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postanowienie NSA z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1860/17 

Analizy wymaga, czy istotnie, tak jak przyjmowano dotychczas w dominującej linii 

orzecznictwa, organy podatkowe powinny dopuszczać jako dowód w postępowaniu 

podatkowym materiały uzyskane za pomocą technik operacyjnych, zgromadzone w toku 

postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe, bez formalnego zbadania czy dowody takie zostały uzyskane w 

zgodzie z odpowiednimi przepisami ustaw regulujących funkcjonowanie organów 

uprawnionych do stosowania takich technik lub K.p.k. Czy dowodem w takim 

przypadku może być jedynie pisemny zapis z podsłuchanej rozmowy (protokół, 

stenogram, ewentualnie inne tego typu opracowanie). 
 

Najważniejsze fragmenty z uzasadnienia 

„Po dokonaniu analizy dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych (wyroków 

NSA: z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt I FSK 754/08; z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I 

FSK 400/06, z dnia 24 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 645/08 i I FSK 646/08, CBOSA) Sąd 

doszedł do wniosku, że zawarte w nim stanowisko zdezaktualizowało się w kontekście wyroku 

TSUE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie WebMindLicences Kft., C – 419/14 

(EU:C:2015:832). Ze stanowiska prezentowanego w orzecznictwie krajowym wynikało bowiem, 

że materiały uzyskane za pomocą technik operacyjnych, dopuszczone jako dowód w sprawie 

karnej korzystają z domniemania, iż zostały zgromadzone w sposób legalny, mają pełną 

wartość procesową i mogą być wykorzystywane w toku postępowania podatkowego, stosownie 

do reguł wynikających z art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej. 

Natomiast w wymienionym wyżej orzeczeniu TSUE uznał, że prawo Unii należy interpretować 

w ten sposób, iż nie stoi ono na przeszkodzie temu, aby do celów stosowania art. 4 ust. 3 TUE, 

art. 325 TFUE, art. 2, art. 250 ust. 1 i art. 273 dyrektywy 112 organ podatkowy mógł, w celu 

ustalenia, że wystąpiła praktyka stanowiąca nadużycie w zakresie VAT, wykorzystać dowody 

uzyskane w ramach prowadzonego równolegle i niezakończonego postępowania karnego bez 

wiedzy podatnika poprzez na przykład przechwycenie przekazów telekomunikacyjnych oraz 

korespondencji elektronicznej, pod warunkiem, że uzyskanie tych dowodów w ramach 

rzeczonego postępowania karnego i wykorzystanie ich w ramach postępowania 

administracyjnego nie narusza praw zagwarantowanych prawem Unii. W okolicznościach 

takich jak w postępowaniu głównym, na mocy art. 7, 47 i 52 ust. 1 Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej, Sąd krajowy przeprowadzający kontrolę zgodności z prawem decyzji, opartej 

na takich dowodach, powinien zbadać, po pierwsze czy przechwycenie przekazów 

telekomunikacyjnych oraz przejęcie korespondencji elektronicznej były środkami 

dochodzeniowymi przewidzianymi ustawą i były konieczne w ramach postępowania karnego 

oraz, po drugie czy wykorzystanie przez rzeczony organ dowodów uzyskanych za pomocą tych 

środków było również dopuszczone ustawą i konieczne. Sąd powinien ponadto zbadać, czy 

zgodnie z ogólną zasadą poszanowania prawa do obrony podatnik miał w ramach 

postępowania administracyjnego możliwość uzyskania dostępu do tych dowodów i wyrażenia 

swojego stanowiska w tym przedmiocie. Jeżeli sąd krajowy stwierdzi, że podatnik ten nie miał 

takiej możliwości lub, że dowody te zostały uzyskane w ramach postępowania karnego, lub 

wykorzystane w ramach postępowania administracyjnego z naruszeniem art. 7 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, sąd ten powinien pominąć owe dowody i stwierdzić 

nieważność tej decyzji, jeżeli z tego względu staje się ona bezpodstawna. TSUE stwierdził także, 

iż dowody te muszą zostać pominięte, jeżeli sąd ten nie ma kompetencji do dokonania kontroli, 

że zostały one uzyskane w ramach postępowania karnego zgodnie z prawem Unii, lub 

przynajmniej nie może uzyskać, w oparciu o kontrolę przeprowadzoną już przez sąd karny w 

ramach postępowania kontradyktoryjnego, pewności, iż rzeczone dowody zostały uzyskane 

zgodnie z tym prawem”. 

„Wojewódzki Sąd Administracyjny odwołał się także do orzecznictwa w sprawach karnych 

(wyroków: Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn. akt II KK 30/08, Lex nr 



1614958 i z dnia 20 lutego 2002 r., sygn. akt V KKN 586/99, Lex nr 53048 oraz Sądu 

Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 października 2005 r., sygn. akt II AKa 218/2005, Lex nr 

166006), z którego wynikało, że przekłady słowne zapisów dźwięków (rozmów) nie stanowią 

samoistnego ani pierwotnego dowodu, na którym sąd może poprzestać. Mogą być one 

wprowadzone do procesu, ale obok treści zarejestrowanych (utrwalonych dźwiękowo). Muszą 

być także w toku tego postępowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami K.p.k., w tym art. 

410, właściwie odtworzone (ujawnione) na rozprawie, aby mogły stanowić materiał 

dowodowy”. 

„Sąd zwrócił również uwagę, że brak nagrań uniemożliwia nie tylko organowi, ale przede 

wszystkim stronie sprawdzenie poprawności dokonanej transkrypcji. Ta ostatnia okoliczność 

stanowi naruszenie prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu. 

Ponadto Sąd administracyjny pierwszej instancji podkreślił, że sądy administracyjne nie mają 

kompetencji do oceny legalności takich dowodów w toku postępowania karnego, zgodnie z 

prawem Unii Europejskiej, a w rozpatrywanej sprawie organy podatkowe nie wskazały też na 

rozstrzygnięcia sądów karnych, z których taka ocena by wynikała”. 

„Za tym stanowiskiem przemawia przede wszystkim, przeważający w dotychczasowym 

orzecznictwie sądów administracyjnych, pogląd wyprowadzany z literalnego brzmienia art. 

181 Ordynacji podatkowej, z którego wynika, że transkrypcje (protokoły, stenogramy), a nawet 

wykonane na ich podstawie opracowania czy notatki (np. wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007 r., 

sygn. akt I FSK 400/06, CBOSA) z podsłuchanych przy zastosowaniu technik operacyjnych 

rozmów, jeśli zostały zgromadzone w sposób legalny, mogą stanowić dowód w postępowaniu 

podatkowym, podlegający analizie i ocenie zgodnie z regułami postępowania dowodowego 

unormowanego w Ordynacji podatkowej (np. wyroki NSA z dnia 24 czerwca 2009 r., sygn. akt 

I FSK 645/08 i I FSK 646/08). Przy czym brak udostępnienia organom podatkowym, a w 

konsekwencji także stronie postępowania, nagrań z podsłuchów nie przesądzał automatycznie 

o braku mocy dowodowej takiego materiału. Przyjmowano bowiem domniemanie legalności 

uzyskanych przez organy podatkowe od Prokuratury tego typu materiałów dowodowych (np. 

wyrok NSA z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt I FSK 754/08), a także domniemanie, że 

odzwierciedlają one treść rozmów uzyskanych w wyniku podsłuchu, które mogło zostać 

obalone, co stanowiło podstawę do ewentualnego wznowienia postępowania podatkowego (np. 

wyrok NSA z dnia 18 lutego 2016 r., sygn. akt I SA 1434/14)”. 

„Najwyraźniej w kwestii przesłanek przemawiających za przyjęciem takiego domniemania NSA 

wypowiedział się w wymienionym wyżej wyroku o sygn. akt I FSK 754/08. W orzeczeniu tym 

Sąd drugiej instancji, uwzględniając skargę kasacyjną organu podatkowego, uchylił wyrok 

WSA w Łodzi z dnia 22 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Łd 649/07, w którym przyjęto, że 

organy podatkowe wykorzystując materiały z podsłuchu procesowego zebrane w 

postępowaniu karnym, powinny zbadać, czy w sprawie były spełnione przesłanki do 

zastosowania podsłuchu procesowego i czy istniało w tym zakresie prawomocne orzeczenie 

właściwego sądu zezwalające na stosowanie tej techniki pozyskiwania dowodów. NSA uznał 

bowiem, że skoro materiał uzyskany za pomocą technik operacyjnych został dopuszczony jako 

dowód w sprawie karnej to tym samym został on zgromadzony w sposób legalny. W 

przeciwnym razie właściwy organ postępowania karnego nie dopuściłby do jego procesowego 

wykorzystania. Sąd kasacyjny podkreślił przy tym, że w takim przypadku organy podatkowe 

nie mają legitymacji do dokonania samodzielnej oceny legalności zastosowania technik 

operacyjnych, co nie zwalnia ich z obowiązków dokonania oceny takiego materiału w trybie 

przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej. Jakkolwiek NSA nie odwołał się w tym 

wyroku do przepisów ustawy zasadniczej, można zauważyć, że podstawą do przyjęcia tego 

stanowiska jest zasada wynikająca z art. 7 Konstytucji, zgodnie z którą organy władzy 

publicznej (a więc także organy Prokuratury oraz organy wyposażone na podstawie odrębnych 

ustaw w kompetencje do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych takich jak 

przechwytywanie i utrwalanie za pomocą specjalnych urządzeń rozmów) działają na podstawie 

i w granicach prawa”. 

„Pojęcie sprzeczności z prawem, użyte w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, wprowadzającym 

koncepcję otwartego postępowania dowodowego, stanowi nieprzekraczalną granicę 

umożliwiającą wykorzystywanie dowodów, których niektóre rodzaje jedynie przykładowo 



wymienione zostały w art. 181 tej ustawy. Sprzeczność z prawem, na co zwraca się uwagę w 

piśmiennictwie (zob. P. Pietrasz, Komentarz do art. 180 Ordynacji podatkowej, System 

Informacji Prawnej Lex 10/2018), rozumieć należy ogólnosystemowo, a nie tylko 

wewnątrzustawowo. Pogląd ten P. Pietrasz odnosi do korzystania w toku procedury 

podatkowej z dowodów zgromadzonych w postępowaniu karnym, zwracając uwagę, na 

konieczność ustalania nie tylko czy dowody takie zostały uzyskane w zgodzie z przepisami 

Ordynacji podatkowej, ale również czy nie zostały zdobyte wbrew zakazom dowodowym 

określonym w K.p.k. Na tę kwestię zwrócił również uwagę NSA w wyroku z dnia 25 sierpnia 

2016 r., sygn. akt I FSK 799/16 (CBOSA), podnosząc, że w stanie prawnym obowiązującym 

przed dniem 15 kwietnia 2016 r. art. 237 § 8 K.p.k, stanowiący lex specialis względem art. 

art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, uniemożliwiał wykorzystanie zapisu z podsłuchu 

telefonicznego pozyskanego w toku postępowania karnego dla dokonywania ustaleń w 

postępowaniu podatkowym. Ograniczenie wynikające z tego przepisu zostało usunięte na 

skutek uchylenia § 8 w art. 237 K.p.k. od 15 kwietnia 2016 r”. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt I FSK 754/08 

wyrok NSA  z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 400/06 

wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 645/08 i I FSK 646/08 

wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie WebMindLicences Kft., C – 419/14  

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn. akt II KK 30/08, Lex nr 1614958  

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2002 r., sygn. akt V KKN 586/99, Lex nr 53048  

wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 października 2005 r., sygn. akt II AKa 218/2005, 

Lex nr 166006 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 

ze zm.) 

Art.  123 

§  1.  Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

§  2.  Organ podatkowy może odstąpić od zasady przewidzianej w § 1, jeżeli w wyniku 

postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości 

uwzględniająca wniosek strony, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 200 § 2 pkt 2. 

 

Art.  180 

§  1.  Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, 

a nie jest sprzeczne z prawem. 

§  2.  Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub 

stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, 

oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania; przepis art. 

196 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§  3.  Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że strona będąca osobą fizyczną nie 

ujawniła wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia 

wysokości zobowiązania podatkowego, organ podatkowy może zwrócić się do strony o złożenie 

oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień. Oświadczenie to składane jest pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Organ podatkowy, zwracając się o 

złożenie oświadczenia, uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

§  4.  Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych będących wspólnikami spółki 

nieposiadającej osobowości prawnej będącej stroną postępowania. 

 

Art.  181 

Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, 

deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje 



zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku 

działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynności sprawdzających, 

kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku 

postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe. 

 

Art.  187 

§  1.  Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały 

materiał dowodowy. 

§  2.  Organ podatkowy może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub 

uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu. 

§  3.  Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urzędu nie 

wymagają dowodu. Fakty znane organowi podatkowemu z urzędu należy zakomunikować 

stronie. 

 

Główne problemy 

1. Wykorzystanie materiałów operacyjnych w sprawach podatkowych. 

2. Problematyka badania legalności dowodów w sprawach podatkowych. 

3. Wykorzystanie podsłuchu – nagranie czy stenogram. 

4. Wpływ prawa UE na legalność dowodów. 

5. Sposoby kwestionowania środków dowodowych. 

 

 

 

 


