
Przesłanki odpowiedzialności członka 
zarządu spółki jako osoby trzeciej 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 13 listopada 2018 r.

I SA/Wr 500/18

Krzysztof Musiał

ul. Kiełbaśnicza 6/1



2

Stan faktyczny

W stosunku do spółki zostaje wydana decyzja 
określająca zobowiązanie w podatku od towarów i 
usług.

Egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna.

Organ uznaje, że sprawie zaistniała przesłanka 
odpowiedzialności osoby trzeciej (członka zarządu) 
za zaległości.

Nie stwierdza tym samym przesłanek zwalniających 
członka zarządu z odpowiedzialności podatkowej 
(brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości).
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Stanowisko Sądu I instancji

Decyzja podlega uchyleniu, gdyż:

1. Nie zaistniała przesłanka bezskuteczności 
egzekucji.

2. Nie zaistniały przesłanki warunkujące złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

3. Dochodzone należności mają charakter sporny.
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Bezskuteczność egzekucji

O bezskutecznej egzekucji można mówić wtedy, gdy 
nie ma żadnych wątpliwości, iż nie zachodzi żadna 
możliwość zaspokojenia egzekwowanej 
wierzytelności z jakiejkolwiek części majątku.

Taką pewność daje tylko właściwie doręczony 
stosowny formalny akt organu egzekucyjnego.
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Bezskuteczność egzekucji – stan faktyczny

W omawianej sprawie odpisy tytułów wykonawczych 
doręczono na niewłaściwy adres.

Nie można więc uznać, że nie została spełniona 
przesłanka bezskuteczności egzekucji.

Formalnie bowiem postępowanie egzekucyjne nie 
zostało wszczęte.

Nie została więc spełniona przesłanka 
bezskuteczności egzekucji.
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Ogłoszenie upadłości

Członek zarządu może zwolnić się z 
odpowiedzialności za zaległości podatkowe jeżeli 
wykaże, że 

złożył wniosek o upadłość

nie złożył wniosku u upadłość bez swojej winy

nie było podstaw do zgłoszenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości
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Ogłoszenie upadłości – stan faktyczny

W niniejszej sprawie spółka posiadała tylko jednego 
wierzyciela – Skarb Państwa.

Do ogłoszenia upadłości wymagane jest istnienie co 
najmniej dwóch wierzycieli – jego celem jest bowiem 
równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli 
dłużnika
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Ogłoszenie upadłości

Skoro dłużnik ma tylko jeden dług, to nie ma obawy, 
że przez zaspokojenie roszczenia w drodze egzekucji 
inni wierzyciele poniosą straty

W takiej sytuacji wierzyciel może dochodzić swoich 
roszczeń w drodze postępowania procesowego. 
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Sporny charakter należności

Nie ma miejsca zaprzestanie płacenia długów gdy 
dłużnik nie płaci, ponieważ nie uznaje obowiązku 
zapłaty (orzeczenie SN z 29 kwietnia 1936 r., III C 
487/38).

Nie można upatrywać podstawy ogłoszenia 
upadłości w tym,  że dłużnik nie wykonuje 
wierzytelności, bo uważa ją za nienależną 
(orzeczenie SN z 29 lutego 1936 r., C II 2907/35).
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Sporny charakter należności – stan faktyczny

Wydana dla spółki decyzja jest obecnie przedmiotem 
postępowania sądowoadministracyjnego.

Z racji więc na fakt, że samo istnienie wierzytelności 
jest kwestionowane przez spółkę, nie ma podstaw do 
stwierdzenia, że zaistniały przesłanki zastosowania 
odpowiedzialności osoby trzeciej. 
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Pozostałe przesłanki uchylenia decyzji

Nie ma podstaw aby wymagać od przedsiębiorcy 
składania wniosków o upadłość, które są z istoty 
niedopuszczalne. 

Wykładania nakazująca złożenie wniosku o upadłość 
w takiej sytuacji jest sprzeczna z Prawem 
upadłościowym i naprawczym.

Brak uprzywilejowania Skarbu Państwa w stosunku 
do innych wierzycieli w zakresie odpowiedzialności
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Skarga kasacyjna

DIAS we Wrocławiu od omawianego orzeczenia 
złożył skargę kasacyjną wskazując między innymi, że

okoliczność istnienie jednego wierzyciela nie wyklucza 
możliwości orzekania o odpowiedzialności osoby trzeciej

na gruncie postępowania egzekucyjnego nie ma możliwości 
posłużenia się adresem do korespondencji.
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Dziękuje za uwagę


