
Instrumentalne wykorzystanie instytucji zabezpieczenia – dr Joanna Zawiejska-

Rataj - Deloitte 

 

Wyrok WSA w Krakowie z 26.10.2021 r., I SA/Kr 340/21 (nieprawomocny) 

Jak słusznie podniosła Skarżąca w piśmie procesowym z dnia 13 września 2021 

r., jedynym celem wydania decyzji przez Burmistrza było uzyskanie podstawy 

do dokonania zabezpieczenia i w konsekwencji zawieszenie biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 

r. Działanie Burmistrza zostało zaakceptowane przez SKO. Takie działanie 

organów orzekających w sprawie oznacza, że dokonały one wykładni przepisu 

art. 33 § 1 O.p contra legem, a to oznacza naruszenie zasady praworządności 

określonej w art. 7 Konstytucji i w art. 120 O.p. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Zdaniem organu I instancji prawdopodobieństwo niewykonania przez Spółkę 

zobowiązania wynika z zaistnienia trzech okoliczności, tj.: 

1. Spółka w składanych deklaracjach zaniża swoje zobowiązanie podatkowe o niemal 

1/3 zobowiązania wykazanego przez Spółkę w pierwotnej deklaracji na podatek od 

nieruchomości, 

2. Spółka nie wykazuje do opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

wymienionych w decyzji środków trwałych i czyni to co najmniej od 2015 r., co 

wskazuje, że nie uznaje by w tym zakresie powstało zobowiązanie podatkowe, 3. 

faktu, iż postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w 

podatku od nieruchomości za 2015 r. wciąż jest w toku i w ocenie organu wydana w 

sprawie decyzja nie będzie mogła uzyskać przymiotu wykonalności przed upływem 

terminu przedawnienia. 

W ocenie Burmistrza działania Spółki wskazują, że dąży ona do przedawnienia 

zobowiązania podatkowego za 2015 r. Organ i instancji zwrócił uwagę, że w toku 

całego postępowania Spółka przedłużała terminy na odpowiedź na każde 

wystosowane wezwanie, niezależnie od tego, jaki termin na udzielenie odpowiedzi 

został w wezwaniu wskazany (…) 

W zaskarżonej decyzji organ II instancji uznał, że okolicznością uzasadniającą 

ustanowienie zabezpieczenia w niniejszej sprawie jest zbliżający się termin 

przedawnienia zobowiązania podatkowego. SKO podstaw dla uznania okoliczności 

zbliżającego się terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za przesłankę 

ustanowienia zabezpieczenia na podstawie art. 33 § 1 O.p., upatruje w analogii do 

przesłanek nadania rygoru natychmiastowej wykonalności z art. 239b O.p. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje (…) 

Skarga jest w pełni uzasadniona (…) 

Określenie przesłanki zabezpieczenia zobowiązania terminem "uzasadniona obawa 

niewykonania zobowiązania" oznacza, że nie chodzi o jakąkolwiek obawę, ale o obawę 

poważną, uzasadnioną konkretnymi, zdefiniowanymi okolicznościami sprawy 

sytuację ekonomiczną konkretnego podatnika, o duże prawdopodobieństwo 

wystąpienia takiej sytuacji. Decyzja o zabezpieczeniu powinna być zatem oparta na 

całokształcie okoliczności faktycznych i prawnych świadczących o tym, iż w danej 

sprawie może nie dojść do wykonania zobowiązania podatkowego. 



Przesłanka określona w art. 33 § 1 O.p., ma miejsce wówczas, gdy organ podatkowy 

wykaże, że majątek podatnika, w kontekście przybliżonej kwoty zobowiązania 

podatkowego, z uwzględnieniem ewentualnych odsetek za zwłokę, jest w takiej 

kondycji, lub w wyniku działań podatnika - może być w takiej kondycji, że brak 

zabezpieczenia może pozbawić wierzyciela publicznego, jakim jest organ podatkowy, 

zaspokojenia należnych od podatnika zobowiązań podatkowych. (podkreślenie Sądu; 

por. wyrok NSA z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 538/14; wszystkie powołane 

w uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych są opublikowane w Centralnej 

Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl) (…) 

Ciężar wykazania opisanych powyżej okoliczności spoczywa na organie podatkowym 

prowadzącym postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia wykonania zobowiązania 

podatkowego. To organ podatkowy jest bowiem zobowiązany do zgromadzenia 

dowodów potwierdzających obawę, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie 

wykonane (podkreślenie Sądu). 

Jak słusznie Skarżąca zauważyła w skardze, instytucja zabezpieczenia zobowiązania 

podatkowego była przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z 

dnia 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1313). Trybunał 

wskazał, że punktem odniesienia oceny decyzji o zabezpieczeniu jest jej uzasadnienie, 

które musi zawierać co najmniej podstawowe dane o aktualnej sytuacji majątkowej. 

Zasadne jest również zobrazowanie sytuacji majątkowej podatnika i jego rzetelności 

w wywiązywaniu się z obowiązków fiskalnych w oparciu o deklaracje i zeznania 

podatkowe posiadane przez organ podatkowy. Dopiero zestawienie wspomnianych 

danych przybliżających kondycję ekonomiczną podatnika, jego zasoby oraz 

możliwości płatnicze z kwotą przewidywanego zobowiązania podatkowego, może 

zostać uznane za wykazanie uzasadnionej obawy niewykonania (dobrowolnego lub 

przymusowego) tego zobowiązania (…) 

W rozpoznawanej sprawie, jak słusznie podniosła Skarżąca w piśmie procesowym z 

dnia 13 września 2021 r., ustalenia w zakresie stanu majątkowego Skarżącej zostały 

przez organy zupełnie pominięte, a to oznacza, że decyzje organów już z tego powodu 

w oczywisty sposób naruszają przepis art. 33 § 1 O.p. 

Argumentacja organów obu instancji co do istnienia przesłanek zabezpieczenia i w 

związku z tym źródła uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania zbudowana 

jest na podstawie pozaustawowych przesłanek nie wymienionych w art. 33 § 1 O.p. 

Przede wszystkim nie jest taką przesłanką zbliżający się upływ terminu 

przedawnienia, podczas gdy organy orzekające w sprawie wskazywały to jako 

podstawową przesłankę, a organ II instancji wywodził ją poprzez stosowanie analogii 

z przepisem art. 239b § 2 O.p. 

Otóż Sąd orzekający w niniejszej sprawie nie neguje możliwości zastosowania w 

wyjątkowych sytuacjach analogii w prawie podatkowym w ogóle (nota bene zakazane 

jest stosowanie analogii na niekorzyść podatnika), ale zauważa, że rozumowanie per 

analogiam dopuszczalne jest tylko w tych przypadkach, kiedy żaden przepis prawa 

nie reguluje jakiegoś stanu faktycznego, który mimo tego wymaga prawnej 

kwalifikacji, czyli kiedy w jakimś zakresie w prawie istnieje luka prawna. Tymczasem 

w rozpatrywanej sprawie w przepisie art. 33 § 1 O.p., jako podstawową przesłankę 

zastosowania tego przepisu ustawodawca wskazał "uzasadnioną obawę, że nie 

zostanie ono wykonane", rozumianą, jak Sąd już powyżej wskazywał, jako obawę, że 



majątek podatnika w kontekście kwoty zobowiązania podatkowego nie pozwoli na 

zaspokojenie należnych od podatnika zobowiązań podatkowych (…) 

Również nie jest przesłanką wynikającą z art. 33 § 1 O.p. podnoszona przez organ 

okoliczność, braku współpracy Skarżącej z organem I instancji w zakresie 

gromadzenia materiału dowodowego pozwalającego na określenie wysokości 

zobowiązania, zresztą zasadnie zanegowana w skardze przez Skarżącą. Organ 

podatkowy, jakim jest Burmistrz, ma instrumenty, takie jak czynności sprawdzające, 

czy kontrola podatkowa i powinien je podejmować z odpowiednim wyprzedzeniem, 

tak by ostateczne wyjaśnienie sprawy wywiązania się podatnika z ciążącego na nim 

obowiązku podatkowego nastąpiło przed upływem terminu przedawnienia 

zobowiązania (…) 

Wprawdzie określone w art. 33 § 1 O.p. zdarzenia w postaci trwałego nieuiszczania 

wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych lub zbywanie majątku są tylko 

przykładami zachowań wskazujących zaistnienie powyższej ustawowej przesłanki, 

lecz stanowią jednocześnie ustawowe kryterium przy ocenie innych okoliczności, 

których zaistnienie pozwala na stwierdzenie ww. przesłanki (…) 

organy nie wykazały, by Skarżąca trwale nie uiszczała wymagalnych zobowiązań o 

charakterze publicznoprawnym. Zgromadzony i przekazany Sądowi materiał 

dowodowy nie daje żadnych podstaw do postawienia takiej tezy. 

Organy nie wykazały również, by Skarżąca podejmowała czynności zmierzające do 

uszczuplenia swojego majątku. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy również 

nie daje podstaw do przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym Skarżąca dokonywałaby 

czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogły utrudnić lub udaremnić 

egzekucję. 

Wymienione powyżej okoliczności spowodowały naruszenie w sprawie przepisów 

postępowania, tj. art. 121, art. 122, art. 187 i art. 191 O.p. w stopniu, który miał 

istotny wpływ na wynik sprawy. Pamiętać należy, że organ podejmując decyzję 

zabezpieczającą ma obowiązek wykazać przesłanki zabezpieczenia, czyli okoliczności 

obiektywnie świadczące o tym, że ewentualne przyszłe wykonanie zobowiązania 

podatkowego (dobrowolne czy przymusowe) może być utrudnione lub daremne. Te 

okoliczności muszą wynikać z konkretnych ustaleń organu podatkowego, 

dotyczących sytuacji majątkowej podatnika lub sposobu postępowania podatnika (…) 

 

Wyroki powiązane 

Uchwała NSA(7w) z 24.05.2021 r., I FPS 1/21 

Uchwała NSA(7w) z 24.10.2011 r., I FPS 1/11 

Wyrok TK z dnia 8 października 2013 r., SK 40/12 

Wyrok TK z 20.12.2005 r., SK 68/03, OTK-A 2005, nr 11, poz. 138 

Wyrok NSA z 17.11.2021 r., I FSK 1340/18 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11.07.2019 r., I SA/Wr 387/19 (prawomocny) oraz 

analogiczne wyroki: I SA/Wr 385/19, I SA/Wr 386/19, I SA/Wr 388/19, I SA/Wr 

389/19  

 

Przepisy 

Ordynacja podatkowa 

 

Art.  33. § 1.  



Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na 

majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także 

na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono 

wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych 

zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających 

na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. W przypadku 

zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków przepis art. 29 § 2 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Art.  33a. § 1.  

Decyzja o zabezpieczeniu wygasa: 

1) po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego; 

2) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego; 

3) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku. 

 

Art. 70 § 6 pkt 4 

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem: […] doręczenia postanowienia o przyjęciu 

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia 

zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

Art. 70 § 7 pkt 4 i pkt 5 

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia 

następującego po dniu: […] wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu; zakończenia 

postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji; 

Art. 208 § 1  

Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w 

szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy 

wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 
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Główne problemy 

1. Nadużywanie instytucji zabezpieczenia w celu przedłużenia terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego; 

2. Ochrona praw podatnika a skutki wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu; 


