
• zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na 

podstawie regulacji covidowej – doradca podatkowy Alicja Sarna, MDDP 

 

Wyrok WSA z 20 listopada 2020 r., I SA/Łd 409/20 

Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w cytowanym art. 15zzr ust. 1 

pkt 3, odnosi się także do terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Zgodnie z treścią art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

374 z późn. zm.), który został dodany do tej ustawy z dniem 31 marca 2020 r. na mocy art. 

1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego terminów przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu na ten okres. 

 

W ocenie sądu, organ słusznie przyjął, że dyspozycja cytowanego art. 15zzr ust. 1, 

posługując się zwrotem "przepisami prawa administracyjnego", ma zastosowanie także do 

kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych uregulowanych w ustawie z Ordynacja 

podatkowa. Nie budzi bowiem wątpliwości, że prawo podatkowe, mimo swej specyfiki, 

stanowi część działu prawa administracyjnego, a szerzej prawa publicznego. Należy bowiem 

podnieść, że prawo administracyjne to dział prawa zaliczany do prawa publicznego, 

obejmujący zespół norm powszechnie obowiązujących, o charakterze ogólnym i 

abstrakcyjnym, regulujących organizację i funkcjonowanie administracji w sensie 

przedmiotowym i zachowanie podmiotów jej nie podporządkowanych, czyli stosunki 

społeczne wynikające w procesie administracyjnej działalności organów państwowych. 

 

Bez wątpienia zatem przepisy prawa podatkowego mieszczą się w zakresie przepisach prawa 

administracyjnego, a stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów 

administracyjnych (np. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 22 listopada 2019 r. sygn. akt III 

SA/Wa 2331/19 oraz z dnia 20 września 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 2057/18). 

 

Za powyższym, jak słusznie zauważył organ, przemawia także treść art. 184 Konstytucji RP 

(organy podatkowe są częścią organów administracji publicznej), a także treść art. 3 § 1 i § 2 

pkt 1, 2 oraz pkt 8 i 9 p.p.s.a. Regulacja zawarta w treści art. 3 § 2 pkt 1 tej ustawy 

określając kognicję sądów administracyjnych posługuje się pojęciem rozpatrywania skarg na 

"decyzje administracyjne", w którym to pojęciu mieszczą się także decyzje wydawane na 

gruncie przepisów prawa podatkowego. 

 

Kierując się zatem regułą, że prawo podatkowe jest częścią, rodzajem prawa 

administracyjnego, zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w cytowanym art. 

15zzr ust. 1 pkt 3, odnosi się także do terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

Powyższe jest zgodne również z celem regulacji art. 15zzr i art. 15zzs cytowanej ustawy, 

gdzie z jednej strony przepisy art. 15zzs ograniczały możliwość działania organów, w tym 

także organów podatkowych, z korzyścią dla stron stosunków publicznoprawnych, w 

szczególności podatników, a z drugiej strony przepisy art. 15zzr zabezpieczały interes 

publiczny. 
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Nadto w myśl art. 15zzr ust. 6 omawianej ustawy, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie 

biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o 

przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. Tym 

samym w art. 15zzr ustawodawca odnosi się do kwestii podatkowych. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA w Łodzi z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 362/20 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm. – w brzmieniu 

obowiązującym od 31 marca do 16 maja 2020 r.) 

Art.15zzr W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego 

terminów: 

(…) 

3) przedawnienia, 

(…) 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 
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Główne problemy 

1. Przedawnienie zobowiązania podatkowego. 

2. Autonomia prawa podatkowego. 

 


