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Jak można używać materiałów z akt innych postępowań i jak je udostępniać stronie? 

 

podyskutują m. in.: sędzia WSA dr hab. Hanna Filipczyk (UwB), Krzysztof Musiał (Musiał i 

Partnerzy) 

 
 

Wyrok TS UE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 Glencore Agriculture 

Hungary Kft. Przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága 

(…) 

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne 

(…) 

21      W tych okolicznościach Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (sąd 

administracyjny i pracy w Budapeszcie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do 

Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

„1)      Czy przepisy dyrektywy VAT oraz, w odniesieniu do nich, podstawową zasadę 

poszanowania prawa do obrony oraz art. 47 [karty] należy interpretować w ten sposób, że stoją 
one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego oraz opartej na nim praktyce 

organów krajowych, zgodnie z którymi ustalenia dokonane w ramach kontroli stron stosunku 

prawnego (umowy, transakcji), którego dotyczy obowiązek podatkowy, przez organ podatkowy 

w wyniku postępowania przeprowadzonego wobec jednej ze stron owego stosunku prawnego 

(wystawcy faktury w postępowaniu głównym), które prowadzą do zmiany kwalifikacji 
stosunku prawnego, powinny być brane pod uwagę z urzędu przez organ podatkowy w toku 

kontroli drugiej strony tego stosunku prawnego (odbiorcy faktury w postępowaniu głównym), 

w sytuacji gdy owa druga strona stosunku prawnego nie posiadała żadnego prawa, 

a w szczególności praw związanych ze statusem strony, we wcześniejszym postępowaniu 

kontrolnym? 

2)      Na wypadek gdyby Trybunał udzielił na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej: czy 
przepisy dyrektywy VAT oraz, w odniesieniu do nich, podstawowa zasada poszanowania 

prawa do obrony oraz art. 47 [karty] stoją na przeszkodzie istnieniu praktyki organów 

krajowych, która dopuszcza postępowanie takie jak opisane w pierwszym pytaniu, w którym 

druga strona stosunku prawnego (odbiorca faktury) nie posiada we wcześniejszym 

postępowaniu kontrolnym praw związanych ze statusem strony i nie może w związku z tym 
wykonać prawa do wniesienia środka zaskarżenia w ramach postępowania kontrolnego, 

którego ustalenia powinny zostać wzięte pod uwagę z urzędu przez organ podatkowy 

w postępowaniu kontrolnym dotyczącym obowiązku podatkowego drugiej strony i mogą 

zostać przyjęte przeciwko temu podmiotowi, biorąc pod uwagę to, że organ podatkowy nie 

udostępnia drugiej stronie akt odnośnej kontroli przeprowadzonej wobec pierwszej strony 

stosunku prawnego (wystawcy faktur w postępowaniu głównym), w szczególności 
dokumentów uzasadniających te ustalenia, protokołów ani decyzji administracyjnych, 

a jedynie przedstawia stronie ich część w postaci streszczenia, przez co organ podatkowy 

umożliwia drugiej stronie zapoznanie się z aktami sprawy w sposób jedynie pośredni, po 

dokonaniu wyboru materiałów według kryteriów przyjętych przez ów organ, nad którymi owa 

druga strona nie ma żadnej kontroli? 

3)      Czy przepisy dyrektywy VAT oraz, w odniesieniu do nich, podstawową zasadę 

poszanowania prawa do obrony oraz art. 47 [karty] należy interpretować w ten sposób, że stoją 
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one na przeszkodzie praktyce organów krajowych, zgodnie z którą ustalenia dokonane 

w ramach kontroli stron stosunku prawnego, którego dotyczy obowiązek podatkowy, przez 

organ podatkowy w wyniku postępowania przeprowadzonego wobec wystawcy faktur, 

obejmujące ustalenie, że rzeczony wystawca uczestniczył w czynnym oszustwie podatkowym, 

powinny zostać uwzględnione z urzędu przez organ podatkowy w toku kontroli odbiorcy 
faktur, w sytuacji gdy rzeczony odbiorca faktur nie posiada w postępowaniu kontrolnym 

wobec wystawcy praw związanych ze statusem strony i nie może w związku z tym wykonać 

prawa do wniesienia środka zaskarżenia w ramach postępowania kontrolnego, którego 

ustalenia powinny zostać wzięte pod uwagę z urzędu przez organ podatkowy w postępowaniu 

kontrolnym dotyczącym jego obowiązku podatkowego i mogą zostać przyjęte przeciwko temu 
podmiotowi, biorąc pod uwagę to, że [organ podatkowy] nie udostępnia odbiorcy faktur akt 

odnośnej kontroli przeprowadzonej wobec wystawcy, w szczególności dokumentów 

uzasadniających te ustalenia, protokołów ani decyzji administracyjnych, a jedynie 

przedstawia stronie tylko ich część w postaci streszczenia, przez co organ podatkowy 

umożliwia temu odbiorcy zapoznanie się z aktami sprawy w sposób jedynie pośredni, po 

dokonaniu wyboru materiałów według kryteriów przyjętych przez ów organ, nad którymi ów 

odbiorca nie ma żadnej kontroli?”. 

W przedmiocie pytań prejudycjalnych 

(…) 

24      Na rozprawie Glencore i rząd węgierski wyjaśnili, że dwa postępowania karne dotyczące 

odnośnego oszustwa były nadal w toku w chwili, gdy organ podatkowy zapoznawał się 
z aktami tych postępowań i wydał dwie decyzje administracyjne zaskarżone przez Glencore 

w postępowaniu głównym. W związku z tym postępowania te nie zostały jeszcze zakończone 

orzeczeniem wydanym co do istoty przez sąd karny. Wynika z tego, że niniejsza sprawa nie 

dotyczy kwestii związanych z powagą rzeczy osądzonej. 

(…) 

26      Zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez sąd odsyłający organ podatkowy uważa, że 
fakt bycia związanym ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi zawartymi w tych 

ostatecznych decyzjach zwalnia go z obowiązku ponownego przedstawienia dowodów 

oszustwa w postępowaniu toczonemu przeciwko podatnikowi. (…). 

27      W tym względzie na rozprawie wyjaśniono, że w celu udowodnienia udziału Glencore 

w tym oszustwie organ podatkowy oparł się na dowodach zgromadzonych w ramach toczących 
się postępowań karnych, postępowań administracyjnych wszczętych przeciwko dostawcom 

Glencore oraz postępowania administracyjnego wszczętego przeciwko Glencore. 

(…) 

W przedmiocie przeprowadzania dowodów w kontekście dyrektywy VAT i zasady 
poszanowania prawa do obrony 

(…) 
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37      Ponieważ prawo Unii nie przewiduje zasad dotyczących sposobu przeprowadzania 

dowodów w przypadku oszustw w zakresie VAT, owe obiektywne dowody muszą zostać 

ustalone przez organ podatkowy zgodnie z zasadami dotyczącymi przeprowadzania dowodów 

przewidzianymi przez prawo krajowe. Przepisy te nie mogą jednak naruszać skuteczności 

prawa Unii i muszą przestrzegać praw gwarantowanych przez to prawo, a w szczególności 
przez kartę (zob. wyrok z dnia 17 grudnia 2015 r., WebMindLicenses (C-419/14, 

EU:C:2015:832, pkt 65–67). 

38      W ten sposób i w tych okolicznościach Trybunał w wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r., 

WebMindLicenses (C-419/14, EU:C:2015:832) stwierdził w pkt 68, że prawo Unii nie 

sprzeciwia się temu, aby organ podatkowy mógł w ramach postępowania administracyjnego 
w celu stwierdzenia istnienia praktyki stanowiącej nadużycie w dziedzinie VAT skorzystać 

z dowodów uzyskanych w jeszcze nie zakończonym równoległym postępowaniu karnym 

dotyczącym podatnika. Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 39 opinii, stwierdzenie to ma 

zastosowanie również do wykorzystania w celu stwierdzenia istnienia oszustwa w zakresie 

VAT dowodów uzyskanych w niezakończonych postępowaniach karnych niedotyczących 

podatnika lub zgromadzonych w trakcie powiązanych postępowań administracyjnych, 

w których, tak jak w postępowaniu głównym, podatnik nie był stroną. 

(…) 

46      Jeżeli chodzi o zasadę taką jak zawarta w art. 1 ust. 3a ordynacji podatkowej, zgodnie 

z którą zdaniem sądu odsyłającego organ podatkowy jest związany ustaleniami faktycznymi 

i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi przez ten organ w kontekście powiązanych 
postępowań administracyjnych wszczętych przeciwko dostawcom podatnika, których 

podatnik ten nie był zatem stroną, wydaje się, że jest ona w stanie, jak zauważył rząd węgierski 

oraz jak wskazał rzecznik generalny w pkt 46 opinii, zagwarantować pewność prawa i równość 

pomiędzy podatnikami, ponieważ zobowiązuje ona ten organ do zachowania spójności poprzez 

nadanie tym samym okolicznościom faktycznym identycznych kwalifikacji prawnych. Prawo 

Unii nie sprzeciwia się zatem co do zasady stosowaniu takiego przepisu. 

47      Nie jest tak jednak, jeżeli na podstawie tej zasady oraz z powodu ostatecznego 

charakteru decyzji wydanych w powiązanych postępowaniach administracyjnych organ 

podatkowy zostaje zwolniony z obowiązku zapoznania podatnika z dowodami, w tym 

z dowodami pochodzącymi z tych postępowań, w oparciu o które organ ten podejmuje decyzje, 

przez co podatnik ten zostaje pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania w trakcie 

toczonego przeciwko niemu postępowania owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych. 

48      W rzeczywistości bowiem, po pierwsze, takie stosowanie wspomnianej zasady, które 

przyznaje ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej istnienie oszustwa moc wobec 

podatnika, który nie był stroną w postępowaniu prowadzącym do takiego stwierdzenia, jest 

sprzeczne z ciążącym na organie podatkowym obowiązkiem (…) przedstawienia w sposób 

wymagany prawem obiektywnych dowodów pozwalających na wyciągnięcie wniosku, że 
podatnik widział lub powinien był wiedzieć, że transakcja, na którą się powołano w celu 

uzasadnienia prawa do odliczenia, była związana z oszustwem, ponieważ obowiązek ten 

oznacza, że ów organ przedstawia w postępowaniu toczonym przeciwko podatnikowi dowód 

istnienia oszustwa, w którym miał on biernie uczestniczyć. 

49      Po drugie, w ramach procedury kontroli podatkowej takiej jak omawiana 
w postępowaniu głównym zasada pewności prawa nie może uzasadniać takiego ograniczenia 

prawa do obrony, (…), które to ograniczenie stanowi z punktu widzenia zamierzonego celu 

nadmierną i niedopuszczalną ingerencję naruszającą samą istotę tych praw. Pozbawia ona 

bowiem podatnika, któremu zamierza się odmówić wykonania prawa do odliczenia podatku 
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VAT, możliwości przedstawienia w sposób użyteczny i skuteczny w toku postępowania 

administracyjnego i przed wydaniem decyzji niekorzystnej dla jego interesów swojego punktu 

widzenia w odniesieniu do dowodów, na których organ administracji zamierza się oprzeć. 

Zmienia ona możliwość należytego uwzględnienia przez właściwy organ wszystkich 

właściwych dowodów oraz możliwość skorygowania w odpowiednim przypadku przez 
zainteresowaną osobę błędu. Wreszcie zwalnia ona organ administracji z ciążącego na nim 

obowiązku należytego uwzględnienia uwag przedstawionych przez zainteresowanego poprzez 

uważne i bezstronne zbadanie wszystkich istotnych elementów danej sprawy oraz poprzez 

uzasadnienie jego decyzji w szczegółowy sposób. 

(…) 

W przedmiocie zakresu dostępu podatnika do akt w kontekście zasady poszanowania prawa 
do obrony 

51 (…) Konsekwencją zasady poszanowania prawa do obrony jest (…)prawo dostępu do akt 

(…). 

(…) 

53      Wynika z tego, że w administracyjnym postępowaniu podatkowym takim jak toczące się 
w postępowaniu głównym podatnik powinien mieć możliwość dostępu do wszystkich dowodów 

znajdujących się w aktach sprawy, na których organ podatkowy zamierza oprzeć swoją 

decyzję. W związku z tym jeżeli organ podatkowy zamierza oprzeć swoją decyzję na dowodach 

uzyskanych, tak jak w postępowaniu głównym, w ramach powiązanych postępowań karnych 

i powiązanych postępowań administracyjnych, podatnik ten powinien mieć możliwość 

uzyskania dostępu do tych dowodów. 

54      Ponadto (…) podatnikowi należy również zezwolić na dostęp do dokumentów, które nie 

służą bezpośrednio jako podstawa decyzji organu podatkowego, lecz mogą zostać 

wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony, w szczególności do dowodów 

uniewinniających, jakie organ ten mógł zgromadzić (zob. podobnie wyrok z dnia 13 września 

2018 r., UBS Europe i in., C-358/16, EU:C:2018:715, pkt 66 i przytoczone tam orzecznictwo). 

55      Jednakże w zakresie, w jakim (…) zasada poszanowania prawa do obrony nie jest 

prerogatywą absolutną, ale może być ograniczana, należy zauważyć, że w ramach procedury 

kontroli podatkowej takie ograniczenia ustanowione w uregulowaniu krajowym mogą 

w szczególności mieć na celu ochronę wymogów poufności lub tajemnicy zawodowej (zob. 

podobnie wyrok z dnia 9 listopada 2017 r., Ispas, C-298/16, EU:C:2017:843, pkt 36), a także 
(…) życia prywatnego osób trzecich, dotyczących ich danych osobowych lub skuteczności 

działania represyjnego, dla których zagrożenie może stanowić dostęp do niektórych informacji 

i niektórych dokumentów. 

56      Zasada poszanowania prawa do obrony w postępowaniu administracyjnym takim jak 

toczące się w postępowaniu głównym, nie nakłada zatem na organ podatkowy ogólnego 

obowiązku zapewnienia pełnego dostępu do akt będących w jego dyspozycji, lecz wymaga, aby 
podatnik miał możliwość uzyskania, na swój wniosek, informacji i dokumentów zawartych 

w aktach administracyjnych i uwzględnionych przez ten organ w celu wydania jego decyzji, 

chyba że cele leżące w interesie ogólnym uzasadniają ograniczenie dostępu do wspomnianych 

informacji i dokumentów (zob. podobnie wyrok z dnia 9 listopada 2017 r., Ispas, C-298/16, 
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EU:C:2017:843, pkt 32 i 39). W tym ostatnim przypadku, jak wskazał rzecznik generalny 

w pkt 64 opinii, do organu podatkowego należy zbadanie, czy możliwy jest dostęp częściowy. 

(…) 

58      Wymogu tego nie spełnia praktyka organu podatkowego polegająca na nieudzieleniu 

danemu podatnikowi żadnego dostępu do tych dowodów, a w szczególności do dowodów, na 
których opierają się ustalenia dokonane w protokołach sporządzonych i decyzjach wydanych 

w wyniku powiązanych postępowań administracyjnych, oraz na jedynie pośrednim 

zapoznaniu go w formie streszczenia tylko z częścią tych dowodów, które organ ten wybrał 

według przyjętych przez siebie kryteriów, nad którymi podatnik nie może sprawować żadnej 

kontroli. 

W przedmiocie zakresu kontroli sądowej w kontekście art. 47 karty 

(…) 

67      Ujmując tę kwestię ogólniej – sąd ten powinien mieć możliwość sprawdzenia w ramach 

kontradyktoryjnej debaty zgodności z prawem uzyskania i wykorzystania dowodów zebranych 

w trakcie powiązanych postępowaniach administracyjnych wszczętych przeciwko innym 

podatnikom, jak również ustaleń dokonanych w decyzjach administracyjnych wydanych 
w wyniku tych postępowań, które mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia skargi. 

W rzeczywistości bowiem równość broni zostałaby naruszona, a zasada kontradyktoryjności 

nie byłaby przestrzegana, gdyby organ podatkowy z tego powodu, że jest związany decyzjami 

wydanymi wobec innych podatników, które stały się ostateczne, nie był zobowiązany do 

przedstawienia tych dowodów, gdyby podatnik nie mógł się z nimi zapoznać, gdyby strony nie 
mogły przeprowadzić kontradyktoryjnej debaty w przedmiocie wspomnianych dowodów, jak 

i ustaleń, oraz gdyby wspomniany sąd nie był w stanie zweryfikować wszystkich okoliczności 

faktycznych i prawnych, na których zostały oparte te decyzje i które mają decydujące 

znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpoznawanego przez niego sporu. 

68      Jeżeli wspomniany sąd nie jest uprawniony do przeprowadzenia tej weryfikacji i jeżeli 

w związku z tym prawo do sądowego środka zaskarżenia nie jest skuteczne, należy odrzucić 
dowody zebrane w trakcie powiązanych postępowań administracyjnych i ustalenia dokonane 

w decyzjach administracyjnych wydanych wobec innych podatników w wyniku tych 

postępowań i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, która opiera się na tych dowodach 

i tych ustaleniach, jeżeli z tego powodu jest ona bezzasadna (zob. podobnie wyrok z dnia 

17 grudnia 2015 r., WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832, pkt 89). 

(…) 

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje: 

Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej, zasadę poszanowania prawa do obrony oraz 

art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, 

że co do zasady nie sprzeciwiają się one uregulowaniu lub praktyce danego państwa 
członkowskiego, zgodnie z którymi w trakcie weryfikacji wykonanego przez podatnika 

prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) organ podatkowy jest związany 

ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi już przez siebie 



6 
 

w ramach powiązanych postępowań administracyjnych wszczętych przeciwko 

dostawcom tego podatnika, na których zostały oparte decyzje, które stały się 

ostateczne, stwierdzające istnienie oszustwa w zakresie VAT popełnionego przez 

dostawców, z zastrzeżeniem, po pierwsze, że nie zwalniają one organu podatkowego 

z obowiązku zapoznania podatnika z dowodami, w tym z dowodami pochodzącymi 
z owych powiązanych postępowań administracyjnych, na podstawie których zamierza 

on wydać decyzję, oraz że podatnik ten nie zostaje w ten sposób pozbawiony prawa do 

skutecznego zakwestionowania w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania 

owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych, po drugie, że wspomniany podatnik 

może w trakcie tego postępowania uzyskać dostęp do wszystkich dowodów zebranych 
w trakcie owych powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek 

innym postępowaniu, na których to dowodach wspomniany organ zamierza oprzeć swą 

decyzję lub które to dowody mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do 

obrony, chyba że cele leżące w interesie ogólnym uzasadniają ograniczenie tego 

dostępu, oraz po trzecie, że sąd rozpoznający skargę na tę decyzję może skontrolować 

zgodność z prawem uzyskania i wykorzystania owych dowodów oraz ustaleń, które mają 
decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia skargi, dokonanych w decyzjach 

administracyjnych wydanych względem wspomnianych dostawców. 

 

Orzecznictwo sądów krajowych 

Wyrok NSA z 9.7.2021 r., I FSK 930/21 

„Fakt, że Skarżąca ze względu na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej została 

zapoznana z wyciągami z decyzji i protokołów przesłuchania świadków nie oznacza, że nie 

zostały zrealizowane wskazania zawarte w wyroku TSUE. Nadto wskazać trzeba, że włączone 

dokumenty nie stanowiły wyłącznej podstawy ustaleń organów podatkowych. Na znajdujący 

się w aktach sprawy materiał dowodowy złożyły się również dowody bezpośrednio 

przeprowadzone przez organ w postępowaniu zakończonym wymienioną decyzją ostateczną. 
Dokumenty włączone z innych postępowań nie były jedynymi dowodami branymi pod uwagę 

przy rozstrzyganiu sprawy. Zostały one ocenione w ramach swobodnej oceny dowodów łącznie 

z innymi dowodami zebranymi przez organ. W oparciu o cały zgromadzony materiał dowodowy 

organ skarbowy dokonał własnych, autonomicznych ustaleń. 

Odnosząc się do zarzutów skargi kasacyjnej wskazać wypada, że organ podatkowy 

każdorazowo informował Skarżącą o czynnościach podejmowanych w toku postępowania, w 

szczególności doręczał Skarżącej wszystkie postanowienia dotyczące włączenia do akt sprawy 

materiałów z innych postępowań podatkowych i w tym zakresie Skarżąca nie wnosiła żadnych 

zastrzeżeń. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Skarżąca miała zagwarantowane w toku 

postępowania podatkowego zakończonego ostateczną decyzją prawo kwestionowania ustaleń 

faktycznych i kwalifikacji prawnych dokonanych przez organ, czy to w ramach ewentualnych 

wniosków dowodowych, czy kwestionując dokonane ustalenia w odwołaniu od decyzji. Jak 
wynika z akt sprawy Skarżąca z tych uprawnień nie skorzystała. W badanej sprawie Strona 

w trakcie postępowania zakończonego decyzją ostateczną której uchylenia się domaga, nie 

zgłaszała zastrzeżeń do materiału dowodowego włączonego do akt sprawy z innych 

postępowań oraz co do faktu czy zakresu jego anonimizacji, nie domagała się także wglądu do 

oryginalnych dokumentów. 

Skoro zatem Strona w toku postępowania zakończonego decyzją ostateczną której uchylenia 

się domaga, mimo takiej możliwości nie zgłaszała zastrzeżeń do materiału dowodowego 

włączonego do akt sprawy z innych postępowań i nie żądała dostępu do niego, to nie sposób 

na obecnym etapie uznać za trafny zarzut, że Stronę pozbawiono dostępu do dokumentów 

źródłowych zgromadzonych w tych innych postępowaniach. 
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5.7. W tym stanie rzeczy prawidłowa była ocena organów, zaaprobowana przez Sąd pierwszej 

instancji, że wyrok TSUE z 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 nie miał żadnego 

wpływu na decyzję podatkową, której uchylenia w toku wznowionego postępowania domagała 

się Skarżąca, powołując się przy tym na przesłankę z art. 240 § 1 pkt 11 O.p.” 

Wyrok NSA z 10.11.2020 r., I FSK 226/18 

„Przede wszystkim zasadne okazały się zarzuty kasacyjne (…) w ramach których S. M. 

podnosi, że oparcie decyzji oraz zawartej w zaskarżonym wyroku oceny na wyciągach z decyzji 

podjętych wobec spółki B. i J. W., a także inkorporowanych wybiórczo materiałach 

(fragmentach dokumentów) pochodzących z innych postępowań, ograniczyło dostęp strony do 

pełnego materiału dowodowego oraz nie zapewniało należytego ustalenia stanu faktycznego. 

Zgodzić się należy ze stanowiskiem skarżącego, że analiza uzasadnienia decyzji Dyrektora Izby 

Skarbowej w Warszawie potwierdza, iż organ przypisał zgromadzonemu w formie wyciągów 

materiałowi dowodowemu znaczną wagę i na jego podstawie poczynił istotne ustalenia 

faktyczne, a także, że materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie oceniał przez 

pryzmat treści tych decyzji i zawartych w nich ustaleń. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, przywołując przepis art. 179 § 1 O.p. 

stwierdził, iż "aprobuje stanowisko organu, że mając na względzie interes publiczny (ochronę 

prywatności osób trzecich), prowadząc postępowanie kontrolne wobec skarżącego, nie należy 

ujawniać danych innych podmiotów, które zostały uzyskane w trakcie czynności służbowych, 

ponieważ są to dane prawnie chronione". 

Stanowisko Sądu pierwszej instancji, o ile co do zasady może wyrażać słuszne założenie, to w 

niniejszej sprawie ni[e] miało podstaw, albowiem (…) w toku postępowania podatkowego 

organy nie powoływały się ani na przepis art. 179 § 1 O.p., ani na "interes publiczny" jako 
podstawę przyjęcia w takiej formie i zakresie materiału dowodowego z postępowań 

podatkowych dotyczących spółki B. oraz J. W.. Z żadnego dokumentu, ani wyjaśnienia organu 

nie wynika, by zarówno skarżący, jak i Sąd pierwszej instancji, mieli podstawy do przyjęcia, 

że pominięty przez organy materiał dowodowy zawierał dane, które wymagały ochrony w 

oparciu o art. 179 § 1 O.p. Dlatego nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem skarżącego, że 

niejasne jest to, w jaki sposób Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doszedł do 
przekonania, że organy słusznie wyłączyły znaczną część materiału dowodowego z 

postępowania kontrolnego dotyczącego wymienionych podmiotów (spółki B. oraz J. W.). Nie 

jest więc wiadome, według jakiego kryterium gromadzony był materiał dowodowy w zakresie 

wybiórczego uwzględnienia tylko niektórych dokumentów, a nawet w ich okrojonej postaci. 

Zdaniem Sądu kasacyjnego, materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie pozwala w sposób 

niewątpliwy na uznanie, że ma on kompletny charakter. Wręcz przeciwnie, mając na 

względzie, że do akt postępowania załączono w wielu przypadkach jedynie niewielkie 

fragmenty niektórych stron poszczególnych decyzji, czy innych dowodów – powstaje wrażenie, 

że materiał ten jest szczątkowy. 

(…) 

W przedstawionym stanie rzeczy uzasadniona jest wątpliwość, czy w istocie, to co zostało 

załączone do akt sprawy nie jest li tylko celowym, selektywnym zgromadzeniem, tylko części 

materiału, która potwierdzałaby tezę forsowaną przez organy podatkowe, jaka znalazła wyraz 

w podjętym rozstrzygnięciu. 

W świetle poczynionych powyżej uwag trzeba podkreślić, że organy podatkowe nie mogą 

dowolnie selekcjonować dowodów, które są podstawą ustaleń faktycznych. Zobowiązane są do 

zebrania i oceny dowodów dotyczących konkretnej rozpoznawanej sprawy, a nie do 

inkorporowania z innych postępowań jedynie fragmentów dokumentów, które zawierają treści 

korzystne z punktu widzenia obciążania zobowiązaniem podatkowym. 
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W kontekście powyższych spostrzeżeń, celowe jest zwrócenie uwagi na wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 października 2019 r. sygn. C-189/19 ([...]). (…) Z 

wyroku tego można również wywieść istotną - z punktu widzenia obrony praw podatnika - 

zasadę, że fakt wydania decyzji wobec kontrahenta nie może stanowić automatycznej 

podstawy do odpowiedzialności podatnika - strony postępowania głównego. Fakt istnienia 
decyzji adresowanej do innego podmiotu nie zwalnia organu podatkowego z obowiązku 

przeprowadzenia swojego, odrębnego postępowania, w którym organ ten zobowiązany jest 

zgromadzić kompletny materiał dowodowy pozwalający mu na ustalenie stanu faktycznego 

sprawy. Wydanie decyzji wobec kontrahenta podatnika nie uprawnia więc organu do 

odstąpienia od dokonania własnych ustaleń. Decyzja taka nie może być traktowana jako 
bezwzględnie wiążąca organ podatkowy, który jej nie wydał. Przyjęcie takiego założenia 

czyniłoby zbędnym jakiekolwiek postępowanie podatkowe. Innymi słowy, przyjęcie dowodów 

z innych postępowań nie zwalnia organów podatkowych z obowiązku dokonania ich 

samodzielnej oceny. Inną istotną kwestią jest pewność prawa – rozumiana jako nadanie tym 

samym okolicznościom faktycznym identycznych kwalifikacji prawnych - która nie może być 

traktowana jako wartość absolutna, pozbawiająca podatnika prawa do obrony swoich praw. 
Podatnik musi mieć bowiem prawo do wypowiedzenia się w odniesieniu do wszystkich 

okoliczności, które stanowią podstawę jego odpowiedzialności. Zatem, co do zasady, organy 

podatkowe powinny udostępniać podatnikowi całość materiału dowodowego - rozumianą jako 

całość materiałów pozyskanych z innych postepowań. Oznacza to, że w wyłączenie danych 

dokumentów lub konkretnych informacji powinno być wyjątkiem i być stosowane w 
szczególnych okolicznościach (dane wrażliwe, tajemnica przedsiębiorstwa). Organy podatkowe 

powinny zatem włączać do akt postępowania całe dokumenty – ewentualnie zanonimizowane 

– nie zaś wyciągi i to drastycznie okrojone. Niedopuszczalne jest wydanie decyzji w oparciu o 

dowody, z którymi podatnik nie miał możliwości zapoznać się. Każdorazowo więc organ 

podatkowy, który wyłącza określone dokumenty z materiału dowodowego, jest zobowiązany 

do sprawdzenia, czy aby na pewno jest to niezbędne i nie ograniczy praw podatnika i czy nie 
będzie wystarczającym utajnienie, zanonimizowanie jedynie części danych. Ma to odpowiednie 

zastosowanie w sytuacji braku włączenia dowodów pochodzących z innych postępowań. 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego za oparte na usprawiedliwionych podstawach 

należało również uznać zarzuty sformułowane w pkt 3 petitum skargi kasacyjnej, w ramach 

których strona zasadniczo zakwestionowała przyjęty przez organ, a zaakceptowany przez WSA 

sposób procedowania co do złożonych przez nią wniosków dowodowych. 

(…) 

Wyrok NSA z 29.1.2020 r., I FSK 1790/17: 

„W rozpoznanej sprawie Skarżący nie mógł zapoznać się z protokołami przesłuchań B. R., a 

jedynie z ich fragmentami przedstawionymi przez organy podatkowe. Wprawdzie Naczelnik US 

wydał postanowienie o wyłączeniu tych dowodów z akt sprawy, powołując się na interes 

publiczny, ale tenże interes publiczny nie stanął na przeszkodzie cytowaniu w decyzjach 

fragmentów zeznań świadka na poparcie stanowiska organów podatkowych. Zdaniem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro organy podatkowe, pomimo wyłączenia w całości 
protokołów przesłuchań z akt sprawy, zdecydowały się przytaczać w decyzjach fragmenty 

zeznań świadka (anonimizując dane wskazanej przez niego osoby), to tym samym uprawniony 

jest wniosek, iż możliwe było przynajmniej częściowe udostępnienie Skarżącemu protokołów 

zeznań (por. teza 56 powyższego wyroku TSUE). 

(…) 

Jednakże w rozpoznanej sprawie Skarżącemu w ogóle nie udostępniono protokołów 

przesłuchań świadków, w tym B. R., włączonych do akt sprawy z innych postępowań, których 

stroną nie była też K. 

W wyroku w sprawie C-189/18 TSUE stwierdził również, że naruszenie prawa dostępu do akt 

w trakcie postępowania administracyjnego nie zostaje sanowane przez sam fakt, że dostęp do 



9 
 

akt został umożliwiony w trakcie postępowania sądowego dotyczącego ewentualnej skargi 

zmierzającej do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji (pkt 52). Na ocenę okoliczności, 

że Skarżącemu nie umożliwiono, choćby częściowego zapoznania się z protokołami zeznań B. 

R. nie mogło zatem wpłynąć dołączenie tych protokołów do akt przesłanych przez Dyrektora 

IS Sądowi pierwszej instancji. 

(…) 

Wyrok NSA z dnia 23.4.2020 r., I FSK 413/20: 

„Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd Sądu I instancji, że skoro organy 

podatkowe bezkrytycznie przyjęły ustalenia i ocenę prawną innych organów prowadzących 

postępowania w stosunku do podwykonawców spółki, to dowody służące tym innym organom 
do zajęcia stanowiska winny być zawarte w materiale dowodowym sprawy niniejszej albo, co 

najmniej strona powinna mieć możliwość zapoznania się z tymi dowodami. 

Oceniając znaczenie tej okoliczności, Naczelny Sąd Administracyjny miał na względzie wyrok 

TS z 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 (…). 

Tymczasem w rozpatrywanej sprawie Sąd I instancji (a wcześniej strona) nie miały możliwości 

zapoznać się ze wszystkimi dowodami na podstawie, których ustalono stan faktyczny sprawy 

a w szczególności ocenić znaczenia protokołów przesłuchań. Przy czym wbrew wywodom 
autora skargi kasacyjnej nie dotyczyło to tylko tego, że zostały one zanonimizowane, ale co 

istotne cześć załączników w ogóle nie znalazła się w aktach. 

W rozpoznanej sprawie – jak wynika z treści uzasadnień decyzji obu instancji – organy swoje 

ustalenia oparły na treści protokołu kontroli podatkowej przeprowadzonej wobec B. [...] sp. z 
o.o. Tymczasem jak wynika z treści protokołu kontroli podatkowej przeprowadzonej w spółce 

B. [...] przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w zakresie podatku od towarów i usług, 

ustalenia zawarte w tym protokole zostały poczynione na podstawie szeregu dowodów. Jako 

integralną część tego protokołu wskazano łącznie 74 załączniki (k. 116-134 tom II akt 

podatkowych). 

Jak trafnie zwrócił na to uwagę Sąd I instancji nie wszystkie dowody stanowiące podstawę 

ustaleń innego organu odnośnie kontrahenta skarżącej zostały włączone do akt rozpoznanej 

sprawy. (…)  

Nie pozostaje kwestią sporną, że decyzja wydana w trybie art. 108 ustawy o VAT jest 

dokumentem urzędowym. Zgodnie z art. 194 § 1 o.p. dokumenty urzędowe sporządzone w 

formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią 

dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Nie oznacza to jednak, jak trafnie 

zauważył to Sąd I instancji, że organy orzekające są związane ocenami stanu faktycznego 
zawartymi w uzasadnieniu decyzji wydanej wobec kontrahenta strony. Zwiększona moc 

dowodowa płynąca z treści art. 194 § 1 o.p. obejmuje w tym przypadku sentencję decyzji, a 

nie motywy rozstrzygnięcia lub też ocenę materiału dowodowego dokonaną przez inny organ, 

w toku innego postępowania. Podzielić należy pogląd Sądu I instancji, że urzędowo 

stwierdzone w zakresie wskazanej decyzji jest jedynie to, że wydano dla kontrahenta skarżącej 

decyzję na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w której określono kwoty do zapłaty za 
wcześniejsze okresy rozliczeniowe, przyjmując przedstawiony w uzasadnieniu tej decyzji stan 

faktyczny i prawny. Natomiast ustalenia przyjęte przez organ wydający decyzję wobec strony 

skarżącej, w tej sprawie, z domniemania wiarygodności przewidzianego w art. 194 § 1 o.p. w 

postępowaniu podatkowym prowadzonym wobec skarżącej już nie korzystają. 

(…) 

Wyrok NSA z 16.6.2020 r., I FSK 616/20 



10 
 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego analiza akt rozpoznawanej sprawy prowadzi do 

wniosku, że przesłanki wskazane przez TSUE zostały w tej sprawie zrealizowane. Organy 

podatkowe włączyły w poczet akt postępowania prowadzonego wobec Skarżącego wszystkie 

dokumenty zgromadzone lub wytworzone w toku postępowań prowadzonych wobec innych 

podmiotów, w takim zakresie, w jakim materiały te stanowiły podstawę ustaleń faktycznych 
usankcjonowanych w decyzji wydanej wobec Skarżącego, zapewniając jednocześnie 

Skarżącemu dostęp do tych materiałów w formie zapewniającej poszanowanie interesu 

publicznego rozumianego w tym przypadku jako konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

danych osób trzecich w zakresie niezwiązanym ze sprawą. Skoro zatem w świetle art. 180 § 1 

i art. 181 O.p. materiały zgromadzone w toku odrębnych postępowań - w zakresie w jakim 
dotyczyły również działalności Skarżącego - mogły stanowić podstawę ustaleń faktycznych w 

rozpoznawanej sprawie, pod warunkiem zachowania reguł określonych w przepisach prawa 

oraz wskazanych w wyroku TSUE w sprawie C-189/19 (które w rozpoznawanej sprawie 

zostały zachowane), brak było podstaw do wyłączenia tych dokumentów z akt prowadzonego 

postępowania. Wskazane przez autora skargi kasacyjnej przepisy art. 151 P.p.s.a. w zw. z art. 

165 § 2 w zw. z art. 192 w zw. z art. 180 i 181 O.p. nie zostały zatem naruszone. 

Wyrok WSA w Warszawie z 17.12.2021 r., III SA/Wa 642/21 

„Polskie regulacje prawne, inaczej niż oceniane przez TSUE przepisy węgierskie, nie 

przewidują związania organów prowadzących postępowanie względem podatnika decyzją 

wydaną w stosunku do jego kontrahenta. Zdaniem Sądu nie można jednak tylko z tej 

przyczyny uznawać, że dla polskiej sprawy podatkowej to orzeczenie TSUE nie mogło stanowić 

podstawy do wznowienia postępowania. 

(…) 

11. 1. Rdzeniem problemu stanowiącego kanwę wyroku TSUE jest (…) selekcjonowanie, 

ograniczanie przez (węgierski) organ podatkowy dostępu strony postępowania do dowodów 
zebranych w aktach sprawy, wedle kryteriów uznaniowo przyjętych przez ten organ. Sentencja 

wyroku TSUE jest wieloczłonowa jednak można w niej wyodrębnić dwa przypadki związane z 

poszanowaniem prawa do obrony. 

Pierwsza sytuacja, o której mowa w sentencji wyroku TSUE to (obowiązek) powinność 

stworzenia podatnikowi przez organ możliwości zapoznania się podatnika z dowodami, w tym 

z dowodami pochodzącymi z owych powiązanych postępowań administracyjnych, na 

podstawie których organ zamierza wydać decyzję, oraz że podatnik ten nie zostaje w ten 

sposób pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania w trakcie toczącego się 

przeciwko niemu postępowania owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych 
(pochodzących ze spraw powiązanych). Jak wskazuje TSUE organ podatkowy taki obowiązek 

ma i nie może odstąpić od jego realizacji, tylko dlatego że to inne organy prowadziły 

postępowania w sprawach powiązanych. 

11.2. W wyroku TSUE wskazano drugi też przypadek, który należy poddać odrębnej analizie 

- "podatnik może w trakcie tego postępowania uzyskać dostęp do wszystkich dowodów 

zebranych w trakcie owych powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek 

innym postępowaniu, na których to dowodach wspomniany organ zamierza oprzeć swą 

decyzję lub które to dowody mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony." 

Zmierza to do otwarcia dla strony dostępu do dowodów, które znajdują się w aktach 
"powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek innym postępowaniu", a 

"które to dowody mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony". Nie chodzi 

tu już tylko o dostęp do tych dowodów, które organ już zebrał i na których organ zamierza 

oprzeć swoją decyzję. O tym jest mowa w pierwszym przypadku wymienionym w sentencji 

wyroku TSUE, a logicznie należy wykluczyć, że TSUE celowo wyodrębnia w sentencji wyroku 

dwa przypadki traktujące o tym samym. 

W tym drugim przypadku chodzi więc o sytuację, gdy strona żąda dostępu do "wszystkich" 

dowodów znajdujących się w aktach powiązanych postępowań, których organ jednak nie 
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pozyskał i nie zamieścił w aktach jej sprawy. Powodem dla dostępu do tych dowodów jest to, 

że potencjalnie te "wszystkie", a więc niepozyskane dotychczas do akt sprawy dowody, mogą 

stronie dać argumenty do obrony. 

TSUE nie nakazuje, aby "wszystkie" dowody z powiązanych postępowań, niejako z urzędu, 

trafiły do sprawy głównej. Organ nie ma więc obowiązku gromadzenia dokumentacji, którą 

uznaje za zbędną w sprawie i nie zamierza na niej opierać swojej decyzji. TSUE podkreśla 

prawo strony do żądania, aby konkretne dowody z postępowań powiązanych trafiły do akt jej 

sprawy, aby mogła się zapoznać z ich treścią albo zestawić ich treść z innymi znanymi już jej 
dowodami - ocenić ich przydatność do obrony. W tym zakresie TSUE podzielając opinię 

rzecznika generalnego (pkt 54 wyroku) wskazuje, że "podatnikowi należy również zezwolić na 

dostęp do dokumentów, które nie służą bezpośrednio jako podstawa decyzji organu 

podatkowego, lecz mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony, w 

szczególności do dowodów uniewinniających, jakie organ ten mógł zgromadzić (zob. podobnie 

wyrok z dnia 13 września 2018 r., UBS Europe i in., C-358/16, EU:C:2018:715, pkt 66 i 

przytoczone tam orzecznictwo)". 

(…) 

Powyższe Sąd rozumie w ten sposób, że strona postępowania ma prawo wątpić, czy to organ 

udzielający informacji (zwykle jest to organ krajowy lub zagraniczny fiskalny lub organ 

ścigania) nie dokonał preselekcji dowodów zebranych przez siebie w sprawie powiązanej, 

przekazując do akt sprawy głównej tylko te dowody, które stawiają stronę w złym świetle, a 

pomijając dowody odmienne lub co najmniej wywołujące niepewność co do obrazu stanu 
faktycznego. Zasada prawdy obiektywnej powinna bowiem prowadzić do jawności dla strony 

zarówno tych dowodów, które są dla niej niekorzystne jak i tych, które są lub w całokształcie 

innych dowodów mogą okazać się dla strony korzystne. Motywem do takiego selektywnego 

działania organu udzielającego informacji może być urzędnicza niestaranność lub brak 

rozeznania co do tego, jakie dowody ze sprawy powiązanej są istotne dla sprawy głównej. Nie 

można wykluczyć, że motywem takiej preselekcji bywa intencja ukierunkowania 
doprowadzenia do rozstrzygnięcia w sprawie głównej oczekiwany w sposób, kompatybilny, a 

co najmniej niesprzeczny, z podjętym już rozstrzygnięciem sprawy powiązanej lub wizją 

rozstrzygnięcia tej sprawy powiązanej, którą ma organ udzielający informacji. (…). 

Rzecz jasna "cele leżące w interesie ogólnym" mogą usprawiedliwiać ograniczenie tego dostępu 

dla strony. Ale to ograniczenie nie działa wobec sądu rozstrzygającego w sprawie głównej, 

który to sąd mając dostęp także do tych dowodów będzie w stanie ocenić, czy ich treść może 

wpływać na inny wynik sprawy. 

(…) 

14. 1. Wyrok TSUE C-189/18 nie może być okazją do reasumpcji postępowania dowodowego, 

w tym do realizowania wniosków dowodowych strony, które ewentualnie mogłyby być, ale nie 

zostały zgłoszone w postępowaniu głównym, wymiarowym albo zostały zgłoszone, ale zostały 
w postępowaniu głównym uznane za niezasadne. Z wyroku TSUE nie można więc wyprowadzić 

wniosku, że organ winien był, z urzędu, poddać wątpliwość wszystkie informacje i dokumenty 

źródłowe pochodzące z powiązanych postępowań i pozyskać, a następnie okazać stronie całość 

z akt pochodzących z postępowań powiązanych. 

W drugim przypadku wskazanym w sentencji wyroku TSUE, przesłanka wznowieniowa, o 

której mowa w art. 240 § 1 pkt 11 O.p. zaistniałaby, gdyby Spółka domagała się w 

postępowaniu głównym, wymiarowym wystąpienia o dołączenie do akt jej sprawy konkretnych 

dokumentów z akt postępowań powiązanych, a organ blokował taki dostęp z powodów 

pozamerytorycznych, z formalnej przeszkody, że te dokumenty znajdują się w aktach spraw 
powiązanych a Strona nie może mieć do nich dostępu i musi się zadowolić ich streszczeniem 

(decyzje wydane wobec kontrahentów)”. 


