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Wyrok NSA z dnia 13 września 2018 r. (I GSK 588/15)

TEZA (pkt 2): „Wywody uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11 przekonują, że jej istota

odnosi się do nadpłat (art. 72 § 1 pkt 1 o.p) w podatku akcyzowym w zakresie wszystkich wyrobów

akcyzowych, nie tylko w stosunku do energii elektrycznej. Nie znajduje bowiem uzasadnienia

konstytucyjnego, jak i ze względu na przepisy unijne różnicowanie nadpłat w akcyzie w zależności od

wyrobu akcyzowego”.

• „to organ ma wykazać, że podatnik nie poniósł ostatecznie uszczerbku majątkowego, a odwołanie się
do ogólnych cech podatku akcyzowego jest tu niewystarczające”.

• „Podkreślić w tym miejscu należy, że orzecznictwa TSUE jednoznacznie wynika, że ocena uszczerbku
może być dokonana wyłącznie na podstawie analizy ekonomicznej.”

• „Organ powinien zweryfikować twierdzenia Strony przy pomocy odpowiedniego biegłego, który
dokona sprawdzenia przedstawionej analizy na podstawie dokumentacji Spółki i dokona oceny jej
poprawności (…)”
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Status uchwały I GPS 1/11 w aktualnym orzecznictwie 

UCHWAŁA I GPS 1/11

W rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego 
uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten, kto ją uiścił, nie 
poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego.

ROZBIEŻNOŚĆ W ORZECZNICTWIE NSA

• I GSK 496/17 niezastosowanie uchwały przez Izbę 
Gospodarczą NSA w sprawie akcyzy od dodatków do paliw: 
„Uchwała ta dotyczy specyficznych stanów faktycznych. Chodzi 
tu o nadpłatę powstałą przez uiszczenie podatku akcyzowego z 
tytułu sprzedaży energii elektrycznej, w których podatek 
akcyzowy stanowi element ceny wyrobu akcyzowego.”

• I FSK 271/12, I FSK 1167/15 uchwała nie wiąże w stosunku 
do nadpłat z tytułu podatku od towarów i usług

• II FSK 1951/15 legitymacja płatnika: „[…] art. 75 § 2 pkt 2 lit. 
b) i c) Ordynacji podatkowej […] nie uzależniają tego prawa od 
tego, aby po stronie płatnika doszło do uszczuplenia majątku z 
powodu wpłaty podatku w kwocie wyższej od należnej.” 

• II FSK 341/17 odmiennie: płatnik lub inkasent jest uprawniony 
do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony 
podatek nie został pobrany od podatnika
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Uszczerbek majątkowy / ciężar ekonomiczny podatku

• I GSK 342/12: Mając bowiem na względzie specyfikę podatku
akcyzowego oraz jego jednofazowy charakter Sąd uznał, że to na Spółce
spoczywał ciężar przynajmniej uprawdopodobnienia, że faktycznie działała
nieracjonalnie, wbrew obowiązującym wówczas przepisom, bez widoków
na korzyści, narażając się na znaczne ryzyko poniesienia zbędnej szkody
w postaci ciężaru ekonomicznego akcyzy.

• I GSK 539/16: Uiszczony podatek był wliczany w cenę, w związku z czym
jego ekonomiczny ciężar poniósł nabywca końcowy.

• zysk i jego zmniejszenie nie mieści się w pojęciu zubożenia, czyli nie
należy do kategorii roszczenia restytucyjnego.

• I GSK 1714/14: W świetle uchwały powody uchylenia przez Sąd I
instancji decyzji Dyrektora IC, związane z koniecznością badania analizy
ekonomicznej z [...] listopada 2012 r. i ustalenia ewentualnego
uszczerbku związanego z tym, że akcyza była płacona przez spółkę z
obrotu przez co poniosła uszczerbek spowodowany spadkiem sprzedaży,
nie leżą w kompetencjach organów podatkowych.
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Pojęcie przerzucenia ekonomicznego ciężaru podatku

Pojęcie tax shifting

Analiza ekonomiczna skutków 
wprowadzania podatków na sytuację 
producentów i konsumentów

Przerzucenie podatku, a strata na 
sprzedaży

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (art. 15.1.1 – sprzedaż 
towarów poniżej kosztów wytworzenia)

Obowiązek ujęcia podatku w cenie, 
a uszczerbek majątkowy

C-192-218/95 Comateb

C-76/17 SC Petrotel-Lukoil SA

Analiza ekonomiczna przerzucenia podatku (na 
przykładzie Berkshire Golf Club and others v HMRC 
[2015])

„Both experts also agree that the extent to which VAT will have been passed
on to green fee visitors or retained by the Clubs will be a function of the
price elasticity of demand, the conditions of supply and the nature of
competition between the golf clubs in the relevant market.”

• określenie modelu ekonomicznego (od idealnej 
konkurencji po monopol)

• elastyczność cenowa popytu (wpływ zmiany ceny na 
wartość popytu)

• badanie rynku (konkurencyjnego) 

• obliczenie wartości przerzuconego podatku (z 
uwzględnieniem inflacji)

• obliczenie straty ekonomicznej (spadek sprzedaży)
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TSUE – uszczerbek majątkowy > nieprzerzucony podatek

C 398/09, Lady & Kid i in., pkt 21.

[…] nawet w sytuacji, gdy zostanie wykazane, że obciążenie nienależnym

podatkiem zostało przerzucone na osoby trzecie, jego zwrot na rzecz

podmiotu gospodarczego nie prowadzi koniecznie do jego bezpodstawnego

wzbogacenia, gdyż zwiększenie stosowanych cen o kwotę rzeczonego podatku

może powodować powstanie po jego stronie szkody związanej ze

zmniejszeniem się wielkości sprzedaży

Roszczenia restytucyjne i kompensacyjne

I GPS 1/11 – dochodzenie roszczeń związanych z uszczerbkiem

majątkowym w postępowaniu cywilnym

Jeżeli natomiast w konkretnej sytuacji po stronie podatnika wystąpił inny

uszczerbek (majątkowy bądź niemajątkowy), pozostający w adekwatnym

związku przyczynowym z wadliwością podstawy opodatkowania, to

uszczerbek taki może podlegać kompensacji, aczkolwiek nie w postępowaniu

podatkowym prowadzonym w trybie art. 72 i nast. Ordynacji podatkowej,

lecz w sądowym postępowaniu odszkodowawczym, toczącym się na

podstawie art. 417 i nast. k.c.

I GSK 539/16 „uszczerbek spowodowany utratą jednostkowej marży po

kosztach zmiennych, wbrew twierdzeniom Spółki, nie mieści się uszczerbku

w majątku podatnika spowodowanym bezpośrednio zapłatą nienależnego

podatku (zubożeniu podatnika), warunkującym zwrot nadpłaty”
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Warunki stosowania koncepcji bezpodstawnego wzbogacenia

Wyrok Danfoss i Sauer-Danfoss C-94/10

Praktyka krajowa

• Nienależny podatek jako nienależne świadczenie w rozumieniu art. 410 k.c. (wyrok SN z dnia 15 maja 2014 r. II CSK 517/13)
• wyrok SA w Poznaniu z 18.1.2011 r. I ACa 1011/10: bezpodstawnie zapłacony podatek nie jest świadczeniem nienależnym, jeśli nie został wprost 

określony jako element ceny
• wyrok SA w Warszawie z 19.12.2014 r., I ACa 924/14: oddalenie powództwa nabywcy energii elektrycznej p-ko Skarbowi Państwa
• Proponowane zmiany legislacyjne  (nOP: Art. 190. § 1. Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego podatku lub kwotę zapłaconą nienależnie jako 

podatek. / § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli organ podatkowy udowodni, że w wyniku zwrotu kwot, o których mowa w § 1, nastąpi 
bezpodstawne wzbogacenie.) 

26. […] jeżeli na podstawie prawa krajowego nabywca końcowy jest w stanie uzyskać od podatnika zwrot kwoty przerzuconego na niego 
podatku, podatnik ten musi z kolei być w stanie uzyskać zwrot tego podatku od władz krajowych (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych 
Comateb i in., pkt 24).

27. Państwo członkowskie może zatem co do zasady nie uwzględnić wniosku o zwrot nienależnego podatku złożonego przez końcowego 
nabywcę, na którego przerzucono ciężar tego podatku, z tego powodu, że to nie ów nabywca zapłacił podatek organom skarbowym, pod
warunkiem iż podmiot, który ostatecznie ponosi ciężar podatku, może na gruncie prawa krajowego wystąpić z powództwem cywilnoprawnym 
wobec podatnika o zwrot nienależnego świadczenia.

28. Jeśli jednak uzyskanie zwrotu podatku od podatnika okaże się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, na przykład w razie jego 
niewypłacalności, zasada skuteczności wymagać będzie, aby nabywca mógł skierować wniosek o zwrot bezpośrednio do organów skarbowych, 
a państwo członkowskie przewidziało stosowne instytucje i uregulowania proceduralne na taką okoliczność (zob. ww. wyrok w sprawie 
Reemtsma Cigarettenfabriken, pkt 41).


