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Stan faktyczny

➢ Osią sporu w sprawie była prawidłowość przedłużenia terminu zwrotu 
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

➢ W przedmiotowej sprawie organ podatkowy wysłał ostatniego dnia terminu 
postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku, które dotarło do 
podatnika już po jego upływie; działanie organu odpowiadało zasadniczo 
ówczesnej praktyce urzędowej

➢ Przed wydaniem wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny zapadł wyrok 
w składzie 7 sędziów NSA z dnia 23 kwietnia 2018 r., I FSK 255/17, 
opowiadający się za innym stanowiskiem, mianowicie, że skuteczne 
przedłużenie terminu zwrotu podatku wymaga doręczenia postanowienia o 
przedłużeniu tego terminu przed jego upływem
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Tezy orzeczenia

➢ Działania i zaniechania stron postępowania nakierowane na celową 

odmowę odbioru kierowanej do nich korespondencji stanowią 

przykład nadużycia uprawnień procesowych i w demokratycznym 

państwie prawnym nie zasługują na ochronę. Nie do zaakceptowania 

bowiem jest sytuacja, w której prezes zarządu spółki najpierw mimo 

zobowiązania się do odebrania pisma w siedzibie organu o 

konkretnej, ustalonej uprzednio porze, nie stawia się w tym celu, a 

następnie uniemożliwia pracownikowi organu osobiste doręczenie 

pisma w siedzibie spółki, wskazując, że znajdująca się tam 

sekretarka, z którą prezes prowadzi rozmowę telefoniczną, nie jest 
osobą upoważnioną do odbioru korespondencji.
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Tezy orzeczenia

➢ Skarżąca miała zatem w dniu 30 stycznia 2015 r. pełną świadomość treści 
postanowienia o przedłużeniu terminu do zwrotu podatku VAT i podjęła w 
złej wierze celowe działania ukierunkowane na uniemożliwienie doręczenia 
postanowienia organu w tym przedmiocie. 

➢ Jakkolwiek zatem trafny jest pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 23 
kwietnia 2018 r., I FSK 255/17 (…) to w niniejszej sprawie nie można było 
abstrahować od szczególnych okoliczności faktycznych tj. działań 
stanowiących przykłady nadużycia prawa w złej wierze przez skarżącą 
spółkę, które uniemożliwiły doręczenie spółce postanowienia organu przed 
upływem terminu do zwrotu różnicy podatku. 
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Komentarz

➢ Koncepcja nadużycia w sferze prawa administracyjnego jest obecna zarówno 
w doktrynie jak i w judykaturze; o wiele częściej jednak przez pryzmat tej 
koncepcji patrzy się na działania organów administracji

➢ Zauważa się, że koncepcja nadużycia prawa w prawie administracyjnym musi 
mieć zróżnicowaną treść w zależności od tego, czy oceniane są działania 
organu, czy jednostki (Z. Przybysz, Nadużycie prawa w prawie 
administracyjnym, w: H. Izdebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa. 
Warszawa 2003)

➢ Zgodzić się należy co do zasady z tym, że również działanie jednostki musi 
mieć granice jeśli chodzi o korzystanie z przysługujących jej praw 
podmiotowych
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Komentarz

➢ Typowym i w miarę oczywistym przykładem nadużycia prawa przez 
jednostkę w procesie administracyjnym jest inicjowanie bardzo dużej ilości 
postępowań, których celem nie jest ochrona jej interesu prawnego (por. np
wyrok WSA w Warszawie z 29.6.2016 r., I SO/Wa 254/16, gdzie strona w ten 
sposób paraliżowała w zasadzie działanie organu)

➢ Za nadużycie prawa można uznać również mnożenie wniosków dowodowych 
przez stronę postępowania, których celem nie jest dowodzenie faktów, ale 
jedynie blokowanie postępowania

➢ WSA w Krakowie w wyroku z 7.6.2016 r., III SA/Kr 1413/15 za nadużycie 
prawa uznał zaskarżenie decyzji odmawiającej przyznanie zasiłku celowego 
na zakup nasion konopi indyjskich
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Komentarz

➢ Problem nadużycia prawa przez jednostkę pojawia się również często w 
sprawach dotyczących prawidłowości doręczania pism procesowych (por. 
np. wyrok WSA w Gliwicach z 10.8.2016 r., I SA/Gl 233/16, w której 
kancelaria prawna przeprowadzała selekcję odbieranej korespondencji, 
utrudniając lub uniemożliwiając jej doręczenie)
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Komentarz

➢ Można postawić ogólną tezę, że o nadużyciu prawa przez jednostkę można 
mówić, gdy jej zachowanie nie jest nastawione na osiągnięcie celu, jaki 
wynika z przyznanego jej prawa, a ponadto godzi w interes publiczny lub 
słuszny interes innych jednostek (tak: J. Parchomiuk, Nadużycie prawa w 
prawie administracyjnym, Warszawa 2018)

➢ Jednak ocena zachowania jednostki przez pryzmat nadużycia prawa nie 
może być arbitralna i wymaga bardzo uważnego rozważanie i oceny 
pobudek, jakimi strona się kierowała. A w szczególności, czy jej zachowanie 
nie jest może reakcją na działanie organu, które może wszak również 
zasługiwać często (a może nawet częściej) na podobną ocenę
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