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Wyrok NSA z 19 lutego 2020 r., I FSK 2243/19   

„(…) przepis art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g należy rozumieć w ten sposób, że między 

dniem rozpoczęcia kontroli podatkowej a dniem jej zakończenia nie mogło upłynąć 

więcej niż 12 dni roboczych. Skoro tak ten przepis został sformułowany, to trzeba 

przyjąć, że chodziło w nim o 12 kolejno po sobie następujących dni roboczych. Z 

czasu trwania kontroli ustawodawca wykluczył jednie dni inne niż robocze i nie ma w 

nim żadnych podstaw do twierdzenia, że wykluczył jednocześnie niektóre dni robocze. 

To po prostu z przepisu tego nie wynika”. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Skąd zatem takie stanowisko Sądu pierwszej instancji. Otóż wywiedzione zostało z wykładni 

celowościowej i systemowej w sposób, który, co należy przyznać, dominował w interpretacji 

art. 83 ust. 1 u.s.d.g. w orzecznictwie sądów administracyjnych (porównaj wyroki NSA z 7 

czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1418/15, z 6 września 2018 r., sygn. akt II FSK 384/18, 

wyrok WSA w Gliwicach z 12 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 948/17). Najczęściej 

przytaczany argument z wykorzystaniem wykładni celowościowej był taki, że czas kontroli 

określony w art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. liczony w dniach roboczych należy odnieść do 

kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, więc do tych dni, w których czynności organów 

kontroli przeprowadzane były u przedsiębiorcy, w jego siedzibie lub miejscu prowadzenia 

działalności, mając przez to wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Istotą tego 

przepisu była ochrona przedsiębiorcy przed uciążliwościami dla bieżącej działalności 

spowodowanymi przez organ kontroli, jego obecność i wykonywane czynności, co nie 

zachodzi wtedy, gdy czynności kontrolne nie są wykonywane w jego siedzibie lub miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zgadzając się z takim kierunkiem wykładni 

celowościowej nie sposób nie zauważyć, że prowadzi ona do skutku przeciwnego do 

zamierzonego. Mając chronić przedsiębiorcę przed zbyt długim prowadzeniem kontroli jego 

działalności, w rzeczywistości prowadzi do jej wydłużenia i to znacznego. Jeśli przyjąć, jak to 

wynika z wykładni Sądu pierwszej instancji, że do czasu trwania kontroli zaliczyć należało 

tylko te dni robocze, w których czynności kontrolne wykonywane były w siedzibie 

kontrolowanego lub miejscu wykonywania działalności gospodarczej, to skutek mógł być 

taki, że kontrola u mikroprzedsiębiorcy mogła trwać 12 miesiący od jej wszczęcia, po jednym 

dniu roboczym w każdym miesiącu. W tym czasie organ kontroli mógł wykonywać wszystkie 

przypisane mu czynności, takie jak: żądanie wydania akt, ksiąg i dokumentów związanych z 

przedmiotem kontroli, zebranie i zabezpieczenie dowodów, legitymowanie osób, 

przesłuchanie świadków i samego przedsiębiorcy, żądanie wyjaśnień, tłumaczeń 

dokumentów na język polski, itp. Wykładnia celowościowa jest zatem wsparciem dla 

poglądu, w myśl którego między dniem rozpoczęcia kontroli podatkowej a dniem jej 

zakończenia nie mogło upłynąć więcej niż kolejnych 12 dni roboczych, a nie tylko tych dni 

roboczych, w których czynności kontrolne prowadzone były w siedzibie przedsiębiorcy lub w 

miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko taka wykładnia pozwala na 

zachowanie dyrektywy zawartej w art. 80b u.s.d.g. Czynności kontrolne powinny być 

przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania 

kontrolowanego przedsiębiorcy. 

 

Nie ma też wsparcia dla poglądu przyjętego przez Sąd pierwszej instancji w wykładni 

systemowej (taki argument znalazł się w uzasadnieniu wyroku tego Sądu). Zgodnie z nim 



art. 80a. u.s.d.g. stanowił o tym, że kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego 

(1), w miejscu wykonywania działalności gospodarczej (2) lub, za zgodą lub na wniosek 

kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych 

(3), w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej 

przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą 

kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli (4), jeżeli 

może to usprawnić prowadzenie kontroli. Skoro tak, jak to dalej wynika z argumentacji 

Sądu, to czas trwania kontroli określony w art. 83 ust. 1 pkt 1 tej ustawy należało odnieść 

do kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, a zatem tylko do tych czynności kontroli, 

które przeprowadzone były u przedsiębiorcy – czyli w jego siedzibie lub miejscu prowadzenia 

działalności. Trudno zgodzić się z takim poglądem. Po pierwsze dlatego, że nie ma w 

przepisach u.s.d.g. ani o.p podstaw do różnicowania czynności kontrolnych na takie w 

ścisłym rozumieniu tego pojęcia i inne, jak to robi Sąd pierwszej instancji. Po drugie, pogląd 

tego rodzaju prowadzi do takiego skutku, że czas trwania kontroli wyznaczony był tylko dla 

tych kontroli, które prowadzone były w dwóch spośród czterech możliwych miejsc, a w 

pozostałych przypadkach kontrola była nieograniczona w czasie. Trzeba by wskazać 

racjonalny powód dla takiego rozwiązania, a go nie ma. Nie dostarcza go wykładnia 

celowościowa, o czym tu już napisano. Ponadto art. 83 ust. 1 pkt 1 tej ustawy mówił o 

czasie trwania kontroli, który wyznaczony był dwoma zdarzeniami – jej rozpoczęciem i 

zakończeniem, pomiędzy którymi mogło upłynąć nie więcej niż 12 dni roboczych. W sytuacji, 

gdy z czasu trwania kontroli pewne dni podlegały wyłączeniu, to ustawa przewidywała takie 

zdarzenia. Wyłączone zostały dni inne niż robocze, co tu już zostało podniesione, a także 

okres zawieszenia kontroli (art. 284 § 6 o.p.), przerwanie w kontroli (art. 83a u.s.d.g.), jak 

również czas nieobecności kontrolowanego, jeżeli stanowiło to przeszkodę w prowadzeniu 

czynności kontrolnych (art. 80 ust. 4 u.s.d.g.). Twierdzenie, że to z art. 80a tej ustawy 

wynikało, że do czasu trwania kontroli zaliczało się tylko te dni robocze, w których czynności 

kontrolne wykonywane były w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu prowadzenia przez 

niego działalności nadal pozostaje nieuzasadnione. Nie ma bowiem tak prostego przełożenia, 

jakie zastosował Sąd, że z faktu, iż kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego w 

godzinach pracy lub wykonywania działalności gospodarczej wynika taki wniosek, że czas 

trwania kontroli określony w art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. obejmuje tylko te dni robocze, w 

których czynności kontrolne wykonywano w siedzibie przedsiębiorcy. 

 

Z powyższych względów NSA uznał, że zarzut skargi kasacyjnej naruszenia przez Sąd 

pierwszej instancji art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. przez błędną wykładnię jest uzasadniony. 

Prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że do czasu trwania kontroli 

wskazanego w tym przepisie zalicza się kolejne dni robocze przypadające od dnia rozpoczęcia 

kontroli.  

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1418/15  

wyroki NSA z 6 września 2018 r., sygn. akt II FSK 384/18 i II FSK 385/18 

wyrok WSA w Gliwicach z 14 października 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 657/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przepisy 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 2168 (uchylona z dniem 30 kwietnia 2018 r.) 

Art. 83 

1.  Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku 

kalendarzowym nie może przekraczać: 

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych. 

 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

Art. 55.   

1.  Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku 

kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do: 

1) mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 

2) małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 

3) średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 

4) pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1325 z późn. zm.). 

Art. 180.   

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

sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 

 

 

 

Główne problemy 

1. Maksymalny okres trwania kontroli przedsiębiorcy. 

2. Materiały pozyskane z naruszeniem przepisów a dowód w postępowaniu 

podatkowym? 

3. Granice wykładani przepisów dotyczących kontroli przedsiębiorców. 

 


