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Wyrok NSA z 7 październik 2020 r., I GSK 571/20 

Naczelny Sąd Administracyjny, podobnie jak Sąd I instancji i organ, nie podziela 

poglądu wnoszącej skargę kasacyjną wyrażonego w skardze kasacyjnej, że zwrot 

nienależnie uiszczonego cła, w związku z niezgodną z prawem praktyką klasyfikacyjną, 

w każdym przypadku musi zobowiązywać organ do wypłaty odsetek na rzecz importera. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 
 

wyrok NSA z dnia 7 października 2020 r., sygn. akt I GSK 571/20 

 

Analiza przepisów przejściowych obu aktów prawnych (UKC i noweli do Prawa celnego) 

prowadzi do wniosku, że nie zawierają one przepisów intertemporalnych, które odnosiłyby się 

wprost do zdarzeń powstałych i zakończonych przed datą wejścia w życie UKC oraz – do 

zdarzeń, które powstały (lub mogły powstać) przed tą datą i nadal trwają. Nowela do Prawa 

celnego odnosi się jedynie do okresu przejściowego między 1 maja a 20 sierpnia 2016 r. i 

dotyczy innych kwestii, obojętnych dla tej sprawy. W związku z czym należało odwołać się do 

ogólnych zasad wypracowanych przez doktrynę i judykaturę krajową, popartych 

orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości (por. wyrok BFH z 1 lutego 2000 r., w sprawie C – 

201/04 z 23 lutego 2006 r.; wyrok w sprawie Salumi i in. i wyroki z 6 lipca 1993 r. w sprawach 

połączonych C – 121/91 i C – 122/91 CT Control (Rotterdam) i JCT Benelux przeciwko 

Komisji, z 7 września 1999 r. w sprawie C – 61/98 De Haan oraz z 14 listopada 2002 r. w 

sprawie C – 251/00 Ilumitrónica), z których wynika, że w razie braku przepisów 

intertemporalnych zasadą jest, że w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce wcześniej, lecz 

nadal trwają, należy stosować bezpośrednio nowe akty prawne, w myśl zasady lex retro non 

agit. Jeśli natomiast dane zdarzenie uległo zakończeniu przed wejściem w życie nowego aktu 

prawnego, to do tego zdarzenia należy stosować przepis w brzmieniu obowiązującym w 

momencie powstania tego zdarzenia. Na gruncie prawa krajowego, stosownie do zasady 

zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP) pożądane jest 

bowiem, aby tworzone prawo nie było stosowane do zdarzeń, sytuacji, które miały miejsce i 

zostały zakończone przed wejściem w życie zmienionej normy. Inaczej w sytuacji, gdy stosunek 

prawny trwa nadal i brak jest w tym względzie wyraźnych przepisów intertemporalnych, 

wówczas należy stosować przepisy nowe. 

 

Powyższe prowadzi do wniosku, że żądanie strony naliczenia i wypłaty odsetek od zwróconej 

należności celnej powinno podlegać rozpoznaniu na podstawie przepisów UKC, a konkretnie 

art. 116 ust. 1 i ust. 6 UKC. Tym bardziej, że sprostowanie dokonanego w 2014 r. zgłoszenia 

celnego, z którego wynikała kwota do zwrotu nadpłaconej należności celnej, zostało złożone w 

marcu 2017 r. Zatem potencjalnie prawo do naliczenia i zwrotu odsetek mogło powstać 

dopiero po tym czasie, a więc pod rządami obowiązywania UKC. Z tego względu zdaniem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, wbrew twierdzeniom wnoszącej skargę kasacyjną, brak 

było podstaw do przyjęcia za podstawę rozpoznania wniosku art. 236 ust. 1 i 2 oraz art. 241 

WKC lub innych bliżej nie określonych przez stronę przepisów prawa. 

 

W świetle przepisów UKC odsetki nie mieszczą się w pojęciu należności celnych. Za należności 

celne przywozowe z tytułu importu uważa się należności celne płatne przy przywozie towarów 



(art. 5 pkt 20 UKC). Podobnie kwestia ta była uregulowana w poprzednim stanie prawnym 

(art. 4 pkt 10 WKC). 

 

Z prawnego punktu widzenia odsetki mają charakter akcesoryjny, uboczny względem 

należności głównej, która stanowi właściwy przedmiot zobowiązania. Co do zasady warunkiem 

powstania należności z tytułu odsetek jest więc istnienie należności głównej. Mimo że 

roszczenie o odsetki ma charakter uboczny, to jednak, jeśli powstanie, to uzyskuje ono 

samodzielny byt prawny, niezależny od należności głównej. Takie roszczenie może więc trwać 

nawet po wygaśnięciu zobowiązania głównego i może być przedmiotem odrębnego 

postępowania. 

 

Z analizy porównawczej przepisów WKC i UKC wynika, że obecnie UKC, w przeciwieństwie do 

WKC, reguluje kwestię odsetek w sposób odmienny i wyczerpujący. 

 

Zarówno poprzednio jak i obecnie przesłanką zwrotu należności celnych jest m.in. błąd organu 

((art. 236 WKC i art. 116 ust. 1 lit. c) UKC)). Niemniej jednak w poprzednim stanie prawnym 

wykazanie, że za nieprawidłowe obliczenie należności celnej odpowiadał wyłącznie organ (błąd 

organu) decydowało o tym, że naliczanie odsetek następowało od dnia zapłaty należności 

podlegających zwrotowi do dnia zwrotu, bez względu na to, kiedy decyzja o zwrocie należności 

celnej została wykonana (art. 67 ust. 3 Prawa celnego). Natomiast obecnie – tylko wówczas, 

gdy nie zostanie dochowany trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 116 ust. 6 zd. 2 

UKC, a organ nie wykaże, że się do tego nie przyczynił. Tym samym, w obecnym stanie 

prawnym dla wymiaru odsetek za nie istotne należy uznać prowadzenie rozważań na temat 

błędu organu przy przyjęciu zgłoszenia celnego. 

 

Można jedynie zauważyć, że w świetle przepisów prawa obowiązujących w 2014 r. (podobnie 

jak obecnie) zgłoszenie celne oznaczało czynność, poprzez którą osoba zgłaszająca wyrażała, 

w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną 

(art. 4 pkt 17 WKC). Stanowiło ono deklarację wiedzy i woli co do zgłaszanego towaru oraz 

podstawę do obliczenia kwoty należności celnych i podatkowych z tego tytułu. Zgłoszenie 

obejmowało rodzaj zgłaszanego towaru, jego ilość, wartość, pochodzenie oraz klasyfikację 

taryfową. Przyjęcie przez organ zgłoszenia celnego stanowiło czynność materialno – 

techniczną, opartą na obliczeniu i wykazaniu przez zgłaszającego (w ramach samoobliczenia), 

kwoty należności przywozowych lub wywozowych. Stąd za podanie prawidłowych danych w 

zgłoszeniu celnym oraz przestrzegania wszelkich obowiązków odnoszących się do objęcia 

towarów odpowiednią procedurą odpowiadał zgłaszający (art. 199 RWKC). Co oznacza, że 

obowiązek prawidłowej klasyfikacji taryfowej importowanego towaru spoczywał na importerze, 

który w razie wątpliwości mógł skorzystać z instrumentu prawnego jaki dawał mu art. 12 WKC 

i wystąpić do właściwego organu celnego o uzyskanie wiążącej informacji taryfowej. 

 

Strona, mimo że jak twierdzi od samego początku nie zgadzała się z istniejącą praktyką 

klasyfikacyjną (aprobowaną w niektórych orzeczeniach), tego nie uczyniła, a jedynie dokonała 

sprostowania zgłoszeń celnych po wyroku TSUE z 26 maja 2016 r. w sprawie C – 286/15. W 

wyroku tym Trybunał wyraził pogląd prawny w związku z zadanym pytaniem prejudycjalnym 

w kwestii właściwej klasyfikacji CN mieszaniny LPG. Stwierdził, że dotychczasowa praktyka 

klasyfikacyjna – stosowana notabene zgodnie z zaleceniami Komitetu Kodeksu Celnego 

(podjętymi na posiedzeniu w dniach 11 – 13 marca 2009 r.), w myśl których mieszaninę 

skroplonego gazu propan – butan należy klasyfikować albo do kodu CN 2711 12 97 albo do 

kodu CN 2711 13 97, w zależności od procentowej przewagi jednego ze składników tej 

mieszaniny – jest nieprawidłowa. 

 



Zalecenia Komitetu Kodeksu Celnego, podobnie jak np. Noty wyjaśniające do CN, choć 

przyczyniają się do ujednolicenia stosowania Wspólnotowej Taryfy Celnej i są stosowane nie 

tyko przez organy celne, ale także przez zgłaszających, to jednak nie mają mocy wiążącej. 

Mówiąc inaczej zastosowanie się do tych zaleceń przez zgłaszającego, a nie organ celny, po 

pierwsze nie zwalnia zgłaszającego z odpowiedzialności za prawidłowe dokonanie klasyfikacji 

taryfowej towaru, a po drugie z tego powodu nie można przypisać organowi celnemu 

popełnienia błędu. W konsekwencji, jeśli z tego powodu zostanie dokonany zwrot nadpłaconej 

należności celnej, to nie powoduje to automatycznego powstania obowiązku naliczenia i 

wypłaty odsetek za cały okres występowania nadpłaty. Ponieważ w tym przypadku podstawą 

naliczenia należności celnych są dane zadeklarowane w zgłoszeniu celnym, które w 

rozpoznawanej sprawie zostały przyjęte bez weryfikacji, a więc zgodnie z art. 71 ust. 2 WKC 

stanowiły podstawę stosowania przepisów regulujących procedurę celną, którą objęty został 

towar. 

 

Odnosząc się natomiast do podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów oraz towarzyszącej 

im argumentacji, opartych zasadniczo na dokonanej przez TSUE w wyroku w sprawie C – 

365/15 wykładni art. 241 WKC, wypada zauważyć, że sposób sformułowania tych zarzutów 

nie odpowiada w pełni ustawowym wymogom. (…) 

 

Wykładnia prawa nie może jednak zmierzać do zmiany unormowania lub jego uzupełnienia. 

Tymczasem analizując treść skargi kasacyjnej odnosi się wrażenie, że zdaniem strony 

podstawę naliczenia i wypłaty przedmiotowych odsetek stanowi wyrok TSUE. Strona jako 

argument podaje z jednej strony to, że Trybunał przyznał, iż art. 241 WKC nie obejmuje 

wszystkich przypadków wypłaty odsetek, a z drugiej strony – że Trybunał wskazał na 

konieczność wypłaty odsetek od zwracanych należności celnych w sytuacji naruszenia prawa 

unijnego. Nic bardziej mylnego. Wypada bowiem zauważyć, że powołany w petitum skargi 

kasacyjnej wyrok został wydany w innym stanie prawnym i faktycznym, a więc zajęte przez 

TSUE stanowisko nie może być uogólniane i przenoszone, chociażby na zasadzie 

podobieństwa, na inne stany prawne i faktyczne. Jak wcześniej zostało wywiedzione art. 241 

WKC nie może mieć zastosowania w tej sprawie. Poza tym wyrok ten został oparty na 

założeniu, że ani art. 236 ust. 1 WKC, ani art. 241 tego Kodeksu nie wykluczają zwrotu 

odsetek w sytuacji tego rodzaju co w postępowaniu głównym, tj. zwrotu cła 

antydumpingowego wskutek uchylenia przez TSUE rozporządzenia, na podstawie którego owe 

cła zostały pobrane, w związku z niezgodnością ich poboru z prawem Unii. A więc dotyczyło 

to innej zgoła sytuacji. Sprawa, w której zadano pytanie prejudycjalne dotyczyła interpretacji 

Nomenklatury Scalonej w postaci aktu prawnego, który został następnie uchylony. Z tego 

względu zdaniem TSUE kwota owych ceł zwróconych na rzecz danego przedsiębiorstwa przez 

właściwy organy celny powinna zostać powiększona o odsetki od tej kwoty, bo doszło do 

naruszenia przepisów unijnych. W okolicznościach sprawy nie mamy do czynienia z 

uchyleniem czy unieważnieniem aktu prawnego a jedynie - odstąpieniem od praktyki 

klasyfikacyjnej na skutek wyroku TSUE w sprawie C – 286/15. Zatem sformułowana przez 

Trybunał teza, że należności celne przywozowe, włącznie z cłami antydumpingowymi, 

podlegają zwrotowi z tego względu, że zostały one pobrane z naruszeniem prawa Unii i państwa 

członkowskie są zobowiązane także do zwrotu odsetek liczonych od dnia zapłaty tych 

należności, została wyrażona w podobnych, ale nie tożsamych ramach prawnych i wiąże się 

ściśle ze stanem faktycznym sprawy. A to zmienia postać rzeczy. Dlatego też w tym kontekście 

należy odczytywać wypowiedź Trybunału, który stwierdził, że prawdą jest, iż art. 241 zdanie 

pierwsze kodeksu celnego stanowi, że dokonanie przez organy celne zwrotu należności celnych 

przywozowych lub należności wywozowych, jak również odsetek od kredytu lub odsetek za 

zwłokę, które mogły zostać pobrane przy uiszczaniu tych należności, nie nakłada na te organy 

obowiązku wypłaty odsetek. Jednakże z samego tego przepisu nie może wynikać, by w sytuacji 

tego rodzaju co w postępowaniu głównym przepisy krajowe mogły skutecznie przewidywać, że 



nie należy dokonywać zapłaty odsetek od kwoty zwracanych należności celnych przywozowych 

za okres od zapłaty tych należności do ich zwrotu. Zarówno z genezy art. 241 kodeksu celnego, 

jak również z kontekstu tego przepisu wynika bowiem, że nie ma on zastosowania w 

okolicznościach tego rodzaju co te, które wystąpiły w postępowaniu głównym. 

 

Podsumowując, za nietrafny należało uznać zarzut błędnej wykładni i niewłaściwego 

zastosowania art. 241 i art. 236 ust. 1 i 2 WKC i art. 116 ust. 1 i 6 UKC, a w konsekwencji 

również zarzut naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania. 

Naczelny Sąd Administracyjny, podobnie jak Sąd I instancji i organ, nie podziela poglądu 

wnoszącej skargę kasacyjną wyrażonego w skardze kasacyjnej, że zwrot nienależnie 

uiszczonego cła, w związku z niezgodną z prawem praktyką klasyfikacyjną, w każdym 

przypadku musi zobowiązywać organ do wypłaty odsetek na rzecz importera. 

 

(…) W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawie poddanej kontroli instancyjnej 

nie zachodziła taka sytuacja. W kwestii wykładni art. 241 WKC TSUE wyraził już pogląd, czego 

dowodem jest powołany w skardze kasacyjnej wyrok w sprawie C – 365/15. Natomiast obecnie 

obowiązujący art. 116 UKC nie powinien budzić wątpliwości, uzasadniających konieczność 

wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE. 

 

wyrok TSUE z 18 stycznia 2017 r., sprawa C-365/16 

 

34 W tym względzie należy również przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału do 

organów krajowych należy wyciągnięcie konsekwencji w ich porządku prawnym z uchylenia 

lub stwierdzenia nieważności rozporządzenia nakładającego cła antydumpingowe, gdy 

skutkowałoby tym, że cła antydumpingowe zapłacone na podstawie danego rozporządzenia 

nie byłyby prawnie należne w rozumieniu art. 236 ust. 1 kodeksu celnego i powinny co do 

zasady zostać zwrócone przez organy celne zgodnie z tym przepisem, jeżeli przesłanki, którym 

podlega taki zwrot – w tym przesłanka wskazana w art. 236 ust. 2 tego kodeksu – zostały 

spełnione (zob. podobnie wyroki: z dnia 27 września 2007 r., Ikea Wholesale, C‑351/04, 

EU:C:2007:547, pkt 67; a także z dnia 18 marca 2010 r., Trubowest Handel i Makarov/Rada 

i Komisja, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, pkt 25). 

 

35 W niniejszej sprawie wskutek uchylenia rozporządzenia nr 1472/2006 na mocy wyroku z 

dnia 2 lutego 2012 r., Brosmann Footwear (HK) i in./Rada (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), w 

zakresie, w jakim rozporządzenie to dotyczyło między innymi Brosmanna i spółki Seasonable, 

których obuwie zostało dopuszczone do swobodnego obrotu na terytorium Unii, który to obrót 

realizował Wortmann, właściwe niemieckie organy celne, uznając, że pobrane cła 

antydumpingowe nie były prawnie należne w rozumieniu art. 236 ust. 1 akapit pierwszy 

kodeksu celnego, dokonały zwrotu na rzecz Wortmanna kwoty tych ceł, nie zwiększając ich 

jednak o żądane przez to przedsiębiorstwo odsetki za zwłokę. 

 

36 Należy w tym względzie wskazać, że o ile art. 236 ust. 1 akapit pierwszy kodeksu celnego 

przewiduje zwrot ceł antydumpingowych w sytuacji takiej jak sytuacja rozpatrywana w 

postępowaniu głównym, o tyle nie precyzuje on w sposób wyraźny, czy ów zwrot powinien być 

związany z zapłatą odsetek od kwot ceł podlegających zwrotowi. 

 

37 Należy ponadto podkreślić, że z orzecznictwa Trybunału wynika, że gdy podatki lub cła 

zostały pobrane przez państwo członkowskie w zastosowaniu rozporządzenia Unii, które 

zostało uznane za nieważne lub uchylone przez sąd Unii, zainteresowani, którzy uiścili 

omawiane podatki lub cła, mają zasadniczo prawo nie tylko do zwrotu pobranych kwot, lecz 

również do odsetek od owych kwot (zob. podobnie wyrok z dnia 27 września 2012 r., 



Zuckerfabrik Jülich, C‑113/10, C‑147/10 i C‑234/10, EU:C:2012:591, pkt 65, 67 i 

przytoczone tam orzecznictwo). 

 

38 W tym kontekście, mając na uwadze z jednej strony, że ani art. 236 ust. 1 kodeksu celnego, 

ani art. 241 tego kodeksu nie wykluczają zwrotu odsetek w sytuacji takiej jak w postępowaniu 

głównym, a z drugiej strony – że zwrot rozpatrywanych ceł antydumpingowych miał miejsce 

wskutek uchylenia przez Trybunał rozporządzenia, na podstawie którego owe cła zostały 

pobrane, a zatem w związku z niezgodnością ich poboru z prawem Unii, co winno zostać 

zweryfikowane przez sąd krajowy, należy stwierdzić, że kwota owych ceł zwróconych na rzecz 

danego przedsiębiorstwa przez właściwy organy celny powinna zostać powiększona o odsetki 

od tej kwoty. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA w Białymstoku z 23 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Bk 609/19 – odmowa prawa 

do odsetek 

wyrok WSA w Lublinie z 24 listopada 2020 r., sygn. akt III SA/Lu 545/19 – odmowa prawa 

do odsetek 

wyrok WSA w Lublinie z 6 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Lu 544/20 – przyznanie prawa do 

odsetek 

 

wyrok TSUE z 18 stycznia 2017 r., sprawa C-365/16 

wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z 1 września 2020 r., sprawa C-427/20 

  

 

Przepisy 

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 1992 r.) 

 

Artykuł 236 

1. Należności celne przywozowe lub wywozowe podlegają zwrotowi, gdy okaże się, że w chwili 

uiszczenia kwota tych należności nie była prawnie należna lub że kwota ta została 

zaksięgowana niezgodnie z art. 220 ust. 2. 

 

(…) 

 

Należności nie podlegają zwrotowi ani umorzeniu, w przypadku gdy fakty, które doprowadziły 

do zapłacenia lub zaksięgowania kwoty prawnie nienależnej, są wynikiem świadomego 

działania osoby zainteresowanej. 

 

2. Należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane po złożeniu wniosku 

przed upływem trzech lat, licząc od dnia powiadomienia dłużnika o tych należnościach. 

Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie celnym. 

 

(…) 

 

Artykuł 241 

 

Dokonanie przez organy celne zwrotu należności celnych przywozowych lub należności 

wywozowych, jak również odsetek od kredytu lub odsetek za zwłokę, które mogły zostać 

pobrane przy uiszczaniu tych należności, nie nakłada na te organy obowiązku wypłaty 

odsetek. Jednakże odsetki wypłaca się, gdy: 

 



- decyzja w sprawie wniosku o udzieleniu zwrotu nie zostanie wykonana w terminie trzech 

miesięcy od dnia jej wydania, 

 

- przewidują to przepisy krajowe. 

 

Kwota tych odsetek jest naliczana w taki sposób, aby ich wysokość była równa kwocie, jaka 

zostałaby naliczona w tym celu w walucie krajowej na krajowym rynku finansowym. 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 2013 r.) 

 

Artykuł 116 

 

Przepisy ogólne 

 

1.   Z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszej sekcji kwoty należności celnych 

przywozowych lub wywozowych podlegają zwrotowi lub umorzeniu z następujących powodów: 

a) nadpłata kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych; 

b) towary wadliwe lub niezgodne z warunkami umowy; 

c) błąd właściwych organów; 

d) zasada słuszności. 

 

Kwota należności celnych przywozowych lub wywozowych podlega zwrotowi, w przypadku gdy 

została ona uiszczona, a dotyczące ich zgłoszenie celne zostało unieważnione zgodnie z art. 

174. 

(…) 

  

6.   Zwrot nie powoduje wypłaty odsetek przez właściwe organy celne. 

 

Odsetki są jednak wypłacane, w przypadku gdy decyzja o przyznaniu zwrotu nie zostanie 

wykonana w terminie trzech miesięcy od daty jej wydania, chyba że niedotrzymanie terminu 

było niezależne od organów celnych. 

 

W takich przypadkach odsetki wypłaca się za okres od dnia, w którym upłynął ten 

trzymiesięczny termin, do dnia zwrotu. Stopę procentową odsetek ustala się zgodnie z art. 

112. 

 

  

 

  

Główne problemy 

1. Różnica normatywna pomiędzy art. 241 WKC i art. 116 ust. 6 UKC 

2. Granice odpowiedzialności za niezgodną z prawem praktykę stosowania prawa 

3. Prawo do odsetek w przypadku niezgodnej z prawem praktyki celnej   

 


