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TEZA

Koncepcja państwa prawa zakłada konieczność 

przyjęcia w odniesieniu do czynności władzy 

państwowej (w tym w szczególności do aparatu 

fiskalnego) założenia idealizacyjnego, że działania 

organów administracji, nawet w najbardziej 

skomplikowanym przypadku prawnym, będą zgodne z 

prawem. Innymi słowy, podmiot administrowany ma 

prawo oczekiwać, że również w zakresie zawiłych 

zagadnień interpretacyjnych, które w polskim systemie 

prawa podatkowego mają wszak charakter 

powszechny, organ sprosta wymogowi “bezbłędności 

w stosowaniu prawa materialnego".



TŁO SPRAWY

• Niejasności dotyczące pojęcia „budowla” w podatku od nieruchomości

• Czy w takim wypadku organ powinien ponosić odpowiedzialność (koszty 
oprocentowania) jeżeli nienależnie pobrał podatek  (nadpłatę) 

• Skargę kasacyjną wywiódł prokurator Prokuratury Okręgowej w 
Gliwicach

Argumentacja prokuratora: Byłoby zabiegiem skrajnie idealistycznym, 
nieuwzględniającym realiów krajowego systemu podatkowego, wymaganie 
od organu takiego jak wójt gminy bezbłędności w ocenie relewantnego 
prawa materialnego, którego interpretacja nastręczała tak poważne 
trudności, nie tylko samorządowym kolegiom odwoławczym, ale i sądom 
administracyjnym obu instancji, które, jak dowodzi wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt P 33/09, do czasu jego wydania, 
nie poradziły sobie z problemem i przyjęły ostatecznie błędną interpretację 
prawa podatkowego. Dopiero zajęcie stanowiska przez sąd konstytucyjny 
pozwoliło na ustalenie sposobu rozumienia tego prawa oraz wypracowanie 
praktyki orzeczniczej, a więc nie sposób mówić o przyczynieniu organu 
(…)



Stanowisko Prokuratora Generalnego w 

sprawie przed TK P 33/09

Trybunał Konstytucyjny uznał inaczej



Konsekwencje wydania niezgodnej z 

prawem decyzji
Art. 77 ust. 1 Konstytucji RP

• Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu 
wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu 
władzy publicznej. 

• Oprocentowanie nadpłat

• Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 417 Kc).

Oprocentowanie nadpłaty jest ryczałtową formą rekompensaty 
kosztów ubytku finansowego (nadpłaty).

Wypłata oprocentowania nie zwalnia od odpowiedzialności 
cywilnoprawnej w szerszym zakresie – jeżeli szkoda jest wyższa 
niż otrzymane oprocentowanie.



Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a 

nie winy
Ordynacja podatkowa

Art. 78 § 3. Oprocentowanie przysługuje: 

(…)  od dnia wydania decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji, jeżeli 
organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub 
uchylenia decyzji (…)

Czy organ dochowując „należytej staranności” w interpretowaniu 
przepisu może uchylić się od odpowiedzialności odsetkowej?

Przesłanka egzoneracyjna dotyczy przyczyny uchylenia decyzji – jeżeli 
nie tkwi ona w działaniu organu (ale podatnika, a nawet osoby trzeciej) 
to oprocentowanie do dnia zmiany/uchylenia decyzji nie jest należne.

NSA: Błąd organu w nieprawidłowej interpretacji lub stosowaniu 
przepisu jest zawsze przyczynieniem się do uchylenia decyzji. 
Także gdy błąd został „wymuszony” przez niejednoznaczny stan 
prawny (legislację, judykaturę) – bez winy organu.



Jakich sytuacji dotyczy art. 78 § 3 OP?

• Nieprawidłowa decyzja spowodowana przez:

• stronę postępowania

• Osobę trzecią (świadka, biegłego)?

• Inny organ (podatkowy/sąd)?



Określoność normy podatkowej

Standard art. 217 Konstytucji a rzeczywistość:

NSA: w zakresie zawiłych zagadnień interpretacyjnych, 

które w polskim systemie prawa podatkowego mają wszak 

charakter powszechny (…)

Prokurator: Byłoby zabiegiem skrajnie idealistycznym, 

nieuwzględniającym realiów krajowego systemu 

podatkowego, wymaganie od organu takiego jak wójt 

gminy bezbłędności w ocenie relewantnego prawa 

materialnego, 



Czy należy się przyzwyczajać do „realiów 

polskiego systemu podatkowego”?

Instrumenty usuwania niejasności w prawie:

• interpretacje ogólne i indywidualne MF

• pytania prawne do TK i TSUE

• uchwałodawcza rola NSA

• sygnalizacje

• konsekwentne i powszechne wdrożenie i egzekwowanie 
zasady in dubio pro tributario

• Unikanie kontrowersji na etapie legislacji – naprawa 
procesu tworzenia prawa podatkowego.
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