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wyrok NSA z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt II FSK 290/18 

Art. 14b § 5b o.p. nie stwarza samodzielnej podstawy do procesowego zakończenia 

postępowania. Dopiero przepis ten w powiązaniu z art. 165a o.p. mającego odpowiednie 

zastosowanie w sprawach interpretacji indywidualnych na skutek odesłania w art. 14h 

taką stanowi podstawę prawna rozstrzygnięcia procesowego. Organ interpretacyjny 

odmawiając wydania interpretacji musi dysponować informacjami wynikającymi z 

przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), na podstawie 

których może przyjąć, że możliwość wydania decyzji stwierdzającej unikanie 

opodatkowania jest oparta na konkretnych informacjach, a nie domysłach czy wyczuciu 

organu, względnie całkowitym pominięciu niektórych przesłanek wydania decyzji, o 

której mowa w art. 119a o.p. Warunkiem odmowy wszczęcia postępowania na podstawie 

art. 165a o.p. w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej w oparciu o 

postanowienia art. 14b § 5b tej ustawy jest przedstawienie przez organ przekonującej 

argumentacji, że w odniesieniu do choćby niektórych elementów stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku o wydanie interpretacji może zaistnieć 

przesłanka wydania decyzji w oparciu o art. 119a o.p. 

 

Najważniejsze fragmenty z uzasadnienia wyroku 

„Przepisy art. 14b § 5b i § 5c o.p. nakładają na organ interpretacyjny, już w trakcie 

prowadzenia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej, obowiązek 

przeprowadzenia analizy, czy jakiekolwiek elementy stanu faktycznego lub zdarzenia 

przyszłego przedstawione we wniosku mogą stanowić unikanie opodatkowania. W razie 

uzasadnionego przypuszczenia, że stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe mogą stanowić 

unikanie opodatkowania (i w konsekwencji być przedmiotem decyzji wydanej na podstawie 

art. 119a), organ interpretacyjny powstrzymuje się od wydania interpretacji. Jednocześnie 

organ interpretacyjny jest zobowiązany zwrócić się do Szefa KAS o opinię, czy w konkretnym 

stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, odpowiednio - dochodzi albo może w przyszłości 

dojść - do unikania opodatkowania (§ 5c). 

W praktyce oznacza to, że do wielu wniosków o wydanie interpretacji Dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej podchodzi z dużą wnikliwością i w razie podjęcia "uzasadnionego 

przypuszczenia" zwraca się do Szefa KAS o wydanie opinii, czy w sytuacji opisanej we wniosku 

dochodzi do unikania opodatkowania. Należy przy tym pamiętać, że samo przypuszczenie, że 

tak jest, jeszcze nie wystarczy, musi być ono uzasadnione. Omawiane przepisy nie określają 

reguł jak powinien zachować się organ interpretacyjny zarówno po zwróceniu się do Szefa KAS 

o opinię, jak i po jej otrzymaniu. Wobec braku odmiennych rozwiązań należy przyjąć, że skoro 

jest on związany terminem na wydanie interpretacji określonym w art. 14d § 1o.p., to wlicza 

się do niego okres potrzebny na uzyskanie opinii. Również nie wskazano sposobu 

postępowania organu już po otrzymaniu opinii. Nie budzi wątpliwości, że jeżeli Szef KAS uzna, 

iż wątpliwe elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione we wniosku 

nie stanowią unikania opodatkowania, nie ma wówczas formalnych przeszkód do dalszego 

prowadzenia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej. Istotniejsze 

wątpliwości budzi nie wskazanie trybu postępowania w sytuacji, gdy Szef KAS wyda opinię o 

istnieniu podstaw do stwierdzenia unikania opodatkowania. W zakresie stosowania art. 14b 

§ 5b i § 5c o.p. również w orzecznictwie sądowym powstały istotne wątpliwości w związku z 

ustaleniem jaki rodzaj postanowienia powinien wydać organ interpretacyjny po otrzymaniu 

opinii Szefa KAS potwierdzającej uzasadnione przypuszczenie unikania opodatkowania (por. 

wyroki NSA z 21 marca 2018 r., II FSK 3819/17 oraz II FSK 3820/17; publik. CBOSA)”. 

„Analiza przesłanek odmowy wszczęcia postępowania (art. 165a w związku z art. 14h o.p.) w 

związku z przepisami regulującymi postępowanie w sprawie wydania interpretacji 

indywidualnej, prowadzi do wniosku, że w pojęciu "jakichkolwiek innych przyczyn" mieszczą 

się wszelkie inne, niż brak statusu zainteresowanego, okoliczności uniemożliwiające wydanie 

prawidłowej interpretacji indywidualnej. W szczególności, taka przeszkoda dla wszczęcia 



postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, istnieje w sytuacji, gdy np.: 

przedmiotem wniosku jest interpretacja przepisów innych niż przepisy prawa podatkowego; 

przedmiotem wniosku jest interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawach 

pozostających poza zakresem przedmiotowym upoważnienia organu wydającego interpretacje 

indywidualne w imieniu Ministra Finansów; wniosek dotyczy zagadnienia, unormowanego 

przepisami prawa podatkowego, którego rozwiązania nie może dostarczyć interpretacja 

indywidualna. Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie może również 

prowadzić postępowania, ani podejmować rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego trybu 

orzekania (por. wyrok NSA z 10 września 2013 r., II FSK 2612/11; publik. CBOSA)”. 

„Warunkiem odmowy wszczęcia postępowania na podstawie art. 165a o.p. w przedmiocie 

wydania interpretacji indywidualnej w oparciu o postanowienia art. 14b § 5b tej ustawy jest 

przedstawienie przez organ przekonującej argumentacji, że w odniesieniu do choćby 

niektórych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku o 

wydanie interpretacji może zaistnieć przesłanka wydania decyzji w oparciu o art. 119a o.p.” 

„Podatnik zamierzający podjąć działania, co do których istnieje podejrzenie, że są 

podejmowane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z 

przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie może zatem żądać wydania interpretacji 

indywidualnej zabezpieczającej te działania przed skutkami ewentualnej weryfikacji przez 

organy podatkowe. Dodać również należy, że pozyskanie interpretacji indywidualnej 

umożliwia podmiotowi, który ją uzyskał kształtowanie swoich poczynań w zaufaniu do 

państwa i stanowionego przez nie prawa przy świadomości konsekwencji, jakie prawo 

podatkowe wiąże z opisanymi w interpretacji zdarzeniami. Gwarancyjna funkcja interpretacji 

podatkowych doznaje jednak ograniczeń wynikających z treści art. 14na pkt 1 o.p., zgodnie z 

którym przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe 

będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących 

przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a. 

Również w tym zakresie niemożność dokonania oceny stanowiska wnioskodawcy jest "inną 

przyczyną" odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, 

o której mowa w art. 165a § 1 o.p.” 

„Uznając istnienie podstaw do odmowy wszczęcia postępowania jednocześnie nie podzielono 

poglądu o tym, że w takiej sytuacji jak opisana w rozpoznawanej sprawie organ powinien 

odmówić wydania interpretacji. W tej istotnej kwestii - rodzaju rozstrzygnięcia jakie powinien 

wydać organ po uzyskaniu opinii Szefa KAS - wypowiedział się NSA stwierdzając, że w 

przypadku, w którym w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie interpretacji 

indywidualnej, podatkowy organ interpretacyjny stwierdzi, że w zakresie określonych 

elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionych we wniosku o 

wydanie interpretacji, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem 

decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a o.p. organ ten, na podstawie art. 14b § 5b 

wymienionej ustawy, wydaje postanowienie o odmowie wydania indywidualnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego (por. wyroki NSA z 21 marca 2018 r., II FSK 3819/17 oraz II 

FSK 3820/17; publik. CBOSA)”. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 października 2018 r., III SA/Wa 505/18 

wyrok NSA z dnia 3 października 2018 r., II FSK 78/18  

wyrok NSA z dnia 21 marca 2018 r., II FSK 3819/17 oraz II FSK 3820/17 

wyrok NSA z dnia 10 września 2013 r., II FSK 2612/11 

 

Przepisy 

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

ze zm.) 

Art.  14b 

§  1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego 

indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację 

indywidualną). 



§  2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub 

zdarzeń przyszłych. 

§  2a.  16 Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa 

podatkowego: 

1)regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych; 

2)mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia 

przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub 

podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, w tym: 

a)zawarte w dziale IIIA w rozdziale 1, 

b)zawarte w art. 5a pkt 33d, art. 24 ust. 19 i 20, art. 30f ust. 18, 20 i 20a ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 29, art. 12 ust. 13 i 

14, art. 22c, art. 24a ust. 16, 18 i 18a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych, 

c)dotyczące przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej pochodzących z transakcji z 

podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi 

transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma, 

zawarte odpowiednio w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych, 

d)środki ograniczające umowne korzyści. 

§  3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 

wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz 

do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo 

zdarzenia przyszłego. 

§  4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte 

wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się 

postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym 

zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu 

podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna 

nie wywołuje skutków prawnych. 

§  5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, 

które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania 

podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa 

została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. 

§  5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają 

zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie 

prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia 

przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym 

stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się 

oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane 

postanowienie przysługuje zażalenie. 

§  5b.  17 Odmawia się, w drodze postanowienia, wydania interpretacji indywidualnej w 

zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje 

uzasadnione przypuszczenie, że mogą: 

1)stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 1 19a § 1 lub 

2)być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne 

korzyści, lub 

3)stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). 

§  5c. Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b, chyba że stan faktyczny 

lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było przedmiotem uzyskanej uprzednio 

opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Opinię Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, której przedmiotem jest zagadnienie odpowiadające stanowi faktycznemu lub 



zdarzeniu przyszłemu przedstawionemu we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, 

wraz z wnioskiem organu uprawnionego do wydania interpretacji indywidualnej o jej wydanie, 

po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty w nich wskazane, 

dołącza się do akt sprawy. 

§  5d.  18 Powzięcie uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w § 5b, może wynikać 

również z łącznej oceny więcej niż jednego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, 

nawet jeżeli zostały złożone przez różnych wnioskodawców. 

§  5e.  19 Na postanowienia wydane na podstawie § 5 i 5b przysługuje zażalenie. 

§  6. (uchylony). 

§  6a. (uchylony). 

§  7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane 

wskazane w § 2-5, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f, mając na 

względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej 

obsługi wnioskodawców. 

 

Art.  14h   

W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 

120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 

3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 w zakresie 

uzupełniania lub sprostowania co do skargi do sądu administracyjnego, art. 214, art. 215 § 

1 i 3 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV. 

 

Art.  165a   

§  1.  Gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą 

stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ 

podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 

§  2.  Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie. 

 

Główne problemy 

1. Kryteria odmowy wydania interpretacji indywidualnej ze względu na możliwość 

zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 

2. Forma rozstrzygnięcia i podstawa prawna. 

3. Granice uzasadnionego przypuszczenia. 

4. Moc dowodowa opinii Szefa KAS w zakresie możliwości zastosowania klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania. 

5. Możliwość badania ww. opinii i ew. Przeciwdowód. 

 


