
 

• Dopuszczalność wszczęcia postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli 

podatkowej – dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły - Deloitte 

 

Wyrok WSA w Łodzi z 10 marca 2020 r., I SA/Łd 501/18 (nieprawomocny) 

żaden przepis procedury podatkowej nie zabrania wszczęcia postępowania podatkowego 

po kontroli podatkowej, która nie wykazała nieprawidłowości. Sześciomiesięczny okres 

zakreślony na wszczęcie postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli 

podatkowej, dotyczy takiej kontroli, która wykazała nieprawidłowości (art. 165b § 1 OP) 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Z akt sprawy wynika, że organ pierwszej instancji, po przeprowadzeniu wobec podatnika 

postępowania w zakresie podatku VAT za okresy rozliczeniowe od stycznia do września 2012 

r. ustalił, że strona wykazała w ww. okresie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (mięsa 

drobiowego) na rzecz kontrahenta węgierskiego, tj. A, B, C, Węgry ([...]), udokumentowane 

fakturami VAT na łączną wartość 5.998.353 zł. 

 

W odpowiedzi na prośbę o pozyskanie informacji dotyczących ww. firmy węgierska 

administracja podatkowa poinformowała, że podmiot ten nie wykazał i nie rozliczył żadnych 

transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podatnika D – J. P. Z przekazanych 

informacji wynika ponadto, że wskazany podmiot nie zatrudniał żadnego pracownika, jest 

nieosiągalny pod wskazanym adresem siedziby, nieosiągalny jest również prezes firmy – J. J. 

Natomiast wskazana przez kierowców dostarczających towar osoba obecna o pseudonimie 

"F.", która potwierdzała odbiór towaru oraz dokonywała zapłaty za towar, to prawdopodobnie 

E. Według administracji węgierskiej osoba ta nie miała żadnych relacji z firmą A, nie powinna 

również reprezentować firmy A, gdyż nie posiadała - zgodnie z ustawodawstwem węgierskim - 

takiego umocowania. 

 

W związku z powyższym organ pierwszej instancji w dniu [...] r. wydał decyzję w zakresie 

podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do września 2012 r., uznając, że wskazany 

podmiot węgierski nie był rzeczywistym odbiorcą towaru wywiezionego na terytorium Węgier 

w ramach WDT, a zatem brak jest podstaw do zastosowania przez Podatnika stawki podatku 

0%, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów na rzecz ww. kontrahenta. W zaskarżonej decyzji wskazano także, że nie jest 

kwestionowany sam fakt dokonania wywozu przez podatnika towaru z terytorium kraju na 

terytorium Węgier, jednak zdaniem organu odbiorcą towaru nie był ww. podmiot wskazany 

na fakturach VAT sprzedaży, jak i innych dokumentach przewozowych. W konsekwencji 

uznano sprzedaż towarów na rzecz wskazanego podmiotu jako sprzedaż krajową i 

zastosowano wobec niej stawkę podatkową w wysokości 5% oraz dokonano rozliczenia 

podatku za wskazane miesiące 2012 r.. W konsekwencji podatnik zaniżył podatek należny 

ogółem o kwotę 285 636 zł. 

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł., utrzymując w mocy powyższą decyzję stwierdził, 

że co do zasady - zobowiązania podatkowe (w tym również nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym wykazane do zwrotu na rachunek bankowy) w podatku VAT za miesiące od stycznia 

do września 2012 r. przedawniły się z końcem 2017 r. W rozpatrywanej sprawie jednak 

wygaśnięcie zobowiązań podatkowych za wskazane okresy na skutek przedawnienia jednak 

nie nastąpiło z uwagi na wszczęcie w dniu 11 sierpnia 2017 r. postępowania karnego 

skarbowego w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w art. 76 § 1 i 2 w związku z art. 6 



§ 2 kks, w zakresie wskazanych zobowiązań podatkowych, o czym strona, jak i jej 

pełnomocnik, zostali poinformowani. 

 

(...) 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje: 

 

Argumenty zawarte w skardze oraz te, które stanowią ich powtórzenie, a znajdują się w piśmie 

procesowym z dnia 27 lutego 2020 roku, nie zasługują na uwzględnienie. Za to na 

uwzględnienie zasługuje zarzut zawarty w opisanym wyżej piśmie procesowym odnoszący się 

do wpływu wyroku TSUE z dnia 17 października 2019 roku w sprawie F ( C-653/18 ). 

 

W szczególności nie zasługują na uwzględnienie zarzuty naruszenia przepisów postępowania, 

w istocie kwestionujące prawidłowość ustaleń faktycznych w zakresie uznania przez organy 

podatkowe, iż w ramach zakwestionowanych transakcji z węgierskim podmiotem A skarżący 

nie dochował należytej staranności. W związku z tym należy zauważyć, że z akt sprawy wynika, 

iż w niniejszej sprawie organy podatkowe zebrały dowody pozwalające na prawidłowe ustalenie 

istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności faktycznych, oceniły je bez naruszania zasady 

swobodnej oceny dowodów, po czym dokonały prawidłowej subsumcji ustalonego stanu 

faktycznego, przedstawiając w uzasadnieniu decyzji w sposób przejrzysty i logiczny końcowy 

wynik poczynionych ustaleń. 

 

(...) 

 

Zarzuty procesowe skargi koncentrują się przede wszystkim wokół naruszenia przez organy 

reguł prowadzenia postępowania w sprawie, w tym określonych przepisami Ordynacji 

podatkowej zasad: zaufania do organów państwa (art. 121 § 1 tej ustawy), prawdy materialnej 

(art. 122), zupełności materiału dowodowego (art. 187 § 1), swobodnej oceny dowodów (art. 

191), jak również naruszenia przepisów dotyczących zasady czynnego udziału strony (art. 

123), zasady otwartego systemu dowodów (art. 180 § 1). 

 

Rozwijając te zarzuty, autor skargi podniósł, że podatnik przeprowadził wszystkie czynności 

weryfikacyjne w stosunku do węgierskiego kontrahenta ( dokumenty rejestracyjne, w tym te 

odnoszące się do unijnego statusu podatnika VAT ), w sposób ciągły monitorował dostawy, 

zapewnił bezpieczeństwo płatnościom ( ubezpieczanie gotówki do kwoty 150.000 złotych 

otrzymywanej m.in. od kontrahenta węgierskiego, przyjmowanie płatności w formie przelewów 

bankowych ), zawarł umowę o współpracy, prowadził rozmowy handlowe z osobą, która 

dostarczyła mu dokumenty rejestracyjne A. Wskazał także na specyfikę branży, w której 

działał/działa podatnik ( działalność produkcyjna, a nie handlowa, niskie stawki podatku VAT 

– 5% ), brak bezpośredniego narażenia na oszustwa podatkowe ( towar szybko tracący wartość 

handlową ), zwrócił również uwagę na wyniki czynności sprawdzających dotyczących 

zasadności zwrotu podatku obejmujące transakcje z A ( właściwy organ nie kwestionował 

zasadności zwrotu ), negatywny wynik kontroli przeprowadzonej na wniosek węgierskich 

organów podatkowych w zakresie prawidłowości transakcji dokonywanych z A. W ocenie 

Autora skargi zespół tych okoliczności przemawia za uznaniem, że skarżącemu nie można 

przypisać braku należytej staranności. 

 

(...) 

 

Odnosząc się do zarzutów naruszenia zasady zaufania stwierdzić należy, że w trakcie 

czynności sprawdzających zasadność zwrotu podatku VAT i kontroli podatkowej za 

poszczególne miesiące 2012 roku dokonanych na podstawie wniosku węgierskiej 



administracji podatkowej, organy podatkowe nie dysponowały danymi dotyczącymi A, zatem 

nie było podstaw do kwestionowania wysokości zwrotu podatku naliczonego nad należnym. 

Węgierska administracja podatkowa udzieliła informacji na temat węgierskiego kontrahenta 

skarżącego w 2015 roku. Należy też stwierdzić, że żaden przepis procedury podatkowej nie 

zabrania wszczęcia postępowania podatkowego po kontroli podatkowej, która nie wykazała 

nieprawidłowości. Sześciomiesięczny okres zakreślony na wszczęcie postępowania 

podatkowego po zakończeniu kontroli podatkowej, dotyczy takiej kontroli, która wykazała 

nieprawidłowości ( art.165b § 1 OP ). 

 

Ostateczna konkluzja organów podatkowych ze zgromadzonego materiału dowodowego była 

taka, że doszło do przemieszczenia towarów z terytorium Polski na terytorium Węgier, ale 

towar będący przedmiotem dostawy, nie został dostarczony nabywcy wskazanemu na 

zakwestionowanych fakturach. 

 

W tym miejscu należy stwierdzić, że dokonana przez sąd w tej sprawie ocenia prawidłowości 

proceduralnej zaskarżonej decyzji, zgodna jest z oceną jakiej dokonał Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w sprawach I SA/Łd 656/16, I SA/Łd 992/16, I SA/Łd 179/17 oraz I SA/Łd 

526/17 ( nieprawomocne ). 

 

(...) 

 

Jak wyżej już wspomniano, uregulowania zawarte w dyrektywie i ustawie o podatku od 

towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i 

eksportu towarów, możliwości zastosowania stawki "0" % są z sobą zbieżne. Dlatego należy 

przyjąć, że odpowiedzi udzielone przez Trybunał Sprawiedliwości na pytania prejudycjalne 

Naczelnego Sądu Administracyjnego mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

 

W niniejszej sprawie organy uznały, że kwestionowane transakcje były transakcjami 

opodatkowanymi, w miejsce stawki "0"% przyjęły właściwą stawkę opodatkowania dla dostawy 

krajowej ( 5%) jednocześnie podatnik zachował prawo do obniżenia podatku należnego o 

podatek naliczony. W cenie sądu, w świetle powołanego wyroku TSUE, takie rozstrzygnięcie 

było błędne, doszło bowiem do naruszenia art.138 ust.1 dyrektywy 2006/112/WE oraz art.5 

ust.1 pkt.5, art.13 ust.1 i 2 oraz art.42 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez 

błędną ich interpretację i zastosowanie, co miało wpływ na wynik sprawy. Przy ponownym jej 

rozpoznaniu organy ją rozstrzygną stosując się do wytycznych zwartych w niniejszym wyroku 

oraz wyroku TSUE z dnia 17 października 2019 roku w sprawie C-653/18 F. 

 

Wyroki powiązane 

Pośrednio powiązane: 

wyrok NSA z 9 kwietnia 2015 r., I FSK 279/14 

wyrok NSA z 17 kwietnia 2019 r., I FSK 494/17 

wyrok WSA w Warszawie z 28 stycznia 2020 r., III SA/Wa 1680/19 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

 

Art.  121.  [Zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie; 

zasada udzielania informacji] 

§  1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do 

organów podatkowych. 



§  2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych 

informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z 

przedmiotem tego postępowania. 

 

Art.  165b.  [Wszczęcie postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości przez kontrolę 

podatkową] 

§  1.  W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do 

wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego 

korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy 

wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, 

nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. 

§  2.  Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego 

wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez 

kontrolujących. 

§  3.  W przypadku, o którym mowa w § 1, postępowanie podatkowe może być wszczęte także 

po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli: 

1) podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione 

nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej; 

2) organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, 

uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego. 
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Główne problemy 

1. Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej; 

2. 6-miesieczny termin na wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej; 

3. Wszczynanie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej, która nie ujawniła 

nieprawidłowości. 

 


