez jego
niezastosowanie, podczas gdy w przedmiotowej sprawie powinien on zostać zastosowany;

- art. 27 i art. 38 Ustawy o prawach konsumenta poprzez ich zastosowanie, podczas gdy na
gruncie przepisu przejściowego - art. 51 Ustawy o prawach konsumenta, nie powinny być
one zastosowane i tym samym bezpodstawne rozszerzenie przez Sąd zakresu, kiedy
konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;
- art. 5 kodeksu cywilnego poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy powodowie
wytaczając powództwo skorzystali ze swojego prawa w sposób sprzeczny z jego społecznogospodarczym przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego;
- art. 3851 kodeksu cywilnego poprzez błędną wykładnię i uznanie - we właściwie ustalonym
stanie faktycznym - że przedmiotowe postanowienie wzorca nie zostało indywidualnie
uzgodnione z konsumentem, ponadto poprzez przyjęcie, iż ukształtowane przez to
postanowienia prawa i obowiązki, pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz
rażąco naruszają interesy konsumenta.
W oparciu o tak sformułowane zarzuty wniósł o:
1) zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości;
2) zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów postępowania wraz z kosztami
zastępstwa procesowego pozwanego przez radcę prawnego w obu instancjach według norm
prawem przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i
przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji wraz z
pozostawieniem temu Sądowi do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego.
Powodowie nie ustosunkowali się do apelacji pozwanego.
Uzasadnienie prawne
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja pozwanego okazała się uzasadniona i prowadziła do zmiany zaskarżonego wyroku.
Na wstępie jednak wskazać należy, że Sąd I instancji poczynił właściwe ustalenia faktyczne,
które Sąd Apelacyjny podziela i uznaje za swoje. Przede wszystkim prawidłowo ustalono, że
pozwany prowadzi sklep internetowy, za pośrednictwem którego sprzedaje perfumy. Zasady
działalności sklepu zostały określone w regulaminie, gdzie m.in. uregulowano możliwość
odstąpienia od umowy. Zaznaczono jednak, że "Jest to możliwe (t.j. odstąpienie - dopisek
Sądu Apelacyjnego) tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, lub w żaden
sposób użytkowany, otwierany, testowany, zerwana folia". Bezsporne jest, że pozwany przy
wykorzystaniu powyższego regulaminu zawierał umowy z konsumentami.
Z tych względów podniesiony przez apelującego zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. okazał
się bezzasadny.
Potwierdziły się natomiast zarzuty skarżącego dotyczące naruszenia prawa materialnego.
Przede wszystkim Sąd I instancji naruszył przepis art. 51 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683) poprzez jego niezastosowanie, w
konsekwencji w zw. z art. 27 i 38 tej ustawy poprzez ich zastosowanie oraz art. 10 ust. 3 pkt
5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz.
1225) poprzez jego niezastosowanie.
Jak zauważył Sąd I instancji, w toku niniejszego procesu doszło do zmiany przepisów prawa
regulujących m.in. kwestię zawierania z konsumentami umów na odległość. W chwili

wniesienia pozwu obowiązywała ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (uchylona z dniem 25
grudnia 2014 r.), zaś w dacie wyrokowania ustawa o prawach konsumenta.
Wskazany art. 51 ustawy o prawach konsumenta stanowi, że do umów zawartych przed
dniem wejścia w życie ustawy należy stosować przepisy dotychczasowe. Jednocześnie należy
mieć na względzie, że kontrola abstrakcyjna cechuje się tym, że Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nie bada konkretnych stosunków umownych, lecz wzorzec i treść
hipotetycznych stosunków, jakie powstałyby pomiędzy pozwanym a potencjalnym
konsumentem. Z tych względów brak jest możliwości określenia daty zawarcia umowy.
Jednocześnie orzekany przez (...) zakaz stosowania postanowienia wzorca następuje na
przyszłość. W takiej sytuacji, w przypadku zmiany stanu prawnego w toku procesu,
zastosowanie przepisów dotychczas obowiązujacych mogło budzić wątpliwości. Z tych
względów w orzecznictwie sądów powszechnych, dotyczącym kontroli abstrakcyjnej, brak
było w tym zakresie jednolitości.
Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17, LEX nr
2504739) wskazał, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1
k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.
Zaznaczyć przy tym należy, że powyższa uchwała Sądu Najwyższego dotyczyła kontroli
incydentalnej, zaś - jak już wskazano - sprawa niniejsza kontroli abstrakcyjnej. Stąd do oceny
abuzywności danego postanowienia, zamiast stanu z chwili zawarcia umowy (do którego
mogło w ogóle nie dojść), Sąd winien brać stan z okresu, gdy zawarcie takiej umowy było
możliwe t.j. z chwili wytoczenia powództwa (ewentualnie 6 miesięcy przed tą datą, zgodnie z
poprzednio obowiązującym art. 47939 k.p.c.). Pozew w sprawie niniejszej został wniesiony w
dniu 29 kwietnia 2013 r. W tej sytuacji zastosowanie winny znaleźć przepisy dotyczące
odstąpienia od umowy zawarte w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie zaś
obowiązującej od dnia 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta.
Z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wynika, że jeżeli
strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie
mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
Natomiast zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu. Sąd I instancji trafnie stwierdził, że dla wyłączenia prawa
odstąpienia od umowy w myśl powołanego przepisu, konieczne jest kumulatywne spełnienie
dwóch przesłanek: rzecz musi być dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu a jego
otwarcie może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie lub jest niekorzystne ze względów
higienicznych. Sąd uznał przy tym, że jako zapieczętowane opakowanie należy rozumieć
jego sterylne zamknięcie, które chroni rzecz przed negatywnym wpływem czynników

zewnętrznych.
Porównanie treści obu przepisów prowadzi do jednoznacznego wniosku, że zakres
możliwości odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta jest szerszy.
Art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny rozszerza natomiast
możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy dotyczy świadczeń, które z uwagi na ich
charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
Za pośrednictwem sklepu internetowego pozwany sprzedawał konsumentom perfumy.
Kwestionowane przez powodów postanowienie zawiera zastrzeżenie, że odstąpienie od
umowy i zwrot zakupionych perfum może nastąpić jedynie w przypadku, gdy produkt nie jest
zniszczony, w żaden sposób użytkowany, otwierany, testowany, jak również wówczas, gdy
nie zostanie zerwana folia. W istocie postanowienie to zawiera zastrzeżenia odnoszące się do
samego produktu, jak i jego opakowania.
Z doświadczenia życiowego Sądu Apelacyjnego wynika, że perfumy, które były otwierane,
testowane i użytkowane nie będą mogły być sprzedane ponownie jako produkt
pełnowartościowy. Perfumy otwierane tracą swe właściwości zapachowe (chemiczne) z
uwagi na kontakt ze światłem, zbyt wysoką temperaturą, nadmierną wilgotnością. Zaznaczyć
należy, że perfumy posiadają zamknięcie z atomizerem albo są zamykane za pomocą korka.
Otwarcie perfum poprzez wyjęcie korka może spowodować również ich wylanie. W takim
przypadku zwrócone perfumy nie będą zawierały swej pierwotnej ilości. Umieszczenie folii
na opakowaniu ma na celu wykazanie, że nie było ono otwierane. Usunięcie folii świadczy
natomiast o okoliczności odwrotnej. W ocenie Sądu również produkt nie posiadający folii nie
może być wprowadzony do sprzedaży jako produkt pełnowartościowy, niewadliwy. Ponowna
sprzedaż perfum otwieranych, uszkodzonych lub z naruszonym opakowaniem jest
prawdopodobnie możliwa, jednakże nie za swą pierwotną cenę. Istota instytucji odstąpienia
od umowy zostanie w tym wypadku naruszona. Konsument otrzyma bowiem swe
świadczenie w całości (zwrot ceny), zaś przedsiębiorca towar, który utracił przynajmniej
częściowo swe właściwości.
Z tych względów uznać należy, że właściwości produktu w postaci perfum powodują, że na
mocy art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsumentowi nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Pozwany możliwość
odstąpienia przewidział, ale z pewnymi wyjątkami. Zapis regulaminu jest więc zgodny z
obowiązującymi w dacie wniesienia pozwu przepisami, nie narusza również dobrych
obyczajów ani interesów konsumenta. Nie zostały spełnione przesłanki uznania
postanowienia za niedozwolone z art. 3851 k.c. Wyrok podlegał więc zmianie na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c. poprzez oddalenie powództwa.
W konsekwencji zmianie podlegało rozstrzygnięcie o kosztach procesu za I instancję na
podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz rozstrzygnięcie dotyczące kosztów sądowych zawarte w
pkt 3 i 4 wyroku.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego oparto na mocy art. 108 § 1 k.p.c. w
zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Wynagrodzenie pełnomocnika
pozwanego ustalono na mocy § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).
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TEZA aktualna
Nie ulega wątpliwości, iż przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy odnoszą się także do
sprzedaży rzeczy używanych, a wobec tego także w takim przypadku sprzedana rzecz winna
być właściwej jakości i nadawać do użycia ze względu na zwyczajne przeznaczenie rzeczy.
Jeśli rzecz takich cech nie osiąga, to przypisać jej można wadliwość fizyczną w rozumieniu
art. 556 § 1 k.c. Tak też jest w rozpatrywanej sprawie, jeśli zważyć, iż przedmiotowe
urządzenie miało usterki powodujące zmniejszenie jego wartości ze względu na cel
wynikający ze zwyczajnego przeznaczenia rzeczy, skoro wydane pozwanej urządzenie nie
było zdolne do podjęcia pracy zgodnie z jego przeznaczeniem. To, iż ujawnione usterki
wynikały z naturalnego zużycia rzeczy, tej oceny zmienić nie może, gdyż obowiązkiem
powodowego sprzedawcy było wydanie rzeczy nadającej się do użytku. Tak samo nie ma
wpływu na powyższą ocenę to, że ujawnione wady były usuwalne i nadawały się do
naprawy.
UZASADNIENIE
Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia SA Iwona Wilk (spr.).
Sędziowie SA: Zofia Kołaczyk, Urszula Bożałkińska.
Protokolant: Barbara Wójtowicz.
Sentencja
Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2008 r. na
rozprawie sprawy z powództwa Teresy S. przeciwko "E." sp. z o.o. w T. o zapłatę, na skutek
apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 lutego 2008 r.:
oddala apelację i zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.700 zł (słownie: dwa
tysiące siedemset) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.
Uzasadnienie faktyczne
Powódka Teresa S. wniosła o zasądzenie od pozwanej "E." sp. z o.o. w T. kwoty 115.000 zł z
ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania tytułem zapłaty reszty ceny za sprzedane
pozwanej urządzenie do obróbki stolarskiej firmy "R.". Odmowa zapłaty reszty ceny w tej
wysokości nie jest uzasadniona żądaniem pozwanej obniżenia ceny z uwagi na ujawnione
wady fizyczne urządzenia, gdyż koszty naprawy ujawnionych usterek wynoszą co najwyżej
20.000, a nie - tak jak to podaje pozwana - 113.460 zł. Ponadto, pozwana nie może żądać
obniżenia ceny urządzenia z uwagi na brak oprogramowania komputerowego wskazanego w

reklamacji, gdyż to nie było przedmiotem umowy stron.
Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, iż wobec
tego, że urządzenie jej sprzedane było niekompletne i dotknięte zgłoszonymi powódce
wadami, których ta nie usunęła, a uczyniła to pozwana na własny koszt, zamykający się
kwotą 113.460 zł, uzasadnia to obniżenie ceny o tę kwotę.
Wyrokiem z 22 lutego 2008 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od pozwanej na rzecz
powódki kwotę 115.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 października 2005 r. i koszty
postępowania w kwocie 3.617 zł oraz nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa
kwotę 5.750 zł tytułem opłaty, od której powódka była zwolniona.
Sąd Okręgowy ustalił, iż jest bezspornym, że strony łączyła umowa sprzedaży z 14
października 2005 r., której przedmiotem było urządzenie do obróbki stolarskiej
wyprodukowane w 1998 r., a cena tego urządzenia w wysokości 244.000 zł określona została
w fakturze VAT z 14 października 2005 r. Przedmiotowe urządzenie było znacznych
rozmiarów i posiadało wbudowane fabrycznie oprogramowanie do jego obsługi (moduł NCK
- główny komputer numeryczny). Program ten w zupełności wystarczał do uruchomienia i
pracy maszyny. Urządzenie to naprawiane było u powódki, ostatnio 31 stycznia 2005 r., po
czym było ono kompletne i zdatne do użytku. Przed zakupem urządzenia powódka wystawiła
fakturę pro forma z 30 września 2005 r., której przedmiotem było ww. urządzenie wraz z
programem "C." i narzędziami, na kwotę 55.000 euro, lecz ostatecznie zawarta umowa nie
obejmowała tego oprogramowania. Urządzenie zostało pozwanej wydane w stanie
kompletnym. Po przetransportowaniu maszyny do klienta pozwanej - Tadeusza Z., serwisant
producenta dokonał jej przeglądu, stwierdzając w protokole z 9 grudnia 2005 r., że wymianie
podlega moduł NCK, stwierdzone nadto zostały luzy na łożyskach głównych, brak osłony
głowicy frezującej, niekompletne uchwyty sprężynowe (chwytaki narzędzi) oraz zalecono
dokładną regulację maszyny i przegląd instalacji elektrycznej. Wskazane elementy nie były
wadami fizycznymi rzeczy, ulegały one naturalnemu zużyciu wskutek eksploatacji.
Ponieważ Tadeusz Z. nie zakupił przedmiotowego urządzenia, zostało ono przewiezione do
kolejnego klienta, tj. do Zakładu Produkcji Okien i Drzwi "P." sp.j. w K., gdzie z pomocą
serwisu firmy "S." oraz "W." sp. z o.o. dokonano naprawy i uruchomienia urządzenia.
Pismem z 9 grudnia 2005 r. pozwana zgłosiła powódce reklamację zakupionego urządzenia,
wskazując na wady potwierdzone protokołem z 9 grudnia 2005 r. (brak programu
komputerowego do obsługi maszyny, uszkodzony moduł NCK, uszkodzone łożyska w
głowicy frezującej, uszkodzone sprężyny talerzowe w głowicy i brak dwóch uchwytów
sprężynowych w magazynku narzędziowym); pozwana domagała się obniżenia ceny
urządzenia o kwotę 113.460 zł jako odpowiadającą łącznej wartości brakujących i
uszkodzonych elementów.
Zważył w tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy, że żądanie pozwu jest uzasadnione na podstawie
art. 535 k.c., bowiem pozwana, wbrew regule z art. 6 k.c., nie wykazała tego, by urządzenie
było wadliwe, a w konsekwencji, by pozwana uprawniona była do żądania obniżenia ceny o
113.460 zł (art. 556 § 1 k.c., art. 560 § 1 i 3 k.c.), bowiem ujawnione usterki były wynikiem
naturalnego zużycia urządzenia, a po zamontowaniu zużytych części i uruchomieniu przez
serwisanta maszyna była zdatna do użytku. Ponadto, z zaoferowanych przez pozwaną
dowodów nie wynika, by poniosła ona na naprawę i zakup oprogramowania koszty w

wysokości 113.460 zł. Nie zostało także wykazane, by przedmiotem umowy stron był także
program komputerowy "C.".
O kosztach postępowania orzekł Sąd Okręgowy na podstawie art. 98 k.p.c.
Powyższy wyrok zaskarżyła apelacją pozwana, która zarzucając naruszenie przepisów
postępowania - art. 328 § 2 k.p.c., art. 231 i art. 233 § 1 k.p.c., sprzeczność istotnych ustaleń
Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, naruszenie prawa materialnego
przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 556 § 1 k.c. i art. 560 § 1 i 3 k.c.
oraz nieuwzględnienie zarzutu potrącenia, wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów postępowania
apelacyjnego jako części kosztów postępowania, względnie o uchylenie wyroku i oddalenie
powództwa oraz zasądzenie na rzecz pozwanej kosztów postępowania za obie instancje.
Uzasadnienie prawne
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja nie jest uzasadniona.
Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji, ponieważ
ustalenia te znajdują oparcie w treści zebranych w sprawie dowodów, które to dowody Sąd
ten ocenił w granicach zakreślonych przepisem art. 233 § 1 k.p.c., zaś zarzut apelacji
naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. uznać trzeba za chybiony.
Przepis art. 233 § 1 k.p.c. reguluje zasady oceny dowodów, a zatem naruszenie tego przepisu
polega na dokonaniu przez sąd oceny dowodów z uchybieniem reguł wynikających z
powołanego przepisu, a służących ocenie wiarygodności dowodów, tj. regułom logicznego
rozumowania, zasadom doświadczenia życiowego czy też właściwego kojarzenia faktów.
Powyższe wadliwości wynikające z naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów winna
strona stawiająca taki zarzut sprecyzować przez wskazanie konkretnego dowodu
przeprowadzonego w sprawie, którego zarzut ten dotyczy, i podanie, w czym upatruje
wadliwość jego oceny. Nie jest bowiem rzeczą sądu II instancji poszukiwanie ewentualnych
uchybień sądu I instancji w zakresie oceny dowodów, lecz ocena, czy zgłoszone w tym
zakresie zarzuty apelacji znajdują (lub nie znajdują) potwierdzenie.
Podniesienie zarzutu naruszenia tego przepisu przez apelującego nie zostało sformułowane w
podany wyżej sposób, zwłaszcza wtedy, gdy pozwana kwestionuje ustalenia Sądu I instancji
w zakresie treści zawartej przez strony umowy sprzedaży.
Pozwana jedynie ogólnikowo wskazuje w zarzutach i uzasadnieniu apelacji pominięcie
dowodu z zeznań świadków przez nią wskazanych. Tak lakoniczne sformułowanie zarzutu
właściwie uniemożliwia odniesienie się do niego, gdyż pozwana nawet nie identyfikuje
owych świadków, nie mówiąc już o treści tych zeznań i podania, w czym upatruje
wadliwości przeprowadzonej oceny dowodu z zeznań świadków.
Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się zaś uchybień w zakresie oceny dowodów przeprowadzonej
przez Sąd I instancji, gdy Sąd ten przydając cechę wiarygodności zeznaniom powódki ustala,
iż przedmiotem umowy sprzedaży nie był program komputerowy "C.", bowiem pośrednio
zeznania te znajdują potwierdzenie w treści faktury określającej cenę urządzenia sprzedanego
pozwanej, gdzie nie zostało wskazane przedmiotowe oprogramowanie, w przeciwieństwie do
faktury pro forma sporządzonej przez powódkę we wrześniu 2005 r., gdy strony prowadziły

negocjacje co do zawarcia umowy. Wyeliminowanie oprogramowania z treści faktury
pozwala wnioskować, iż przedmiotem umowy stron było samo urządzenie, a ostatecznie
strony umową tą nie objęły dodatkowo oprogramowania "C.".
Prawidłowym jest także to ustalenie Sądu I instancji, iż urządzenie sprzedane pozwanej
posiadało usterki, które zostały usunięte na zlecenie i koszt pozwanej, z tym, iż słusznie Sąd
ten przyjął, iż pozwana nie wykazała, by wysokość wydatków poniesionych w związku z
naprawą przedmiotowego urządzenia zamykała się kwotą 113.460 zł. W tym zakresie godzi
się przypomnieć, iż stosownie do art. 47914 § 2 k.p.c. strona pozwana już w odpowiedzi na
pozew powinna podać wszystkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie, i to pod
rygorem utraty możliwości ich powoływania w toku postępowania. Przepis ten,
wprowadzając prekluzję procesową, powoduje, iż twierdzenia, zarzuty i dowody zgłoszone z
uchybieniem art. 47914 § 2 k.p.c. sąd winien pominąć i w konsekwencji nie mogą one
stanowić podstawy ustaleń faktycznych czynionych przez sąd. Jednocześnie prekluzja ta, w
połączeniu z zasadą kontradyktoryjności (art. 3 k.p.c., art. 232 k.p.c.), powoduje, iż
rzeczywistego znaczenia nabiera reguła dowodowa z art. 6 k.c., gdyż to obowiązkiem strony
jest dostarczenie sądowi dowodów dla poparcia jej twierdzeń i zarzutów. Nie budzi
wątpliwości, iż o ile pozwany kupujący odwołuje się do realizacji uprawnień z rękojmi za
wady fizyczne sprzedanej rzeczy, to jego zadaniem jest wykazanie faktu wadliwości rzeczy
oraz zakresu uzasadnionego obniżenia ceny. Temu obowiązkowi pozwana nie sprostała, gdyż
zaoferowane we właściwym czasie dowody, tj. w odpowiedzi na pozew, nie wykazywały
wysokości poniesionych kosztów naprawy urządzenia ponad kwotę 18.874,77 zł, która to
kwota stanowiła koszty naprawy systemu komputerowego urządzenia przeprowadzonej przez
firmę "S.". Poza tym jednak pozwana wydatków na naprawę urządzenia nie wykazała,
ponieważ dołączony do odpowiedzi na pozew kosztorys sporządzony przez "W." sp. z o.o.
sam w sobie, bez powołania dokumentów źródłowych, jak choćby faktura serwisu
producenta, nie może stanowić dowodu wykazującego ponad wszelką wątpliwość wysokość
kosztów naprawy urządzenia. Natomiast prawidłowo, stosownie do art. 47914 § 2 k.p.c., nie
zaliczył w poczet materiału dowodowego i pominął dowody zgłoszone przez pozwaną
później niż w odpowiedzi na pozew, skoro pozwana nawet nie twierdziła, iż nie mogła
powołać ich wcześniej, ani też nie ma podstaw do przyjęcia, by potrzeba ich powołania
powstała później, skoro dowody te miały wykazywać twierdzenia i zarzuty zgłoszone w
odpowiedzi na pozew. Tym bardziej, iż pozwana nie podnosi w apelacji zarzutów tyczących
się naruszenia art. 47914 § 2 k.p.c.
W tak niewadliwie ustalonym stanie faktycznym nie jest jednak trafnym ten wniosek Sądu I
instancji, gdy ten przyjmuje, iż urządzenie nie było wadliwe, i w tym zakresie podzielić
należy zarzut apelacji naruszenia art. 556 § 1 k.c. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż przepisy
o rękojmi za wady fizyczne rzeczy odnoszą się także do sprzedaży rzeczy używanych, a
wobec tego także w takim przypadku sprzedana rzecz winna być właściwej jakości i nadawać
do użycia ze względu na zwyczajne przeznaczenie rzeczy. Jeśli rzecz takich cech nie osiąga,
to przypisać jej można wadliwość fizyczną w rozumieniu art. 556 § 1 k.c. Tak też jest w
rozpatrywanej sprawie, jeśli zważyć, iż przedmiotowe urządzenie miało usterki powodujące
zmniejszenie jego wartości ze względu na cel wynikający ze zwyczajnego przeznaczenia
rzeczy, skoro wydane pozwanej urządzenie nie było zdolne do podjęcia pracy zgodnie z jego

przeznaczeniem. To, iż ujawnione usterki wynikały z naturalnego zużycia rzeczy, tej oceny
zmienić nie może, gdyż obowiązkiem powodowego sprzedawcy było wydanie rzeczy
nadającej się do użytku. Tak samo nie ma wpływu na powyższą ocenę to, że ujawnione wady
były usuwalne i nadawały się do naprawy.
Niemniej jednak, mimo zasadności zarzutu apelacji naruszenia art. 556 § 1 k.c., w
ostatecznym rezultacie zaskarżony wyrok jest trafny i odpowiada prawu, a to wobec tego, iż
wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 6 k.c. pozwana nie wykazała zasadności swego
zarzutu obniżenia ceny urządzenia (art. 560 § 1 i 3 k.c.). Zważyć tu należało, iż stosownie do
art. 560 § 3 k.c. obniżenie ceny powinno być w zasadzie dokonane stosunkowo, co oznacza,
iż należało ustalić proporcję między wartością przedmiotowego urządzenia wolnego od wad a
jego rzeczywistą wartością ustaloną z uwzględnieniem ujawnionych wad. Swego roszczenia
o obniżenie ceny pozwana w ten sposób nie tylko nie wykazała, ale nawet nie sformułowała,
gdyż pozwana domagała się obniżenia ceny o wartość poniesionych kosztów naprawy
urządzenia. Jednakże, jak wyżej wskazano, pozwana wykazała jedynie poniesienie wydatków
na naprawę urządzenia w kwocie 18.874,77 zł, zaś powódka dochodząc zapłaty reszty ceny
urządzenia sama obniżyła ją o 20.000 zł i tak obniżoną cenę uczyniła przedmiotem żądania
pozwu.
Te same przyczyny, a więc brak wykazania wysokości poniesionych kosztów naprawy
urządzenia ponad wymienioną wyżej kwotę, nie pozwalają uwzględnić zarzutu apelacji
nieuwzględnienia przez Sąd I instancji zarzutu potrącenia. Nie budzi wątpliwości, iż
przedstawiona do potrącenia wierzytelność to wierzytelność z tytułu odszkodowania za
nienależyte wykonanie umowy stron przez powódkę i dostarczenie urządzenia wadliwego
(art. 566 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c.), a skoro pozwana nie wykazała wysokości poniesionej
szkody, poza uwzględnioną przez samą powódkę, to jej ewentualne oświadczenie o
potrąceniu nie mogło odnieść skutku z art. 498 § 2 k.c., skoro pozwana będąc dłużnikiem
powódki nie była jednocześnie jej wierzycielem powyżej kwoty 18.874,77 zł, co oznacza, iż
nie zostały spełnione przesłanki ustawowego potrącenia z art. 498 § 1 k.c.
Chybionymi są zarzuty apelacji naruszenia przez Sąd I instancji przepisów art. 328 § 2 k.p.c.
oraz art. 231 k.p.c., ponieważ uzasadnienie zaskarżonego wyroku odpowiada wymogom z art.
328 § 2 k.p.c. i orzeczenie poddaje się kontroli instancyjnej, nie sposób się także dopatrzeć,
by Sąd I instancji uchybił przepisowi art. 231 k.p.c., zwłaszcza, iż apelujący nie podaje, na
czym miałoby polegać naruszenie tego przepisu przez Sąd I instancji.
Z tych przyczyn apelacja pozwanej jako nieuzasadniona podlega oddaleniu na podstawie art.
385 k.p.c. Koszty postępowania apelacyjnego obciążają pozwaną na podstawie art. 98 i art.
99 k.p.c.
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Moment dokonania korekty przychodu.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,
że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2019 r. (data
wpływu 7 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku
dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu dokonania korekty przychodu - jest
prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 7 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji
indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu
dokonania korekty przychodu.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym sprzedaż
detaliczną przez Internet (PKD 47.91.Z).
Ewidencję księgową prowadzi w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Odbiorcami towarów są głównie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
Aktualnie firma wdraża nowy system i w związku z tym analizuje wybrane rozwiązanie w
zakresie organizacyjnym oraz finansowo-księgowym. Firma zamierza wprowadzić wyłącznie
elektroniczny obieg dokumentów sprzedażowych. Do tej pory firma ujmowała sprzedaż na
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na paragonie, który trafiał
do klienta razem z towarem. Obecnie w związku z reorganizacją pracy firmy dokumenty
sprzedażowe będą wysyłane drogą elektroniczną na adres mailowy klienta, dlatego sprzedaż
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie ujmowana nie
na paragonie, lecz na fakturze drukowanej na drukarce fiskalnej, a więc sprzedaż ta również
będzie fiskalizowana (dalej "faktura fiskalna"). Podobnie faktury korygujące dokumentujące
zwrot towaru, a więc obniżające wartość podatku należnego będą wysyłane drogą
elektroniczną na maila klienta. W regulaminie sklepu, jak i na każdej aukcji internetowej
widnieje klauzula: "Dowód zakupu w postaci faktury VAT jest zawsze wysyłany na adres
mailowy podany w zamówieniu (jako załącznik PDF). Jeżeli dodatkowo potrzebują Państwo
fakturę w formie papierowej, proszę zawrzeć taką informację w uwagach do zamówienia".
Złożenie zamówienia bez wskazania w uwagach do zamówienia, iż klient chce otrzymać
fakturę w wersji papierowej, będzie jednoznaczne z wyrażeniem przez klienta akceptacji na

otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Sprzedaż będzie dokumentowana fakturą
emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, która umożliwi rejestrację wartości
sprzedaży i kwoty podatku w raporcie fiskalnym dobowym kasy, tak więc w przypadku
sprzedaży dokumentowanej fakturą wartość sprzedaży i kwota podatku będą zarejestrowane
w raporcie fiskalnym dobowym kasy. Faktura, która będzie dostarczana do klienta drogą
mailową zapewni autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury zgodnie
z art. 106m ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktura
będzie dostarczana do klienta drogą mailową z domeny firmowej sklepu na adres mailowy
klienta podany przez niego w zamówieniu. Cała korespondencja handlowa odbywać się
będzie za pomocą tego maila (autentyczność pochodzenia). Faktura będzie wysyłana do
klienta jako załącznik w formacie PDF zabezpieczonym przed możliwością edycji.
Załącznika załączonego do maila nie można edytować (jest w wersji tylko do odczytu), co
zapewni integralność treści i czytelność faktury.
W przypadku zwrotu towaru przez klienta Wnioskodawca będzie wystawiać fakturę
korygującą, którą również będzie wysyłać w formie załącznika w formacie PDF na tego
samego maila klienta. Wnioskodawca będzie mieć ustawioną opcję otrzymywania
potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej przez odbiorcę, więc w momencie otrzymania
takiego potwierdzenia będzie mieć pewność, że faktura dotarła do klienta. Dodatkowo w
treści maila Wnioskodawca będzie prosił o podanie przez klienta danych do przelewu
zwrotnego. Dodatkowo w historii poczty i na serwerze będzie zachowana cała
korespondencja handlowa obrazująca przebieg transakcji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
1. Czy ujmowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej na "fakturze fiskalnej" (a nie na paragonie), która jest następnie dostarczana do
klienta drogą mailową jest prawidłowe?
2. Jaką formę potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus wysyłanej drogą
elektroniczną można uznać za wiążącą, tj. uprawniającą do skorygowania podatku vat
należnego? Warunkiem uprawniającym do skorygowania podatku vat należnego z tytułu
korekty sprzedaży związanej ze zwrotem towaru przez nabywcę, jest otrzymanie
potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta. Pytanie moje dotyczy tego, kiedy w
moim przypadku, tzn. wysyłania faktur korygujących drogą mailową jako załącznik do maila,
można uznać, że warunek ten został spełniony, tzn. kiedy mogę skorygować podatek vat
należny. Czy konieczne jest otrzymanie potwierdzenia odbioru maila z fakturą korygującą,
jeśli tak to czy samo potwierdzenie odbioru maila z załączoną do niego fakturą korygującą
jest podstawą do stwierdzenia, że klient zapoznał się z fakturą czy należy wymagać odesłania
na maila podpisanej faktury korygującej czy też wystarczające będzie, gdy w treści maila
klient potwierdzi odbiór faktury o danym numerze bez załączania skanu podpisanej faktury?
3. Czy pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej dokumentującej zwrot
towaru przez klienta Wnioskodawca ma prawo do skorygowaniu sprzedaży w KPiR wg daty
wystawienia tej faktury na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy jedynym
warunkiem do obniżenia wartości sprzedaży jest dostarczenie faktury korygującej do klienta
(w tym przypadku wysłanie jej jako załącznik na maila klienta)?
Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot

niniejszej interpretacji. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona
odrębnie.
Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury
korygującej jest warunkiem koniecznym tylko na gruncie ustawy o vat, uprawniającym do
skorygowania podatku vat należnego. Natomiast na gruncie podatku dochodowego od osób
fizycznych takie potwierdzenie nie jest wymagane, a więc ma prawo do skorygowania
wartości sprzedaży w KPIR w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona i
wysłana do klienta na maila faktura korygująca dokumentująca dokonany przez niego zwrot
towaru (stosownie do art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
niezależnie od momentu i prawa do korygowania podatku vat.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem
dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych
w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji
podatkowej zaniechano poboru podatku.
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność
gospodarcza.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust.
1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu
wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących
sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej
sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1595; dalej: ustawa nowelizująca).
Ustawa ta dokonała nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in.
przez dodanie do art. 14 ust. 1m. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli korekta przychodu nie jest
spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się
poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym,
w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny
dokument potwierdzający przyczyny korekty.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć "błędu
rachunkowego" i "oczywistej omyłki". Pojęcia te zatem należy rozumieć zgodnie z ich
znaczeniem potocznym. Zatem za "błąd rachunkowy" należy uznać sytuację, gdy przychód
został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń; może to
dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury, czy innego dokumentu
księgowego (np. błędne podanie wartości należności), jak i po stronie odbiorcy takiego
dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieprawidłowej cyfry).
Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wersja internetowa
www.sip.pwn.pl) przez "omyłkę" należy rozumieć "spostrzeżenie, sąd niezgodny z
rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie". W konsekwencji za "inną

oczywistą omyłkę" należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem
rachunkowym. "Omyłka" wiązać się również będzie z błędem polegającym albo na
nieprawidłowym wystawieniu albo nieprawidłowym ujęciu dowodu księgowego.
Okoliczność taka musi mieć zatem charakter "pierwotny". Co więcej, "omyłka" musi być
"oczywista". Oznacza to, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru
przyczyn korekty, korekta dokonywana winna być w okresie otrzymania faktury korygującej
(bądź innego dokumentu potwierdzającego stosowną korektę).
Dodatkowo art. 14 ust. 1n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że
jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie osiągnął
przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest
obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały
zmniejszone przychody.
Natomiast art. 14 ust. 1o ww. ustawy wprowadza zastrzeżenie, że przepisów ust. 1m i 1n nie
stosuje się do:
1. korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które
uległo przedawnieniu;
2. korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.
Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
polubownych metod rozwiązywania sporów wynika, że moment ujęcia dokumentu
korygującego, po stronie przychodów, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich
dotyczy ten dokument. Jeżeli pierwotnie sporządzony dokument błędnie dokumentował stan
faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu, wówczas korekta powinna być
przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia
przychodu należnego. Natomiast w przypadku, gdy dokument pierwotny prawidłowo
dokumentował zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie jego wystawienia (stan
faktyczny), a dokument korygujący został wystawiony z powodu późniejszych zdarzeń, a
więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu
dokumentu pierwotnego, dokument korygujący należy rozliczyć na bieżąco, z datą jego
wystawienia.
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej przez internet. Obecnie w związku z
reorganizacją pracy firmy dokumenty sprzedażowe będą wysyłane drogą elektroniczną na
adres mailowy klienta, dlatego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej będzie ujmowana nie na paragonie, lecz na fakturze drukowanej na
drukarce fiskalnej. Podobnie faktury korygujące dokumentujące zwrot towaru, a więc
obniżające wartość podatku należnego będą wysyłane drogą elektroniczną na maila klienta.
W przypadku zwrotu towaru przez klienta Wnioskodawca będzie wystawiać fakturę
korygującą, którą również będzie wysyłać w formie załącznika w formacie PDF na tego
samego maila klienta. Wnioskodawca będzie mieć ustawioną opcję otrzymywania
potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej przez odbiorcę, więc w momencie otrzymania
takiego potwierdzenia będę mieć pewność, że faktura dotarła do klienta.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury
korygującej dokumentującej zwrot towaru przez klienta ma prawo do skorygowaniu
sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wg daty wystawienia tej faktury.
W analizowanym zdarzeniu przyszłym, korekta przychodu nie będzie spowodowana błędem
rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, bowiem spowodowana będzie zwrotem towaru
przez klienta. Wobec powyższego, skoro przyczyną korekty przychodu nie jest błąd
rachunkowy lub inna oczywista omyłka, to mają zastosowanie przepisy wprowadzone ww.
ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod
rozwiązywania sporów, w tym przepis art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Zatem w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie
gospodarcze, a faktura korygująca została wystawiona przez Wnioskodawcę z powodu
późniejszych okoliczności, takich jak np. zwrotu towaru, fakturę korygującą należy rozliczyć
w bieżącym okresie rozliczeniowym tj. w dacie wystawienia korekty faktury.
Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy stwierdzić należy, że żaden przepis nie uzależnia
prawa do skorygowania przychodu od potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
Prawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, że pomimo braku potwierdzenia odbioru
faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru przez klienta ma prawo do skorygowania
wartości sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów według daty wystawienia
tej faktury.
Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty
stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem
faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym
wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu
przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli
stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej
stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:
a. z zastosowaniem art. 119a;
b. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
c. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.
Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach
wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej,
interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).
Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23
października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-400 Lublin za
pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn.
zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa
Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie
ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia
doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt
4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie
dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).
Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów
prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę
wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia
przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do
zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami
skargi oraz powołaną podstawą prawną.

XVII Amc 695/16, Niedozwolone postanowienia umowne. - Wyrok Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Opublikowano: MSiG 2016/172/22495, LEX nr 2109225
Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 2 czerwca 2016 r.
XVII Amc 695/16
Niedozwolone postanowienia umowne.
TEZA aktualna
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za
niedozwolone i zakazuje Annie Dej wykorzystywania w umowach z konsumentami
postanowienia wzorca umowy o treści: "zwracany towar, nie używany, bez śladów
wizualnych i zapachowych, należy odesłać oryginalnym opakowaniu oraz oświadczeniem
zwrotu" (...) "Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi".
UZASADNIENIE
Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia SO Hanna Kulesza.
Protokolant: st. sekretarz sądowy Irmina Bartochowska.
Sentencja
Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po
rozpoznaniu 2 czerwca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Danuty
Kwiecień, Anny Siweckiej, Sandry Wójcik przeciwko Annie Dej o uznanie postanowień
wzorca umowy za niedozwolone
1. uznaje za niedozwolone i zakazuje Annie Dej wykorzystywania w umowach z
konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:
"zwracany towar, nie używany, bez śladów wizualnych i zapachowych, należy odesłać
oryginalnym opakowaniu oraz oświadczeniem zwrotu" (...) "Uwaga! Bez paragonu
fiskalnego towar nie podlega zwrotowi"
2. oddala powództwo w pozostałej części;

IPPP2/4512-1007/15-2/DG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie
Status: nieoceniane
Pismo
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/4512-1007/15-2/DG
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.
U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22
kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa
podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający
w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony #61485; przedstawione we
wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w
zakresie prawa do korekty sprzedaży w sklepie internetowym zaewidencjonowanej na kasie
fiskalnej (korekty podatku należnego) w przypadku zwrotu towaru - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 19 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w
zakresie prawa do korekty sprzedaży w sklepie internetowym zaewidencjonowanej na kasie
fiskalnej (korekty podatku należnego) w przypadku zwrotu towaru.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, która podlega w Polsce
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż
artykułów dziecięcych obejmujących m.in. zabawki, odzież oraz akcesoria szkolne.
Spółka rozważa rozpoczęcie sprzedaży w systemie wysyłkowym za pomocą sklepu
internetowego (obecnie sprzedaż w systemie wysyłkowym realizowana jest przez inny
podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka). Zgodnie z założeniami biznesowymi,
nabywcami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Klienci
będą mogli założyć indywidualne konto na stronie internetowej lub dokonać zakupu
wyłącznie podając swoje dane, bez dokonywania formalnego utworzenia konta. Sama
dostawa towarów będzie odbywać się za pośrednictwem kuriera lub osobiście w wybranym
sklepie sieci.
Spółka nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży wysyłkowej na kasie
fiskalnej przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w
sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), m.in. z uwagi na fakt, że w ofercie Spółki dostępne są zapisane
nośniki danych cyfrowych (np. gry i filmy dla dzieci).
W momencie zakupu, klienci będą zobowiązani do wyrażenia zgody na wystawienie i

otrzymanie faktury drogą elektroniczną. W efekcie, faktura sprzedaży będzie wysyłana
pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta. W takim przypadku, paragon fiskalny
nie będzie wysyłany klientowi - w przypadku wystawienia faktury do transakcji
udokumentowanej paragonem fiskalnym, klientowi należy wręczyć jedynie fakturę. Zgodnie
bowiem z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT, paragon dołącza się do egzemplarza faktury, który
zostaje u podatnika.
Mając na uwadze powyższe, w momencie sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej,
dane będą przesyłane do istniejącego w Spółce systemu informatycznego (dalej: "system") i
nastąpi wydruk paragonu, przesłanie danych do wystawienia faktury oraz zapis kopii
paragonu na elektronicznym nośniku danych. Faktury nie będą wystawiane na kasach
fiskalnych.
Wystawiane faktury elektroniczne będą przechowywane w formie elektronicznej - z
zachowaniem wymaganych w ustawie o VAT warunków. W szczególności, sposób
archiwizowania dokumentów w Systemie pozwoli na zachowanie integralności,
niezmienności danych i czytelności dokumentów zapisanych w formie elektronicznej oraz
pozwala na dostęp do elektronicznych zasobów archiwalnych na każde żądanie organu
podatkowego.
Ponadto, Spółka uzyskała pozytywną interpretację indywidualną Ministra Finansów z 30
lipca 2015 r. sygn. IPPP2/4512-473/15-2/AOg - na mocy uzyskanej interpretacji
indywidualnej, potwierdzającej możliwość przechowywania wystawianych przez siebie
paragonów w formie elektronicznej, Spółka nie planuje fizycznie przechowywać paragonów
fiskalnych. Dokumenty potwierdzające sprzedaż będą wobec tego przechowywane w formie
elektronicznej i w każdym momencie będą mogły podlegać wydrukowi.
Sprzedaż w sklepie internetowym podlega przepisom o umowach między przedsiębiorcami a
konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu
ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Zatem klientom
dokonującym zakupów w sklepie internetowym będzie przysługiwać uprawnienie do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od zawartej ze Spółka umowy drogą elektroniczną. Zwrot towaru
będzie mógł być dokonany przez klienta za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego.
W związku z powyższym, Spółka będzie zobligowana do uznania prawa nabywcy towaru do
odstąpienia od umowy kupna. Jednocześnie, w toku prowadzenia działalności może się
zdarzyć, że klientowi zostanie dostarczony wadliwy towar. W takiej sytuacji, zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego będzie miał on prawo również odstąpić od umowy. W
związku z tym, w przypadku zwrotu / reklamacji towaru Spółka będzie zobligowana na mocy
§ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
(Dz. U. z 2013 r. poz. 363) do prowadzenia odrębnej ewidencji zwrotów towarów i
reklamacji towarów i usług (dalej: "Ewidencja Zwrotów").
Spółka przewiduje, że klient będzie mógł dokonać zwrotu/reklamacji towaru według
następujących metod (zgodnie z wymogami prawa konsumentów):
* poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Spółkę adres mailowy - z
podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,

* poprzez rozmowę telefoniczną z centrum telefonicznym Spółki - z podaniem danych
identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, rozmowa z klientem będzie
zapisywana i przechowywana na cyfrowym nośniku danych,
* poprzez sporządzenie przez klienta odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji i dołączenie jej
do zwracanego towaru.
Powyższe sposoby odstąpienia od umowy są zgodne z wymogami ustawy o ochronie
konsumentów w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
Wnioskodawca może wprawdzie zalecić swoim klientom zwracającym towar, aby do
przesyłki dołączali podpisany formularz identyfikujący klienta i towar, jednak nie może
wymagać załączenia takiego formularza ani tym bardziej nie może od jego załączenia
warunkować zwrotu pieniędzy, czy warunkować skuteczności odstąpienia od umowy. Spółka
będzie zobowiązana przepisami ustawy o prawach konsumenta do przyjęcia zwrotu towaru za
pośrednictwem poczty/kuriera i oddania zapłaty za towar; w tym części przypadającej na
podatek od towarów i usług, nawet jeśli klient nie załączy podpisanego formularza zwrotu. Z
uwagi na model działalności Spółki, w takich przypadkach Spółka może nie dysponować
odrębnym protokołem zwrotu podpisanym przez klienta i sprzedawcę.
Niemniej, przebieg transakcji i sposób jej udokumentowania będzie jednoznacznie
wskazywać dane identyfikujące klienta oraz transakcję, a w konsekwencji
reklamowany/zwracany towar.
W przypadku realizacji zwrotu/reklamacji od klienta, zostanie to odpowiednio
zaewidencjonowane w systemie Spółki, a także w Ewidencji Zwrotów. Ewidencja Zwrotów
będzie sporządzana i przechowywana w formie elektronicznej i będzie zawierać następujące
dane:
* datę sprzedaży
* numer dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży
* nazwę towaru / usługi pozwalającą każdorazowo na ich jednoznaczną identyfikację
* datę i numer zwrotu / reklamacji
* zwracaną kwotę należności za towar / usługę (brutto i odpowiadającą jej wartość podatku
należnego)
* przyczynę zwrotu / reklamacji
* indywidualny login do systemu osoby przyjmującej zwrot / reklamację, pozwalający
każdorazowo zidentyfikować osobę sporządzającej wpis do ewidencji o przyjętym zwrocie /
reklamacji towaru / reklamacji stanowiący odpowiednik w systemie podpisu pracownika
przyjmującego zwrot / reklamację.
Ponadto, Spółka planuje przechowywać dla celów Ewidencji Zwrotów (w systemie, na
nośniku cyfrowym lub w formie papierowej - w zależności od formy zwrotu/reklamacji)
wskazane dokumenty potwierdzające oświadczenie woli klienta dokonania zwrotu /
reklamacji, którymi będą:
* formularz wypełniony elektronicznie przez klienta o odstąpieniu od umowy zawierający
dane identyfikujące klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* wiadomości elektroniczne nadesłane przez klienta na podany przez Spółkę adres mailowy
zawierające dane identyfikujące klienta oraz reklamowany/zwracany towar,

* zapis rozmowy telefonicznej z klientem, zawierający dane identyfikujące klienta oraz
reklamowany/zwracany towar,
* odręczne notatki o zwrocie/reklamacji sporządzane przez klienta, dołączone do zwracanego
towaru.
Ponadto, zwracany towar oraz odstępujący od umowy konsument zwracający towar będą
identyfikowane m.in. na podstawie dokumentów pocztowych, adresu nadawcy, kodów na
metkach na towarze, potwierdzenia przyjęcia zwrotu towaru na magazyn sporządzonego
przez firmę zewnętrzną obsługującą magazyn, potwierdzenia dokonania płatności,
potwierdzenia zwrotu zapłaconej ceny, kopii dokumentów potwierdzających odbiór
zwracanego towaru.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie spełniać wymogi określone przez
ustawodawcę dla celów Ewidencji Zwrotów, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia MF,
a w konsekwencji będzie - po spełnieniu pozostałych wymogów z Rozporządzenia MF i
ustawy o VAT - uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania VAT o kwotę zwróconej
płatności za towar.
Stanowisko Wnioskodawcy:
W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie spełniać
wymogi określone przez ustawodawcę dla celów Ewidencji Zwrotów, o której mowa w § 3
ust. 4 Rozporządzenia MF, a w konsekwencji będzie - po spełnieniu pozostałych wymogów z
Rozporządzenia MF i ustawy o VAT - uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania
VAT o kwotę zwróconej płatności za towar.
UZASADNIENIE
Stanowiska Wnioskodawcy
Zgodnie z art. 29a podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32,
art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy
towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy,
usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi
dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów
dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT obniża się m.in. o kwoty
udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen oraz wartość zwróconych
towarów.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są
obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących.
Sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących został uregulowany w Rozporządzeniu MF w sprawie kas rejestrujących.
Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia MF, na kasie rejestrującej nie ewidencjonuje się
zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Dla ewidencji zwrotów towarów i
uznanych reklamacji towarów i usług skutkujących zwrotem całości lub części należności

(zapłaty) z tytułu sprzedaży prowadzi się odrębną Ewidencję Zwrotów, która zgodnie z § 3
ust. 4 Rozporządzenia MF zawiera:
* datę sprzedaży;
* nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis
towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
* termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
* wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących
przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości
należności z tytułu sprzedaży;
* zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku
zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
* dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
* protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez
sprzedawcę i nabywcę.
Jednym z elementów Ewidencji Zwrotów wskazanym w Rozporządzeniu MF jest protokół
podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. Przepisy ustawy o VAT ani Rozporządzeniu MF nie
wskazują na formę ani wzór takiego protokołu.
Należy wskazać, że celem posiadania protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji
towaru podpisanego przez sprzedawcę i nabywcę jest udowodnienie, że towar został
faktycznie zwrócony przez klienta i przyjęty przez nabywcę. Na tej podstawie, sprzedawca
będzie miał możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wartość wynikającą ze
zwróconej należności za towar, wskazanej m.in. na dokumencie sprzedaży. Protokół taki ma
potwierdzać oświadczenie woli klienta w zakresie dokonanego zwrotu/reklamacji towaru, a
także wolę odstąpienia od umowy.
Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, Spółka przewiduje, że klient będzie mógł
dokonać zwrotu/reklamacji towaru według następujących metod:
* poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Spółkę adres mailowy - z
podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* poprzez rozmowę telefoniczną z centrum telefonicznym Spółki - z podaniem danych
identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, rozmowa z klientem będzie
zapisywana i przechowywana na cyfrowym nośniku danych,
* poprzez sporządzenie przez klienta odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji i dołączenie jej
do zwracanego towaru.
Kluczowe w tym zakresie jest uwzględnienie specyfiki prowadzonej działalności, którą jest
sprzedaż realizowana za pośrednictwem Internetu.
W przypadku zwrotu towaru, zwrot ten Spółka ma otrzymywać m.in. za pośrednictwem
operatora pocztowego lub kuriera. W takiej sytuacji brak podpisu nabywcy towaru na
odrębnym formularzu - protokole przyjęcia zwrotu - wynika z faktu otrzymania zwróconego
towaru za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera. Co istotne w tym kontekście,
Spółka może jedynie zalecić swoim klientom zwracającym towar, aby do przesyłki dołączali

podpisany formularz zwrotu identyfikujący klienta i towar. Jednak nie może prawnie
wymagać załączenia takiego formularza ani tym bardziej nie może od jego załączenia
warunkować zwrotu pieniędzy, czy tym bardziej warunkować skuteczności odstąpienia od
umowy.
Spółka będzie bezwzględnie zobowiązana przepisami prawa do przyjęcia zwrotu towaru za
pośrednictwem poczty/kuriera i oddania zapłaty za towar, w tym części przypadającej na
podatek od towarów i usług, nawet jeśli klient nie załączy podpisanego formularza zwrotu.
Zgodnie z pkt 44 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia
25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, której wdrożenie stanowi ustawa o
prawach konsumenta, konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy,
posługując się własnymi słowami, pod warunkiem że jego oświadczenie o odstąpieniu od
umowy skierowane do przedsiębiorcy jest jednoznaczne: "Pismo, telefon lub odesłanie
towarów wraz z jasnym oświadczeniem mogłyby odpowiadać temu wymogowi, ale ciężar
dowodu, że odstąpienie od umowy miało miejsce w terminie ustalonym w niniejszej
dyrektywie, powinien spoczywać na konsumencie. Dlatego w interesie konsumenta leży, aby
- informując przedsiębiorcę o swoim odstąpieniu od umowy - korzystał on z trwałego
nośnika". Zatem obligowanie konsumenta do uzyskania pisemnego potwierdzenia
odstąpienia od umowy, sprzeciwiałoby się przepisom ustawy o prawach konsumenta i
implementowanej przez nie dyrektywy.
W konsekwencji, w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta Wnioskodawcy i zwrotu
towaru za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, nie będzie fizycznie możliwe
sporządzenie odrębnego podpisanego przez klienta oraz sprzedawcę protokołu przyjęcia
zwrotu towaru, a co więcej wymaganie od klienta podpisania takiego protokołu byłoby
sprzeczne z prawem i mogłoby spowodować nałożenie na Wnioskodawcę kary pieniężnej.
Niemniej jednak, zdaniem Spółki, system prawidłowego dokumentowania w sprzedaży
detalicznej rejestrowanej za pomocą kas fiskalnych zwrotów towarów wymaga
udokumentowania dwóch elementów: zwrotu towarów i zwrotu należności. Istotne jest aby
na podstawie przyjętych przez Spółkę dokumentów wewnętrznych można ustalić dane
personalne nabywców, zidentyfikować zwracany towar oraz potwierdzić fakt zwrotu
dokonanej płatności.
W związku z tym, aby prawidłowo udokumentować dokonany zwrot towarów i należności,
Spółka planuje przechowywać dla celów Ewidencji Zwrotów (w systemie, na nośniku
cyfrowym lub w formie papierowej) wskazane dokumenty potwierdzające jednoznacznie
oświadczenie woli klienta dokonania zwrotu / reklamacji, którymi będą:
* formularz wypełniony elektronicznie przez klienta o odstąpieniu od umowy zawierający
dane identyfikujące klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* wiadomości elektroniczne nadesłane przez klienta na podany przez Spółkę adres mailowy
zawierające dane identyfikujące klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* zapis rozmowy telefonicznej z klientem, zawierający dane identyfikujące klienta oraz
reklamowany/zwracany towar,
* odręczne notatki o zwrocie/reklamacji sporządzane przez klienta, dołączone do zwracanego
towaru.
Sprzedawca dokonując wpisu do Ewidencji Zwrotów potwierdzającego dokonanie zwrotu

będzie używał swojego osobistego i niepowtarzalnego hasła służącego mu do logowania się
do systemu, które stanowi odpowiednik podpisu pracownika przyjmującego zwrot.
Co istotne, pieniądze będą zwracane klientowi dopiero po fizycznym zwrocie towarów do
Spółki, wobec tego bez identyfikacji klienta i jego zamówienia nie nastąpi zwrot pieniędzy.
Oznacza to, że dokonywana będzie zawsze identyfikacja zwróconego towaru z zamówieniem
złożonym przez konkretnego klienta.
W konsekwencji, uwzględniając specyfikę działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę,
należy stwierdzić, że mimo iż Spółka może nie dysponować odrębnym dokumentem
podpisanym przez obie strony transakcji (z uwagi na sposób realizacji zwrotów), to Spółka
będzie dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie zwrotu przez nabywcę i
przyjęcie zwrotu przez sprzedawcę, stanowiącymi łącznie odpowiednik protokołu zwrotu
określonego w Rozporządzeniu MF.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie przykładowo w następujących interpretacjach
organów podatkowych:
* "posiadając dokumenty potwierdzające zwrot towarów za pośrednictwem operatora
pocztowego lub kuriera, Wnioskodawca, pomimo braku podpisu nabywcy na protokole
przyjęcia zwrotu towaru, będzie mógł dokonać korekty danych zapisanych w pamięci kasy
rejestrującej za pomocą ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia i na tej
podstawie dokonać obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconego towaru"
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 maja 2015 r., sygn.
IPTPP4/4512-92/15-4/BM);
* "Jeżeli więc Wnioskodawca będzie w posiadaniu jakiejś korespondencji z klientem
podpisanej przez tego klienta (skoro klient przesyła towar Wnioskodawcy to z pewnością w
placówce pocztowej, kurierskiej wypełnia dowód nadania czy też wysyła do Wnioskodawcy
pismo motywujące zwrot towaru), to Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania
obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na
protokole zwrotu." (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14
października 2013 r., sygn. IBPP1/443-589/13/LSz).
Elementem Ewidencji Zwrotów jest również "dokument potwierdzający dokonanie
sprzedaży". Przepisy ustawy o VAT ani Rozporządzenia MF nie precyzują co powinno być
rozumiane przez dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Dokumentem
potwierdzającym dokonaną transakcję sprzedaży jest niewątpliwie paragon fiskalny
wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży. Paragon fiskalny to dla
nabywcy dowód dokonania zakupu, natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie
tożsamości towaru w przypadku np. zwrotu towaru.
Należy jednak zauważyć, że paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym
o dokonaniu sprzedaży. Zgromadzenie przez podatnika innych dowodów, z których
jednoznacznie wynika, że zwracany przez klienta towar stanowi produkt sprzedany przez
podatnika powinno być dopuszczalne. Dowodzenie zwrotu towaru, na podstawie innych
dokumentów aniżeli paragon fiskalny nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa podatkowego. W konsekwencji, posiadanie dowodu, z którego
można wywieść bezpośrednio lub pośrednio wniosek, że transakcja sprzedaży doszła do
skutku spełnia obowiązek wymieniony w § 3 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia MF.

Celem wprowadzenia wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego dokonanie
sprzedaży jest możliwość jednoznacznego zidentyfikowania, że zwracany towar został
zakupiony u danego podatnika. Na tej podstawie ma być możliwe określenie wartości netto,
VAT należnego i wartości brutto zwracanego towaru, a w konsekwencji kwoty o jaką
podatnik może dokonać korekty podatku należnego.
Jak wynika ze zdarzenia przyszłego, Spółka będzie wystawiać za zgodą klientów na
podstawie art. 106n ustawy o VAT, na ich rzecz faktury elektroniczne zawierające elementy
określone w art. 106e ustawy o VAT. W takim przypadku, Spółka nie będzie wydawać
klientom paragonów fiskalnych, ale wysyłać na podany przez klienta adres e-mail fakturę
elektroniczną. W przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem
fiskalnym, zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT paragon dołącza się do egzemplarza
faktury, który zostaje u podatnika.
Z uwagi na przedstawioną w opisie zdarzenia przyszłego specyfikę działalności
Wnioskodawcy, Spółka planuje przechowywać dokumenty potwierdzające dokonanie
sprzedaży (fakturę lub paragon) wyłącznie w formie elektronicznej - w konsekwencji w
Ewidencji Zwrotów wskazane zostaną dane identyfikujące konkretny dowód sprzedaży, tj.
numer paragonu lub numer faktury dokumentującej dokonanie konkretnej transakcji.
Dokumenty te w każdym momencie będą mogły podlegać wydrukowi bowiem zawsze
istnieje możliwość odnalezienia w systemie sprzedażowym Spółki dokumentu
potwierdzającego sprzedaż danego towaru dla klienta.
Dodatkowo, jak wskazano powyżej, Spółka będzie dysponować innymi dokumentami
potwierdzającymi dokonanie i przebieg transakcji:
* korespondencję e-mail potwierdzającą dokonanie transakcji,
* potwierdzenie dokonania płatności przez klienta,
* formularz wypełniony elektronicznie przez klienta o odstąpieniu od umowy zawierający
dane identyfikujące klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* wiadomości elektroniczne nadesłane przez klienta na podany przez Spółkę adres mailowy
zawierające dane identyfikujące klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* zapis rozmowy telefonicznej z klientem, zawierający dane identyfikujące klienta oraz
reklamowany/zwracany towar,
* odręczne notatki o zwrocie/reklamacji sporządzane przez klienta, dołączone do zwracanego
towaru,
* zwracany towar oraz odstępujący od umowy konsument będą identyfikowane również m.in.
na podstawie dokumentów pocztowych, adresu nadawcy czy kodów na metkach na towarze,
potwierdzenia przyjęcia zwrotu towaru na magazyn sporządzonego przez firmę zewnętrzną
obsługującą magazyn, potwierdzenia dokonania płatności, potwierdzenia zwrotu zapłaconej
ceny, kopii dokumentów potwierdzających odbiór zwracanego towaru.
Pozwoli to na jednoznaczną identyfikację i potwierdzenie, że towar został zakupiony w
danym dniu, u danego sprzedawcy.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie przykładowo w następującej interpretacji
organów podatkowych (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego
2014 r.; sygn. IPPP2/443-1213/13-4/KOM): "Bezsprzecznie dokumentem takim będzie
paragon fiskalny otrzymany w chwili zakupu, ale w przypadku jego braku, dopuszczalne jest

np. odszukanie na rolce kasy (lub w pamięci fiskalnej) danych konkretnej operacji sprzedaży
i ich czytelne wydrukowanie. Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest zastąpienie oryginału
paragonu fiskalnego wydrukiem z terminala (w przypadku płatności bezgotówkowych), czy
też przedstawieniem przez klienta np. paragonu niefiskalnego (z programu sprzedażowego),
faktury, podpisanej w dniu sprzedaży umowy sprzedaży bądź podpisanej karty gwarancyjnej.
Cechą wspólną powyższych dowodów jest to, że zostały one wystawione przez sprzedawcę
już w momencie sprzedaży zwracanego w późniejszym terminie towaru, a więc niewątpliwie
potwierdzają i dowodzą, że ten towar został zakupiony w danym dniu, u danego sprzedawcy.
W zaistniałej sytuacji, należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że przepisy ustawy o podatku
od towarów i usług nie uzależniają pomniejszenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości
zwróconych towarów od posiadania przez podatnika oryginału paragonu fiskalnego,
potwierdzającego zakup towaru (tu kosmetyku)."
Mając na uwadze powyższe, Spółka uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym będzie
spełniać wymogi określone przez ustawodawcę dla celów Ewidencji Zwrotów, o której mowa
w § 3 ust. 4 Rozporządzenia MF.
Końcowo, należy również wskazać, że w kwestii ustalenia wymogów pozwalających
dokonać obniżenia podstawy opodatkowania wypowiedział się m.in. Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego orzecznictwo ma fundamentalne znaczenie dla
dokonywania wykładni i stosowania prawa podatkowego. I tak, Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej zaznacza, że z art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112 wynika, że państwa
członkowskie mogą swobodnie wskazywać formalności, które muszą zostać spełnione przez
podatników celem stosownego obniżenia podstawy opodatkowania (por. wyrok TS z dnia 28
stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A., Dz. U. C 73 od 10.03.2012,
str. 5). Niemniej jednak, od razu wprowadzone jest zastrzeżenie, że środki te powinny być
proporcjonalne. Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, w ocenie Spółki
oznacza to, że dokumentacja zwrotów towarów nie powinna wiązać się z nadmiernymi,
nieproporcjonalnymi wymogami stawianymi podatnikom, ale też powinna umożliwiać
organom kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych. W takiej sytuacji pozbawianie
Spółki prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów w
związku z przedstawionym stanem faktycznym naruszałoby wspomnianą wyżej zasadę
proporcjonalności oraz przepis art. 29a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. To
rzeczywisty przebieg transakcji powinien decydować bowiem o tym, czy Spółce przysługuje
prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego z tytułu zwrotu towaru.
W konsekwencji Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, że w przedstawionym stanie
faktycznym Spółka będzie spełniać wymogi określone przez ustawodawcę dla celów
Ewidencji Zwrotów, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia MF, a w konsekwencji
będzie - po spełnieniu pozostałych wymogów z Rozporządzenia MF i ustawy o VAT uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania VAT o kwotę zwróconej płatności za
towar.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu

podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie
usług na terytorium kraju.
Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także
wszelkie postacie energii.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,
rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
Zgodnie z art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez pojęcie sprzedaży należy rozumieć zarówno
odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport
towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z
zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani
prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników,
którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z
podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za
pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.
Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję
obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani
dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać
wydrukowany dokument nabywcy.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7a pkt 1 ustawy o VAT, Minister
Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U.
z 2013 r. poz. 363), w którym określił m.in. sposób prowadzenia przez podatników ewidencji
oraz warunki używania kas rejestrujących.
Stosownie do zapisów § 2 pkt 12 ww. rozporządzenia przez paragon fiskalny rozumie się
wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z
dokonanej sprzedaży.
Natomiast zgodnie z § 2 pkt 11 ww. rozporządzenia, przez pamięć fiskalną kasy rozumie się
urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny,
niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez
zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.
Ww. cecha pamięci fiskalnej powoduje brak możliwości zarejestrowania na kasie fiskalnej
zwrotu bądź reklamacji towarów. Czynności takie należy objąć odrębną ewidencją.
Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących
zostały określone w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r.
Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, nie ewidencjonuje się
zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.
Skoro zatem kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej

(tekst jedn.: po wydrukowaniu paragonu), to korekta taka powinna być dokonywana za
pomocą innych urządzeń księgowych. W takim przypadku należy prowadzić odrębną
ewidencję, o której mowa w § 3 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia.
W myśl § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług,
które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się
w odrębnej ewidencji zawierającej:
1. datę sprzedaży;
2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i
ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących
przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości
należności z tytułu sprzedaży;
5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w
przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez
sprzedawcę i nabywcę.
W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie
jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku
należnego);
2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie
oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła
oczywista pomyłka (§ 3 ust. 5 ww. rozporządzenia).
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy
sprzedaż w prawidłowej wysokości - § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.
Jak już wskazano kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci
fiskalnej (tekst jedn.: po wydrukowaniu paragonu), a w takim przypadku należy prowadzić
odrębną ewidencję, z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku
należnego przypisana do konkretnego paragonu. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru,
ale wg § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. powinna zawierać ściśle
określone elementy.
W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą
opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5,

jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca
otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej,
włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym
charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług
świadczonych przez podatnika.
Natomiast w myśl art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13,
obniża się o:
1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem
sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym
charakterze, o których mowa w ust. 1.
Analiza powyższych przepisów wskazuje, że każdy z wymienionych w art. 29a ust. 10
ustawy przypadków, tj.:
* udzielenie po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
* zwrotów towarów,
* zwrotu całości lub część zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (zaliczek), jeśli
do sprzedaży nie doszło,
* zwrotu kwot dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze,
stanowi odrębną podstawę zmniejszenia podstawy opodatkowania.
Zatem każda z wymienionych wyżej czynności powoduje zmniejszenie podstawy
opodatkowania.
Należy mieć na uwadze, że konstrukcja podstawy opodatkowania jest wyrazem zasady
neutralności podatku VAT. Oznacza ona, że ekonomicznego ciężaru podatku VAT nie
powinny ponosić podmioty niebędące ostatecznymi odbiorcami towarów lub usług. W
konsekwencji, po obniżeniu ceny transakcyjnej powinno następować proporcjonalne
obniżenie podstawy opodatkowania. W innym wypadku, tj. gdyby podstawa opodatkowania
przewyższała kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, podatnik ponosiłby
ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby wskazaną wyżej zasadę neutralności.
Stosownie do art. 29a ust. 13 ww. ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3,
obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej
fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika,
uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą,
potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla
którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub
usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres

rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
Jak wynika z art. 29a ust. 15 ww. ustawy warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia
otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w
przypadku:
1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje
się poza terytorium kraju;
3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług
telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika
nr 3 do ustawy;
4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia
faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub
usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami
określonymi w fakturze korygującej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje
nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym
zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 ww. ustawy).
Wobec treści ww. przepisów możliwość pomniejszenia obrotu m.in. o kwoty odpowiadające
wartości zwróconych towarów istnieje pod warunkiem, że zwrot towaru jest prawnie
dopuszczalny i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem podatnika jest więc w
rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru oraz jego wartości
w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży.
Artykuł 2 pkt 31 ustawy stanowi, że ilekroć jest mowa o fakturze - rozumie się przez to
dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane
ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i
otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym - art. 2 pkt 32 ustawy.
W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę
dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w
art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od
wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej
niebędącej podatnikiem.
W myśl art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest
obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z
wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub
części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata
dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury
nie wynika z ust. 1, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy,
licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano

całość lub część zapłaty.
Artykuł 106g ust. 1 ustawy - wskazuje, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej
dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.
Jak stanowi art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy - w przypadku faktur przesyłanych w formie
elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania
faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy, zachowując je jednocześnie w
swojej dokumentacji.
Z art. 106h ust. 1-3 wynika, że w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej
przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika
dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.
Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu
kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane
w raporcie fiskalnym dobowym kasy.
W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy
zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej
sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie
sprzedaży artykułów dziecięcych takich jak m.in. zabawki, odzież oraz akcesoria szkolne.
Spółka rozważa rozpoczęcie sprzedaży w systemie wysyłkowym poprzez sklep internetowy,
gdzie nabywcami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Dostawa towarów będzie odbywać się za pośrednictwem kuriera lub osobiście w wybranym
sklepie sieci.
Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży wysyłkowej na kasach
rejestrujących, gdyż w ofercie Spółki są zapisane nośniki danych cyfrowych (np. gry i filmy
dla dzieci).
W momencie zakupu, klienci będą zobowiązani do wyrażenia zgody na wystawienie i
otrzymanie faktury drogą elektroniczną. W takim przypadku, paragon fiskalny nie będzie
wysyłany klientowi, gdyż klient otrzyma fakturę. Faktury nie będą wystawiane na kasach
fiskalnych. Wystawiane faktury elektroniczne będą przechowywane w formie elektronicznej
- z zachowaniem wymaganych w ustawie o VAT warunków.
Spółka uzyskała interpretację indywidualną Ministra Finansów z 30 lipca 2015 r. sygn.
IPPP2/4512-473/15-2/AOg potwierdzającą możliwość przechowywania wystawianych
paragonów w formie elektronicznej. Dokumenty potwierdzające sprzedaż będą
przechowywane w formie elektronicznej i w każdym momencie będą mogły podlegać
wydrukowi.
Sprzedaż w sklepie internetowym podlega przepisom o umowach między przedsiębiorcami a
konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu
ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Zatem klientom
dokonującym zakupów w sklepie internetowym będzie przysługiwać prawo do odstąpienia
od zawartej ze Spółką umowy drogą elektroniczną, w tym również w przypadku reklamacji
wadliwego towaru. Zwrot towaru będzie mógł być dokonany przez klienta za pośrednictwem
kuriera/operatora pocztowego. Spółka będzie zobligowana do uznania prawa nabywcy

towaru do odstąpienia od umowy kupna. W związku z tym, w przypadku zwrotu / reklamacji
towaru Spółka będzie zobligowana na mocy § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z
14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących do prowadzenia odrębnej ewidencji zwrotów
towarów i reklamacji towarów i usług (Ewidencja Zwrotów).
Spółka przewiduje, że klient będzie mógł dokonać zwrotu/reklamacji towaru wg
następujących metod (zgodnie z wymogami prawa konsumentów) poprzez:
* wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej - z
podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Spółkę adres mailowy - z podaniem
danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
* rozmowę telefoniczną z centrum telefonicznym Spółki - z podaniem danych
identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, rozmowa z klientem będzie
zapisywana i przechowywana na cyfrowym nośniku danych,
* sporządzenie przez klienta odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji i dołączenie jej do
zwracanego towaru.
Wnioskodawca może zalecić swoim klientom dołączanie do przesyłki towaru podpisanego
formularza identyfikującego klienta i towar, ale nie może od jego załączenia warunkować
zwrot pieniędzy, czy skuteczność odstąpienia od umowy. Spółka będzie zobowiązana
przepisami ustawy o prawach konsumenta do przyjęcia zwrotu towaru za pośrednictwem
poczty/kuriera i oddania zapłaty za towar, nawet jeśli klient nie załączy podpisanego
formularza zwrotu. W takich przypadkach Spółka może nie dysponować odrębnym
protokołem zwrotu podpisanym przez klienta i sprzedawcę.
Przebieg transakcji i sposób jej udokumentowania będzie jednoznacznie wskazywać dane
identyfikujące klienta oraz transakcję, a w konsekwencji reklamowany/zwracany towar.
Realizacja zwrotu/reklamacji od klienta zostanie odpowiednio zaewidencjonowana w
systemie Spółki, a także w Ewidencji Zwrotów. Ewidencja Zwrotów będzie sporządzana i
przechowywana w formie elektronicznej i będzie zawierać następujące dane:
* datę sprzedaży,
* numer dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży,
* nazwę towaru / usługi pozwalającą każdorazowo na ich jednoznaczną identyfikację,
* datę i numer zwrotu / reklamacji,
* zwracaną kwotę należności za towar / usługę (brutto),
* przyczynę zwrotu / reklamacji,
* indywidualny login do systemu osoby przyjmującej zwrot/reklamację, pozwalający
każdorazowo zidentyfikować osobę sporządzającą wpis do ewidencji o przyjętym zwrocie /
reklamacji towaru / reklamacji stanowiący odpowiednik w systemie podpisu pracownika
przyjmującego zwrot / reklamację.
Ponadto, Spółka planuje przechowywać dla celów Ewidencji Zwrotów (w systemie, na
nośniku cyfrowym lub w formie papierowej - w zależności od formy zwrotu/reklamacji) nw.
dokumenty potwierdzające oświadczenie woli klienta dokonania zwrotu/reklamacji, którymi
będą: elektronicznie wypełniony formularz zwrotu towaru, wiadomości elektroniczne
nadesłane przez klienta wraz z danymi identyfikującymi klienta oraz reklamowany/zwracany

towar, zapis rozmowy telefonicznej z klientem zawierający dane identyfikujące klienta oraz
reklamowany/ zwracany towar, odręczne notatki o zwrocie/reklamacji sporządzane przez
klienta, dołączone do zwracanego towaru.
Ponadto, zwracany towar oraz odstępujący od umowy konsument będą identyfikowane m.in.
na podstawie dokumentów pocztowych, adresu nadawcy, kodów na metkach na towarze,
potwierdzenia przyjęcia zwrotu towaru na magazyn sporządzonego przez firmę zewnętrzną
obsługującą magazyn, potwierdzenia dokonania płatności, potwierdzenia zwrotu zapłaconej
ceny, kopii dokumentów potwierdzających odbiór zwracanego towaru.
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy w przedstawionym stanie faktycznym
Spółka będzie spełniać wymogi określone przez ustawodawcę dla celów Ewidencji Zwrotów,
o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia MF, a w konsekwencji będzie - po spełnieniu
pozostałych wymogów z Rozporządzenia MF i ustawy o VAT - uprawniona do obniżenia
podstawy opodatkowania VAT o kwotę zwróconej płatności za towar.
Z powołanego rozporządzenia wynika, że zwroty towarów i uznanych reklamacji towarów i
usług powinny być ujmowane w odrębnych ewidencjach. Jednym z warunków dokonania
korekty obrotu z tytułu zwrotu towaru w prowadzonej ewidencji oprócz odpowiednich
zapisów i dołączenia dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży konieczne jest
sporządzenie protokołu na tę okoliczność.
Z przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji wynika, że będzie prowadził sprzedaż
towarów przez internet, do której to sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) obowiązującej od 25 grudnia
2014 r.
Stosownie do art. 27 powołanej ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub
poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.
2 i art. 35.
Jak stanowi art. 30 ust. 1 i 3 ww. ustawy konsument może odstąpić od umowy, składając
przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego
załącznik nr 2 do ustawy;
2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą (art. 31 ust. 1 ustawy).
Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1).
Tak więc klient odstępując od umowy zakupu danego towaru w ciągu 14 dni od jej zawarcia
składa potwierdzenie swojej woli oraz zwraca zakupiony towar.

Jak już wyżej wskazał tut. Organ, z powołanego rozporządzenia wynika, że zwroty towarów i
uznanych reklamacji towarów i usług powinny być ujmowane w odrębnych ewidencjach.
Należy zauważyć, że ewidencja, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas
rejestrujących powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt od 1 do 7.
W sytuacji braku w tej ewidencji jednego z elementów wymienionych w § 3 ust. 4 pkt 7 ww.
rozporządzenia tj. protokołu przyjęcia zwrotu towaru podpisanego przez strony transakcji,
potwierdzenie zwrotu towaru może być dopuszczalne jedynie w określonych uzasadnionych
przypadkach.
Zauważyć tu należy, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości
skorygowania sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy
rejestrującej (tak jak jest to w przypadku faktur), jednak brak regulacji prawnych w tym
zakresie nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest
wykazanie, że wartość danej transakcji była inna niż kwota figurująca na paragonie bądź
dokonano zwrotu zakupionego towaru.
W przypadku Wnioskodawcy uwzględnić należy specyfikę realizowanej sprzedaży, objętej
zakresem wniosku. Sprzedaż dokonywana jest wysyłkowo (dostawa za pośrednictwem
kuriera lub przesłana do odbioru w wybranym sklepie sieci), za pośrednictwem internetu,
natomiast w przypadku zwrotu towaru, zwrot ten Wnioskodawca otrzymuje za
pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. W takiej sytuacji nie jest możliwe - z
powodu braku bezpośredniego kontaktu stron transakcji - sporządzenie protokołu przyjęcia
zwrotu towaru podpisanego przez nabywcę i sprzedawcę. Jak wskazał Wnioskodawca klient
będzie mógł dokonać zwrotu/reklamacji towaru (zgodnie z wymogami prawa konsumentów)
poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej - z
podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, przesłanie
wiadomości elektronicznej na podany przez Spółkę adres mailowy - z podaniem danych
identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, rozmowę telefoniczną z centrum
telefonicznym Spółki - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz
reklamowany/zwracany towar, rozmowa z klientem będzie zapisywana i przechowywana na
cyfrowym nośniku danych oraz sporządzenie przez klienta odręcznej notatki o
zwrocie/reklamacji i dołączenie jej do zwracanego towaru.
W ocenie tut. Organu wymóg sporządzenia protokołu przyjęcia zwrotu towaru podpisanego
przez nabywcę i sprzedawcę ma na celu udowodnienie, że towar został faktycznie zwrócony
przez klienta i przyjęty przez nabywcę. W przypadku sprzedaży wysyłkowej nie jest możliwe
z oczywistych względów podpisanie protokołu przyjęcia zwrotu towaru przez nabywcę - co
wskazał także Wnioskodawca. Funkcję taką mógłby pełnić wypełniony przez kupującego
elektroniczny formularz zwrotu towaru, jednakże od wypełnienia i przesłania takiego
formularza Wnioskodawca zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta nie może
uzależniać przyjęcia zwrotu/reklamacji towaru i w konsekwencji zwrotu zapłaconej
należności za ten towar. Przedstawione wyżej cztery formy wyrażenia przez nabywcę woli
odstąpienia od zakupu danego towaru bezsprzecznie potwierdzają fakt odstąpienia od tej
umowy, skutkiem czego jest dokonanie zwrotu/reklamacji towaru. Ponadto zwracany towar
oraz odstępujący od umowy konsument będą identyfikowane m.in. na podstawie
dokumentów pocztowych, adresu nadawcy, kodów na metkach na towarze, potwierdzenia

przyjęcia zwrotu towaru na magazyn sporządzonego przez firmę zewnętrzną obsługującą
magazyn, potwierdzenia dokonania płatności, potwierdzenia zwrotu zapłaconej ceny, kopii
dokumentów potwierdzających odbiór zwracanego towaru.
Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy także tego, czy jest możliwe zmniejszenie obrotu oraz
kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w
przypadku zwrotu towaru przez klienta, gdy nie dysponuje on oryginałem paragonu
fiskalnego.
Trzeba w tym miejscu zauważyć, że paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania
zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla
sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. jego zwrotu. W
sytuacji dokonania zwrotu towaru sprzedawca powinien zatrzymać paragon fiskalny. Zasadą
jest więc dokonywanie korekty obrotu i podatku należnego przy jednoczesnym zwrocie
(okazaniu) przez klienta paragonu fiskalnego.
Jednocześnie podkreślić należy, że paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem
przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie innych
dokumentów aniżeli paragon fiskalny, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znajduje się po
stronie sprzedawcy, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać
dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać fakt,
że zwracany towar został zakupiony właśnie u niego.
W związku z tym, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci
fiskalnej (tekst jedn.: po wydrukowaniu paragonu), to w takim przypadku należy prowadzić
odrębną ewidencję, z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku
należnego przypisana do konkretnego paragonu. Wśród tych elementów wymieniono jako
konieczne m.in. każdorazowe dołączenie do niej dokumentu potwierdzającego sprzedaż.
W praktyce podatnicy mogą mieć wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem "dokument
potwierdzający dokonanie sprzedaży". Bezsprzecznie dokumentem takim będzie paragon
fiskalny otrzymany w chwili zakupu, ale w przypadku jego braku, dopuszczalne jest np.
odszukanie na rolce kasy (lub w pamięci fiskalnej) danych konkretnej operacji sprzedaży i
ich czytelne wydrukowanie. Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest zastąpienie oryginału
paragonu fiskalnego wydrukiem z terminala (w przypadku płatności bezgotówkowych), czy
też przedstawieniem przez klienta np. paragonu niefiskalnego (z programu sprzedażowego),
faktury, podpisanej w dniu sprzedaży umowy sprzedaży bądź podpisanej karty gwarancyjnej.
Cechą wspólną powyższych dowodów jest to, że zostały one wystawione przez sprzedawcę
już w momencie sprzedaży zwracanego w późniejszym terminie towaru, a więc niewątpliwie
potwierdzają i dowodzą, że ten towar został zakupiony w danym dniu, u danego sprzedawcy.
Jak wynika ze stanu faktycznego, z wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z
dnia 30 lipca 2015 r. Nr IPPP2/4512-473/15-2/AOg Wnioskodawca w zgodzie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami ma możliwość przechowywania wystawianych
paragonów w formie elektronicznej.
Wnioskodawca w każdym przypadku po uzyskaniu zgody nabywcy będzie wystawiał fakturę
elektroniczną jako dokument dostawy wysyłkowej zamówionego przez nabywcę towaru. W

związku z tym nabywca nie będzie dysponował paragonem dokumentującym daną sprzedaż,
lecz otrzyma fakturę przesłaną elektronicznie.
Wnioskodawca w opisie sprawy poinformował, że dokumenty potwierdzające sprzedaż będą
przechowywane w formie elektronicznej i w każdym momencie będą mogły podlegać
wydrukowi.
Jak wykazano powyżej, udowodnienie nabycia u Wnioskodawcy towaru zwracanego przez
klienta (będące podstawą do dokonania korekty), na podstawie innych dokumentów aniżeli
oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.
Klient będzie dokonywał zwrotu towaru za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego, a
zatem Wnioskodawca będzie dysponował dokumentami potwierdzającymi otrzymanie
przesyłki zwracanego towaru. Ponadto zwrot towaru będzie potwierdzony dokumentem jego
przyjęcia na magazyn sporządzonym przez firmę zewnętrzną obsługującą magazyn. Poza tym
Wnioskodawca może w każdej chwili wydrukować fakturę i paragon przechowywane w
formie elektronicznej.
W ocenie tut. Organu obniżenie podstawy opodatkowania możliwe będzie, w przypadku
posiadania przez Wnioskodawcę dokumentacji, z której będzie wynikał zwrot towaru przez
określonego klienta, wartość zwróconego towaru oraz zwrot klientowi uiszczonej przez niego
należności za towar. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca gromadzi dokumenty
potwierdzające sprzedaż, a także dowody świadczące o odstąpieniu klienta od umowy zakupu
towaru (w tym przesłane drogą elektroniczną). Zwracany towar oraz odstępujący od umowy
konsument zwracający towar będą identyfikowane m.in. na podstawie dokumentów
pocztowych, adresu nadawcy, kodów na metkach na towarze, potwierdzenia przyjęcia zwrotu
towaru na magazyn sporządzonego przez firmę zewnętrzną obsługującą magazyn,
potwierdzenia dokonania płatności, potwierdzenia zwrotu zapłaconej ceny, kopii
dokumentów potwierdzających odbiór zwracanego towaru.
W okolicznościach rozpatrywanej sprawy, w tym uwzględniając specyfikę działalności
Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że w kontekście posiadanego zbioru dokumentów
potwierdzających zwrot towarów za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera oraz
potwierdzenia dokonania płatności i zwrotu zapłaconej ceny, Wnioskodawca, będzie mógł
dokonać korekty danych zapisanych w pamięci kasy rejestrującej za pomocą ewidencji, o
której mowa w § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia.
Jednakże należy zauważyć, że Wnioskodawca oprócz zaewidencjonowania sprzedaży na
kasie fiskalnej będzie dokumentował ją fakturą i wówczas - stosownie do art. 106j ustawy o
VAT - dokonanie zwrotu towarów przez nabywcę będzie zobowiązywało Spółkę do
wystawienia faktury korygującej.
Termin rozliczenia takiej faktury reguluje wskazany wyżej przepis art. 29a ust. 13 ustawy.
Zgodnie z tym przepisem obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy
określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem
posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca
otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę
towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia

otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia
deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia
faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
Przy czym na mocy art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy Wnioskodawca nie musi posiadać
potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jeśli nie uzyska potwierdzenia
mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej a z posiadanej dokumentacji
będzie wynikać, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z
warunkami określonymi w fakturze korygującej.
Jednocześnie zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas
rejestrujących, zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem
całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji.
Jak wyżej wskazał tut. Organ, posiadana przez Wnioskodawcę dokumentacja dotycząca
zwracanego towaru będzie uprawniała do dokonania stosownych zapisów w prowadzonej
ewidencji dla potrzeb korekty sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej.
Zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy uznać, że Wnioskodawca zwrot towaru
powinien ująć w ww. ewidencji wtedy, gdy będzie posiadał potwierdzenie otrzymania faktury
korygującej przez nabywcę towaru, dla którego wystawiono fakturę. W tym momencie
dopiero Wnioskodawca będzie uprawiony do zmniejszenia podstawy opodatkowania (i
podatku) - zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy - czemu będą odpowiadać stosowne zapisy
w odrębnej ewidencji.
W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
Interpretacja dotyczy dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i
stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim
wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym
skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia
prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w
dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia
odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił
odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania
(art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są
przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro
Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 20 grudnia 2012 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA– Agata Zając (spr.)
Sędzia SA– Marek Podogrodzki
Sędzia SA – Ewa Stefańska
Protokolant– sekr. sąd. Agnieszka Janik
po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa A. D. (1)
przeciwko (...) S.A. w S.
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
na skutek apelacji, pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt XVII AmC 3727/10
I zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:
1) oddala powództwo;
2) zasądza od A. D. (1) na rzecz (...) S.A. w S. kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem) tytułem
zwrotu kosztów procesu;
II zasądza od A. D. (1) na rzecz (...) S.A. w S. kwotę 270 zł (dwieście siedemdziesiąt) tytułem zwrotu
kosztów postępowania apelacyjnego.
Sygn. akt VI ACa 875/12

UZASADNIENIE
Pozwem z dnia 20 grudnia 2012 r. A. D. (2) wniosła o uznanie za niedozwolone postanowienia stosowanego przez
pozwanego (...) SA w S. wzorca umowy o treści: „Klient ma obowiązek sprawdzenia zakupionego towaru czy jest
kompletny i nie ma uszkodzeń mechanicznych !!!!!!”
Powódka wskazała, że pozwany posługuje się tym wzorcem umowy w sklepie w Ł., załączając zdjęcie wzorca, zaś
kwestionowane postanowienie kształtuje uprawnienia każdego potencjalnego konsumenta odwiedzającego placówkę
handlową pozwanego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i w sposób odbiegający od przepisów art. 3 ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc że kwestionowane postanowienie nie jest zawarte we wzorcu
umowy, a jest tylko informacją pozwanego skierowaną do potencjalnych nabywców i nie mającą mocy wiążącej, w

postanowieniu nie została przewidziana żadna sankcja wywołująca dla konsumenta negatywne konsekwencje, zaś
zamieszczając powyższą informację pozwany jedynie miał na celu poinformowanie klientów, że zapewnia im warunki
do zbadania zakupionych towarów.
Wyrokiem z dnia 9 marca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za
niedozwolone i zakazał stosowania przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o
następującej treści: „Klient ma obowiązek sprawdzenia zakupionego towaru czy jest kompletny i nie ma uszkodzeń
mechanicznych !!!!!!”, zasądził od pozwanego na rzecz powoda 360 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego,
polecił pobranie od pozwanego kwoty 600 zł tytułem opłaty od pozwu i zarządził publikację prawomocnego wyroku
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt pozwanego.
Sąd Okręgowy ustalił, że pozwany prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów. W lokalu
sklepowym, w którym sprzedaż jest prowadzona, pozwany wystawia skierowany do konsumentów wzorzec, który
zawiera kwestionowane przez powoda postanowienie, stosując je w obrocie z konsumentami.
Sąd Okręgowy przytoczył kilka definicji wzorca umownego:
- postanowienia kształtujące treść stosunku prawnego wiążącego strony,
- klauzule, opracowane przed zawarciem umowy i wprowadzone do stosunku prawnego przez jedną ze stron w ten
sposób, że druga strona nie ma wpływu na ich treść; dodatkowo są zwykle opracowane w oderwaniu od konkretnego
stosunku umownego i w sposób jednolity określają treść przyszłych umów,
- każda klauzula umowna narzucona przez jedną ze stron stosunku prawnego z wyłączeniem możliwości rzeczywistego
wpływu drugiej strony na istnienie i treść tego postanowienia, a tym samym na kształt nawiązywanego stosunku
prawnego,
- propozycje postanowień składających się na treść stosunku prawnego, przeznaczonych do masowego stosowania
przez tego, kto je ustalił.
Sąd Okręgowy uznał, że wzorcem umownym jest każda klauzula umowa narzucana przez jedną stronę stosunku
prawnego z wyłączeniem możliwości rzeczywistego wpływu drugiej strony na istnienie i treść tego postanowienia, nie
ma znaczenia z ilu postanowień składa się wzorzec, zatem jedna klauzula może stanowić wzorzec umowny, jeśli jest
przygotowana przez jedną ze stron umowy dla wielu umów, które mogą być zawarte w przyszłości.
Sąd Okręgowy powołał się też na Dyrektywę Rady 93/13/EWG z 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w
umowach konsumenckich, zgodnie z którą konsument musi otrzymać taką sama ochronę zarówno w umowach
zawieranych ustnie, jak i na piśmie, bez względu na to, czy postanowienia pisemnej umowy zostały zawarte w jednym
czy w kilku dokumentach.
Sąd Okręgowy wskazał, że kwestionowane postanowienie jest umiejscowione na terenie sklepu, jak również przy
kasie, aby każdy konsument zapoznał się z nim przed zawarciem umowy, a konsument nie ma wpływu na
treść postanowienia, które odnosi się do masowo zawieranych umów kupna-sprzedaży z udziałem konsumenta.
Treść postanowienia pochodzi od przedsiębiorcy, który poprzez swoich pracowników, wystosowując do klientów
przedmiotowy wzorzec kształtuje treść stosunku umownego z klientem.
Sąd Okręgowy stwierdził, że postanowienie stosowanego przez pozwanego wzorca umowy nie dotyczy głównych
świadczeń stron umowy, gdyż reguluje wyłącznie kwestię sprawdzenia zakupionego towaru.
Oceniając, czy zakwestionowane postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z
dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002
r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze
zm.) obowiązki podmiotowe dotyczące umożliwienia sprawdzenia jakości towaru konsumpcyjnego nałożone zostały

na przedsiębiorcę, a ustawa nie nakłada na konsumenta obowiązku sprawdzenia towaru. Przedsiębiorca obciąża zatem
konsumenta weryfikacją towaru, czy jest kompletny i nie ma uszkodzeń technicznych, podczas gdy nie przewidują
tego przepisy prawa, zaś obowiązek ten uznać trzeba za uciążliwy.
W ocenie Sądu Okręgowego kwestionowane postanowienie może też wprowadzać konsumentów w błąd co do
przysługujących im uprawnień w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy.
Tym samym w ocenie Sądu Okręgowego kwestionowane postanowienie stanowi niedozwolone postanowienie
umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., co uzasadnia zakazanie pozwanemu jego stosowania w obrocie z
konsumentami na podstawie art. 47942 k.p.c.
Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł pozwany, zaskarżając wyrok w całości i zarzucając:
- naruszenie przepisów prawa materialnego, a to: art. 3851 i 3852 k.c. przez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że
kwestionowane sformułowanie ma charakter niedozwolonych klauzul umownych, podczas gdy takie sformułowanie
nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Klienta, a tym samym nie można uznać, że wprowadza
dysproporcje w relacjach stron umowy, w związku z czym nie można mówić o jakimkolwiek naruszeniu interesów
konsumentów
- naruszenie art. 384 k.c. przez uznanie, że wskazana klauzula stanowi wzorzec umowy, podczas gdy zdanie miało
wyłącznie charakter informacyjny.
Wskazując na powyższe pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości
lub o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie Sądowi Ochrony Konkurencji i
Konsumentów do ponownego rozpoznania z zasądzeniem kosztów.
Powódka wniosła o oddalenie apelacji z zasądzeniem kosztów.
Sąd Apelacyjny zważył co następuje:
Apelacja zasługuje na uwzględnienie.
Dokonane przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne są prawidłowe i Sąd Apelacyjny ustalenia te przyjmuje za własne.
Błędnie jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy uznał, że wywieszona w sklepie prowadzonym przez
pozwanego informacja o treści wskazanej w pozwie stanowi wzorzec umowny podlegający kontroli prowadzonej na
podstawie przepisów
Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają definicji wzorca umowy, jedynie w art. 384 § 1 k.c. wymienione są
przykładowo ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin.
W ocenie Sądu Apelacyjnego należy odróżnić pojęcie wzorca – jako zbioru postanowień umownych, od pojęcia klauzuli
– konkretnego postanowienia zawartego we wzorcu lub umowie. O ile pojedyncze klauzule mogą stanowić element
umowy i być narzucone kontrahentowi nawet bez użycia wzorca, będąc przedmiotem kontroli in extenso, o tyle
kontrola in abstracto dotyczy postanowień zawartych we wzorcu umowy, rozumianym jako zbiór klauzul.
Za wzorzec nie może być więc uznana pojedyncza klauzula, nie można bowiem dokonać oceny abuzywności
pojedynczej klauzuli w oderwaniu od wzorca w jakim jest zawarta lub umowy do jakiej została wprowadzona.
Kontrola wzorców umownych jest nierozerwalnie związana ze swobodą umów – w ramach swobody umów
przedsiębiorca może wybrać model zawierania umowy przy zastosowaniu wzorca, ale swoboda ta ograniczona jest
przepisami dotyczącymi klauzul abuzywnych i kontrolą – zarówno incydentalną, jak i abstrakcyjną.

Kontrola prowadzona na podstawie przepisów art. 479 36 k.p.c. i nast. dotyczy postanowień zawartych w stosowanym
przez przedsiębiorcę wzorcu umownym. Przedmiotem kontroli jest więc konkretna klauzula, ale stanowiąca element
wzorca – kontrola abstrakcyjna ma zapobiegać stosowaniu przez przedsiębiorców, często maso zawierających
z konsumentami umowy przy użyciu wzorców umownych, stosowania w tych wzorcach postanowień objętych
dyspozycją art. 3851 k.c. Inny charakter ma kontrola incydentalna, która może obejmować nie tylko umowy zawierane
przy użyciu wzorca i w ramach której konsument może żądać uznania za niedozwolone każdego postanowienia
umownego, które nie zostało z nim uzgodnione indywidualnie.
Istotną przesłanką do wszczęcia kontroli wzorca jest stosowanie tego wzorca przez przedsiębiorcę w umowach
zawieranych z konsumentami.
Zgodnie z art. 479 39 k.p.c. można wystąpić z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone
również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, o ile od tego zaniechania nie upłynęło sześć miesięcy, zaś art.
479 40 k.p.c. stanowi, iż zaniechanie przez pozwanego stosowania zaskarżonego postanowienia wzorca umownego po
wytoczeniu powództwa nie ma wpływu na bieg postępowania. Oba powyższe przepisy regulują szczegółowe sytuacje
związane z zaniechaniem stosowania wzorca, zatem przesłanką zastosowania przepisów art. 479 36 k.p.c. i nast. jest
stwierdzenie, że przedsiębiorca stosuje wzorzec, a więc rzeczywiście zawiera umowy przy jego użyciu.
Nawet przy uznaniu, że wskazana w pozwie wywieszka sklepowa jest wzorcem umownym, nie ma podstaw do
przyjęcia, w ustalonym przez Sąd Okręgowy stanie faktycznym, że wzorzec ten jest stosowany przez pozwanego.
Zgodnie bowiem z art. 384 k.c. ustalony przez jedną ze stron umowy wzorzec wiąże drugą stronę, jeśli został
jej doręczony przed zawarciem umowy; wyjątek w wypadku umów zawieranych z konsumentami dotyczy umów
powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, w których posługiwanie się wzorcem
jest zwyczajowo przyjęte. Nie ma podstaw do uznania, że umowy zawierane w ramach prowadzonej przez pozwanego
działalności gospodarczej należą do umów objętych wyjątkiem z art. 384 § 2 k.c., zatem wzorzec stosowany przez
pozwanego, aby był wiążący, musi być doręczony przed zawarciem umowy. Samo wywieszenie informacji skierowanej
do klienta nie jest równoznaczne z wręczeniem wzorca, zaś niedopełnienie wymagań związanych z doręczeniem
wzorca powoduje, że nie dojdzie do zawarcia umowy „z użyciem wzorca”, a więc konsument nie będzie treścią wzorca
związany.
Z treści pozwu nie wynika, aby powódka powoływała się na fakt wręczenia konsumentowi „wzorca umownego” przy
zawieraniu umowy, a więc nie ma podstaw do uznania, że wzorzec „był stosowany”. Istotą kontroli abstrakcyjnej jest
ocena, czy postanowienia wzorca mogą kształtować w określony sposób prawa i obowiązki stron, a więc że przy użyciu
wzorca dochodzi do zawarcia umowy, w ramach której konsument jest związany stosowanym przez przedsiębiorcę
wzorcem umownym. Wobec braku możliwość skutecznego związania konsumenta treścią wywieszonej w sklepie
informacji, nie ma podstaw do przyjęcia, że treść tej informacji może kształtować prawa i obowiązki konsumenta w
jakikolwiek sposób.
Ostatecznie zaś, nawet gdyby możliwe było przyjęcie, że mamy do czynienia ze wzorcem stosowanym przez pozwanego
w umowach z konsumentami należy wskazać, iż treść kwestionowanego postanowienia, jako sprzeczna z przepisami
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) o charakterze bezwzględnie obowiązującym, jest nieważna i nie kształtuje praw i
obowiązków stron.
W dniu 13 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 119/10 (OSNC 2011/9/95) stwierdzając,
że postanowienie wzorca umowy, sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, nie może być uznane
za niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.).

Treść kwestionowanego postanowienia nakłada na konsumenta obowiązek sprawdzenia zakupionego towaru pod
względem jego kompletności i braku uszkodzeń mechanicznych.
Tymczasem przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej, w szczególności art. 3 tej ustawy, nakładając na sprzedawcę
obowiązki w zakresie udzielenia kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji
dotyczących towaru konsumpcyjnego oraz w zakresie zapewnienia konsumentowi możliwości wyboru towaru i
sprawdzenia jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów,
nie uzależniają odpowiedzialności sprzedawcy od zachowania przez konsumenta jakichkolwiek aktów staranności, w
tym nie nakładają obowiązku sprawdzenia towaru – konsument może poprzestać na zapewnieniu sprzedawcy, które
jest prawnie wiążące i rodzi jego odpowiedzialność za zgodność towaru z umową.
Zgodnie z art. 11 ustawy o sprzedaży konsumenckiej uprawnień unormowanych w ustawie nie można wyłączyć ani
ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową; w szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach
towaru z umową.
Nakładanie więc na konsumenta nabywającego towar dodatkowych obowiązków, nie przewidzianych ustawą o
sprzedaży konsumenckiej, których zaniechanie mogłoby prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy,
jest postanowieniem nieważnym z mocy prawa (art. 58 § 1 k.c.), a tym samym nie podlegającym ocenie w świetle
przesłanek art. 3851 k.c.
Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.

