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• Skuteczność pełnomocnictwa złożonego w trakcie kontroli podatkowej w toku 

postępowania podatkowego. O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych  - 

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ, adwokat, doradca podatkowy. 

 

Wyroku NSA z 19.6.2020 r., I FSK 658/20 

 

„Obowiązujący przepis art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), mówiący o złożeniu pełnomocnictwa szczególnego do „akt 

sprawy” należy rozumieć w ten sposób, że chodzi o sprawę w znaczeniu konkretnej procedury 

podatkowej. Nie ma żadnych przesłanek, aby w aktualnym stanie prawnym inaczej 

odczytywać ten warunek do uzyskania przez podatnika skutecznej reprezentacji przed 

organami podatkowymi, niż czyniono to dotychczas”. 

 

„Nie zmienia tego sam sposób sformułowania zakresu umocowania w samym dokumencie 

pełnomocnictwa. Wskazanie w dokumencie pełnomocnictwa szczególnego szerokiego zakresu 

umocowania, np. do reprezentowania przed organami podatkowymi lub do reprezentowania w 

kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym i postępowaniu egzekucyjnym albo, jak 

rozpoznawanej sprawie, do reprezentowania w kontroli podatkowej i postępowaniu 

podatkowym, na każdym z tych etapów przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa”. 

 

Opis problemu, fragmenty z uzasadnienia wyroku NSA oraz tezy WSA 

 

Problem z jakim zmierzył się NSA w wyroku przystępując do rozpatrywania skargi kasacyjnej 

został wyartykułowany przez sam sąd, który wskazał, iż istota sporu „sprowadza się do 

rozstrzygnięcia, czy pełnomocnictwo szczególne złożone w postępowaniu kontrolnym, a 

obejmujące swoim zakresem występowanie w imieniu mocodawcy zarówno w postępowaniu 

kontrolnym, jak i podatkowym, uprawnia do działania także w postępowaniu podatkowym. 

Sporne jest zatem między stronami, jak należy rozumieć pojęcie sprawy podatkowej, którą 

mocodawca może wskazać w pełnomocnictwie szczególnym. Czy jest to sprawa w znaczeniu 

formalnym, tj. konkretne postępowanie prowadzone przed organem podatkowym, czy sprawa 

w znaczeniu szerszym rozumiana, jako przedmiot postępowania”.  

 

Wskazanym orzeczeniem NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, a dla lepszego 

zobrazowania problemu warto wskazać na pewne elementy uzasadnienia wyroku sądu I 

instancji, z którymi nie zgodził się NSA, a którym w swoim uzasadnieniu nie poświęcił 

szczególnej uwagi jedynie odnotowując w zwięzłym opisie sprawy niektóre z nich.  Mianowicie 

sąd I instancji, uzasadniając swoje stanowisko w zakresie zasygnalizowanych wyżej spornych 

zagadnień przyjął następujący schemat rozumowania. 

(1) Ustawodawca w 2016 roku w szerokim zakresie zmienił regulacje prawne dotyczące 

pełnomocnictw w sprawach podatkowych. Funkcjonujący przed nowelizacją art. 137 o.p. 

regulował w istocie wyłącznie wąską kwestię związaną ze wskazaniem, kto może być 

pełnomocnikiem w postępowaniu podatkowym oraz formę, w jakiej może zostać udzielone 

pełnomocnictwo. W skutek zmian wprowadzono na gruncie o.p. nie znane dotychczas tej 

ustawie rozwiązania prawne m.in. dotyczące rodzajów pełnomocnictw i ich zakresu. 

(2) Z uwagi na treść art. 138a § 1 i art. 138d §1 o.p. zasadnicze znaczenie w wykładni 

przepisów dotyczących pełnomocnictw ma ustawowe określenie zakresu umocowania 

pełnomocnika (do działania „we wszystkich sprawach podatkowych” – przy pełnomocnictwie 

ogólnym, oraz „we wskazanej sprawie podatkowej” – przy szczególnym). To zakres umocowania 

pełnomocnika wyraża wolę mocodawcy, w jakim zakresie może w jego imieniu działać 
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pełnomocnik oraz określa uprawnienia tego ostatniego do działania we wszystkich sprawach 

podatkowych lub we wskazanej. 

(3) Oznacza to, że w pełnomocnictwie szczególnym mocodawca może określić "sprawę 

podatkową" w różny sposób, byleby możliwe było jej zidentyfikowanie przez organy podatkowe, 

ma to być bowiem, jak wymaga tego art. 138e § 1 o.p. "wskazana sprawa podatkowa".  

(4) Ustawodawca zdecydował, że wystarczające jest "wskazanie sprawy podatkowej", nie 

wprowadzając ograniczenia pełnomocnictwa szczególnego do konkretnej procedury 

podatkowej (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego). W 

związku z powyższym umożliwił objęcie jednym pełnomocnictwem kilku procedur 

podatkowych prowadzonych we wskazanej sprawie podatkowej określonej przedmiotowo. 

(5) W konsekwencji określenia zakresu pełnomocnictwa poprzez wskazanie sprawy 

podatkowej nie jest konieczne wielokrotne składnie tego samego pełnomocnictwa w ramach 

określonej sprawy podatkowej w związku ze zmianą procedury podatkowej, jeżeli tylko z treści 

pełnomocnictwa wynika, że pełnomocnik może działać w imieniu mocodawcy w ramach 

określonej procedury.  

(6) Uzasadnienie zawężenia zakresu pełnomocnictwa szczególnego do określonej 

procedury podatkowej w oparciu o art. 138e § 3 o.p. w sposób analogiczny do 

nieobowiązującego już art. 137 § 3 o.p. jest chybione. Do końca 2015 r. na gruncie o.p. nie 

było odpowiednika art. 138e § 1 o.p. (dotyczącego zakresu udzielanego pełnomocnictwa – od 

D.S.). Rekonstrukcja normy prawnej musi natomiast uwzględniać wszystkie przepisy ją 

tworzące, a więc również przepis regulujący podstawową kwestię, jaką jest zakres 

pełnomocnictwa.  

 

Stanowisko to zostało zakwestionowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, który uchylając 

zaskarżony wyrok zwrócił uwagę na następujące kwestie. 

(1) Dostrzegając zmianę przepisów wskazano, iż przepisy o.p. obowiązujące przed 1 lipca 

2016 r., tj. przed nowelizacją w zakresie pełnomocnictw, nie rozróżniały pełnomocnictwa 

szczególnego i ogólnego. Odwołując się do starszego orzecznictwa uznano, iż dominował 

pogląd, że dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do akt konkretnego, 

zindywidualizowanego postępowania. Uzasadnienie dla takiego stanowiska stanowił 

dotychczasowy dorobek orzeczniczy w zakresie uchylonego art. 137 § 3 o.p.. Tym samym, 

pełnomocnik strony obowiązany był dołączyć do akt konkretnej sprawy oryginał lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa, przy czym przez akta, o których mowa w tym przepisie, 

należało rozumieć akta konkretnego postępowania podatkowego albo kontroli podatkowej. 

(2) W ocenie NSA, stanowisko to (opierające się o uchylony art. 137 § 3 o.p. – od D.S.) 

obecnie należy odnieść do pełnomocnictwa szczególnego w rozumieniu art. 138e o.p. Sąd 

podzielił pogląd wyrażony w komentarzu "Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany" 

pod red. L. Etela, LEX/el.2020, gdzie stwierdzono, że "Oddzielnymi sprawami w znaczeniu 

procesowym są czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, 

zwykłe postępowanie podatkowe, tryby nadzwyczajne postępowania podatkowego, egzekucja 

administracyjna. Konsekwentnie w każdym z tych postępowań należy oddzielnie zgłosić 

pełnomocnictwo szczególne. Załączenie pełnomocnictwa do akt kontroli podatkowej nie 

stanowi zgłoszenia pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu podatkowym." 

(3) Stanowiska takiego jak wyżej zaprezentowane – w ocenie NSA – nie zmienia zakres 

umocowania dokonany w samym dokumencie pełnomocnictwa. Wskazanie w dokumencie 

pełnomocnictwa szczególnego szerokiego zakresu umocowania, np. do reprezentowania przed 

organami podatkowymi lub do reprezentowania w kontroli podatkowej, postępowaniu 

podatkowym i postępowaniu egzekucyjnym albo, jak rozpoznawanej sprawie, do 

reprezentowania w kontroli podatkowej i postępowaniu podatkowym, wymaga na każdym z 

tych etapów przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa. Na poparcie czego NSA powołał kilka 
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wyroków sądów administracyjnych, które jednak z kolei w swoich w uzasadnieniach 

przywołują inne orzeczenia wydane w oparciu o uchylony art. 137 § 3 o.p. 

(4) Ponadto słuszność powyższego stanowiska potwierdza analiza stanowiska zawartego 

w uzasadnieniu projektu, z którego wynikają intencje ustawodawcy, aby pełnomocnictwo 

szczególne z art. 138e o.p. odpowiadało pełnomocnictwu określonemu uprzednio w art. 137 § 

3 o.p. 

(5) Obecnie obowiązujący przepis art. 138e Ordynacji podatkowej, mówiący o złożeniu 

pełnomocnictwa szczególnego do "akt sprawy" należy rozumieć w ten sposób, że chodzi o 

sprawę w znaczeniu konkretnej procedury podatkowej. Nie ma żadnych przesłanek, aby w 

aktualnym stanie prawnym inaczej odczytywać ten warunek do uzyskania przez podatnika 

skutecznej reprezentacji przed organami podatkowymi, niż czyniono to dotychczas. 

(6) W ocenie NSA „aktualny na gruncie obecnie obowiązujących przepisów pogląd 

wyrażony w wyroku NSA z 21 sierpnia 2018r., sygn. akt I FSK 1947/16 (chodziło zapewne o 

wyrok o sygnaturze I FSK 1974/16, a nie I FSK 1947/16 – od DS.) zgodnie z którym 

"Załączenie pełnomocnictwa do akt kontroli podatkowej nie stanowi zgłoszenia pełnomocnictwa 

do udziału w postępowaniu podatkowym. Chcąc występować w postępowaniu podatkowym 

pełnomocnik jest zobowiązany złożyć do akt konkretnej toczącej się sprawy dokument 

potwierdzający jego umocowanie do działania w cudzym imieniu i wyznaczający jego zakres. 

Dopiero od momentu złożenia pełnomocnictwa do akt konkretnej sprawy aktualizują się 

procesowe obowiązki i uprawnienia pełnomocnika w postępowaniu." 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 29 dnia listopada 2019 r., I SA/Wr 716/19,  

Wyrok WSA we Wrocławiu z 28 dnia stycznia 2020 r., I SA/Wr 640/19  

WSA w Opolu z dnia 10 lutego 2020 r., I SA/Op 506/19, 

Wyrok NSA z dnia 21.08.2018 r., I FSK 1974/16, 

Wyrok z 16 stycznia 2020 r., I SA/Gd 1083/18 

Wyrok NSA z 23.9.2019 r., I FSK 969/17, LEX nr 2769177 

Wyrok NSA z 9.3.2018 r., I FSK 835/16, LEX nr 2495609 

Wyrok z 6.11.2014 r., II FSK 2589/12;  

wyrok NSA z 23.10.2012 r., I FSK 2153/11, LEX nr 1233635 

Wyrok z 13.6.2012 r., II FSK 2471/10, LEX nr 1216625. 

Wyrok z 16 stycznia 2020 r., I SA/Gd 1083/18 

Wyrok NSA z 25.10.2012 r., I FSK 2154/11, LEX nr 1970461 

 

Przepisy 

Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm). 

Art. 138e. § 1. Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie 
podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. 

§ 3. Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, 

odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2, w oryginale lub jego notarialnie 

poświadczony odpis. 
§ 4. Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis 

pełnomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i 

dołączenia do akt sprawy. 

 

Art. 137. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu 

elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. 
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§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami 

uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 

wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać 

urzędowego poświadczenia podpisu strony (uchylony z dniem 1.1.2016 r.). 
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Główne problemy 

1. Czy zmiana przepisów o pełnomocnictwie szczególnym powinna wpłynąć na zmianę 

praktyki stosowania przepisów, aby rozstrzygnąć czy na gruncie nowych regulacji 

można korzystać z dotychczasowego dorobku orzeczniczego, w zakresie uchylonego 

art. 137 § 3 o.p.? 

2. Analiza uzasadnienia wskazanego wyżej wyroku NSA oraz dobór zawartych w nim 

argumentów skłania do rozważenia dwóch kwestii. Po pierwsze, czy sąd dokonał 
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kompleksowej analizy nowych przepisów o pełnomocnictwie i czy w warstwie 

argumentacyjnej zmiana ta została we właściwy sposób dostrzeżona przy 

przyjmowaniu strategii interpretacyjnej w zakresie wskazanego przez sąd problemu.  

Po drugie, czy sąd wszechstronnie uzasadnił swoje stanowisko i czy wobec innych 

strategii interpretacyjnych które mogą zostać wykorzystane dla rozstrzygnięcia 

problemu istotnego w sprawie, stanowisko sądu kasacyjnego jest przekonywujące, w 

szczególności: czy znajdujące się w uzasadnieniu wyroku argumenty odwołujące się 

do: (a) wcześniejszych orzeczeń dotyczących uchylonego już przepisu art. 137 o.p; (b) 

jednego poglądu z komentarza; (c) uzasadnienia projektu ustawy – stanowią podstawę 

pozwalające sądowi przyjąć, iż de facto zmiana przepisów o pełnomocnictwie, w 

zakresie pełnomocnictwa szczególnego nie wprowadziła żadnych nowości 

normatywnych, a problem prawny zaistniały w sprawie (na gruncie nowych przepisów) 

postrzegać należy przez pryzmat orzeczeń jakie zapadły na gruncie nieobowiązującego 

przepisu art. 137 § 3 o.p. ?   

3. Wiele aktualnie rozpoznawanych w sądach spraw (choćby jak wyżej wskazana) dotyczy 

stanu prawnego sprzed 1.1.2016 r., co może tłumaczyć kierunek podejmowanych 

rozstrzygnięć, tj. bazowanie na obowiązujących wtedy przepisach o pełnomocnictwie i 

odnoszących się do nich poglądów wyrażonych w judykaturze. Niemniej jednak są 
sytuacje, w których sprawy dotykają stanu faktycznego zaistniałego już po dokonanej 

zmianie przepisów co nie przeszkadza poszczególnym składom orzekającym 

powoływać się na uchylony art. 137 o.p. i przyjmować nieco mechanicznie, że w 

zakresie interesującej nas kwestii zmiana przepisów nie wniosła żadnych nowości 

normatywnych.  
4. Analiza uzasadnienia wydanego orzeczenia nasuwa szereg zastrzeżeń i wątpliwości, 

tak o charakterze szczegółowym związanym ze sposobem rozstrzygnięcia wskazanego 

problemu i doborem argumentów na poparcie formułowanej tezy, ale również szersze 

co do metodologii w podejściu do realizacji funkcji kontrolnej przez Sąd kasacyjny, a 

związanych z brakiem odniesienia się do alternatywnych zaprezentowanych przez sąd 

I instancji strategii interpretacyjnych.  
5. Formułując różnego rodzaju poglądy o konieczności złożenia odrębnego 

pełnomocnictwa do akt postępowania podatkowego, organy podatkowe stygmatyzują 

sam fakt założenia akt sprawy od momentu wszczęcia postępowania, abstrahując od 

faktu, iż jest to kolejna proceduralna odsłona określonej sprawy podatkowej, a akta 

tej sprawy były już na etapie kontroli i do tych akt złożono dokument pełnomocnictwa. 

Jednocześnie samej sprawy podatkowej, w której ustanowiono pełnomocnika, nie 
można natomiast utożsamiać z określonym trybem postępowania z kilku powodów, 

wskazanych powyżej. To nie wszczęcie postępowania podatkowego kreuje sprawę 

podatkową, ale sprawa podatkowa jest związana z obowiązkiem podatkowym i istnieje 

niezależnie od aspektu proceduralnego. Ona jest ewentualną przyczyną, z powodu 

której zostanie wszczęte postępowanie podatkowe.  
6. NSA skłonił się do zaprezentowanej strategii interpretacyjnych pojęcia sprawy 

podatkowej w ujęciu proceduralnym powołując się na pogląd zaprezentowany w 

piśmiennictwie zgodnie z którym: „oddzielnymi sprawami w znaczeniu procesowym są 

czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, zwykłe 

postępowanie podatkowe. Konsekwentnie w każdym z tych postępowań należy 

oddzielnie złożyć pełnomocnictwo szczególne. Załączenie pełnomocnictwa do akt 
kontroli podatkowej nie stanowi zgłoszenia pełnomocnictwa do udziału w 

postępowaniu podatkowym”.  

7. Właściwy sposób rozumienia pojęcia sprawy podatkowej, jest niezbędny dla 

właściwego interpretowania treści przepisu art. 138 e o.p. Wydaje się bowiem że tak 

jak NSA w głosowanym wyroku, tak autorzy komentarza do o.p. (na który NSA się 

powołał) ignorują różnice w treści obu przepisów i systemową wykładnie nowych 

przepisów o.p.  

 


