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Możliwość zastosowania klauzuli GAAR z mocą wsteczną – Anna Pęczyk-Tofel i Sławomir 

Pilarczyk - CRIDO Taxand Spółka Akcyjna 

 

Wyrok NSA z 25 listopada 2021 r., II FSK 670/19 

W myśl art. 7 ustawy zmieniającej przepisy art. 119a-119f ustawy zmienianej w art. 1 

mają zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy (czyli po dniu 14 lipca 2016r.). Przepis ten wyraźnie wskazuje, że przepisy o 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają zastosowanie do czynności (korzyści 

podatkowych) dokonanych (uzyskanych) po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Zakres czasowy stosowania ustawy został wyraźnie powiązany z dokonaniem czynności. 

Dla każdej czynności można ustalić konkretny moment, datę jej dokonania. Klauzula 

przeciwko unikaniu opodatkowania będzie stosowana do każdej czynności stanowiącej 

unikanie opodatkowania dokonanej pod rządami ustawy, która weszła w życie. Istotne 

będzie, kiedy (przed czy po wejściu w życie niniejszej ustawy) nastąpi moment 

dokonania czynności. Moment przygotowywania tej czynności nie ma żadnego 

znaczenia dla stosowania ustawy. Tak samo bez znaczenia jest, czy czynność 

stanowiąca unikanie opodatkowania została poprzedzona innymi czynnościami i ile 

tych czynności poprzedzających było. 
 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W ocenie organu w okolicznościach sprawy zaistniała podstawa prawna do wydania 

postanowienia w przedmiocie odmowy wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego. 

(…) w ocenie WSA we Wrocławiu umknęło uwadze organu interpretacyjnego, że czynność 

nabycia znaków towarowych przez P. S. sp. z o.o. miała miejsce w sierpniu 2013 r. a 

przekształcenie tej spółki w A. S.A. w kwietniu 2015 r., tym samym czynności te nie mogły 

być przedmiotem oceny przez organ interpretacyjny pod kątem zastosowania art. 119a O.p. 

ponieważ organ podatkowy nie jest uprawniony do stosowania art. 119a O.p. z mocą wsteczną. 

Sąd stwierdził także, że w związku z przyjętym schematem działania, w okolicznościach 

wskazanych we wniosku w ocenie organu wnioskodawca występował będzie w podwójnej roli, 

tj. podmiotu udzielającego licencji, jak i podmiotu, w sposób pośredni, korzystającego z tych 

licencji, co służyć miało sztucznemu wykreowaniu kosztów podatkowych. Jednakże w ocenie 

Sądu I instancji ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wynikało kiedy 

wspomniane umowy licencyjne zostały zawarte, co miało kluczowe znaczenie w sprawie w 

kontekście możliwości zastosowania art. 119a O.p. 

Na uwzględnienie nie zasługuje zarzut skargi kasacyjnej dotyczący naruszenia przez Sąd 

pierwszej instancji art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 119a 

§ 1 O. p. i w zw. z art. 7 ustawy zmieniającej oraz w zw. z art. 120 i art. 121 § 1 w zw. z art. 

14h O.p. poprzez uznanie przez Sąd, że organ nie jest uprawniony do stosowania art. 119a 

O.p. z nocą wsteczną z uwagi na wyraźny zapis art. 7 ustawy zmieniającej i intencji 

ustawodawcy, a w konsekwencji powyższe stanowi naruszenie również przepisów art. 120 i 

art. 121 § 1 w zw. z art. 14h O.p. 

W odniesieniu do stanu faktycznego sprawy istotne jest, że dopiero z dniem 15 lipca 2016 r. 

do Ordynacji podatkowej dodany został Dział IIIa pt. "Przeciwdziałanie unikaniu 

opodatkowania", wprowadzający do polskiego porządku prawnego klauzulę generalną 

przeciwko unikaniu opodatkowania, jak też szczególną procedurę związaną z jej stosowaniem. 

(…) Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku zauważył, iż przepis art. 119a O.p. 

nie mógł mieć w sprawie zastosowania. Sąd pierwszej instancji słusznie zauważył, że w myśl 

art. 7 ustawy zmieniającej przepisy art. 119a-119f ustawy zmienianej w art. 1 mają 

zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

(czyli po dniu 14 lipca 2016r.). Przepis ten wyraźnie wskazuje, że przepisy o klauzuli przeciwko 
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unikaniu opodatkowania mają zastosowanie do czynności (korzyści podatkowych) 

dokonanych (uzyskanych) po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Zakres czasowy 

stosowania ustawy został wyraźnie powiązany z dokonaniem czynności. Dla każdej czynności 

można ustalić konkretny moment, datę jej dokonania. Klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania będzie stosowana do każdej czynności stanowiącej unikanie opodatkowania 

dokonanej pod rządami ustawy, która weszła w życie. Istotne będzie, kiedy (przed czy po 

wejściu w życie niniejszej ustawy) nastąpi moment dokonania czynności. Moment 

przygotowywania tej czynności nie ma żadnego znaczenia dla stosowania ustawy. Tak samo 

bez znaczenia jest, czy czynność stanowiąca unikanie opodatkowania została poprzedzona 

innymi czynnościami i ile tych czynności poprzedzających było (por. projekt ustawy z dnia 22 

marca 2016 r.). 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że – jak słusznie zauważył Sąd w zaskarżonym wyroku - uwadze 

organu interpretacyjnego umknęło, że czynność nabycia znaków towarowych przez P. S. sp. z 

o.o. miała miejsce w sierpniu 2013 r. a przekształcenie spółki w A. S.A. w kwietniu 2015 r. 

Tym samym czynności te nie mogły być przedmiotem oceny przez organ interpretacyjny pod 

kątem zastosowania art. 119a O.p. (…) Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę, że organ 

nie rozgraniczył dat nabycia przez spółkę P. S. sp. z o.o. znaków towarowych, nie uwzględnił 

daty przekształcenia tej spółki w A. S.A., nie zwrócił uwagi, że znaki towarowe zostały 

zaprojektowane w latach 90-tych XX w., kto był ich pierwszym właścicielem i kiedy S. P.–K. 

zmieniło nazwę na A. (1996 r.). Organ nie uwzględnił zatem historii spółki od lat 90-tych XX 

w., która została w sposób jasny wskazana we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej. 

Organ interpretacyjny ocenił natomiast działania spółki podejmowane od lat 90-tych 

ubiegłego wieku jako wypełniające znamiona "uzasadnionego przypuszczenia", że stan 

faktyczny może być przedmiotem decyzji z zastosowaniem art. 119a O.p. 

W świetle trafnych w tym przedmiocie rozważań Sądu I instancji i mając na uwadze 

ugruntowane stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie nie można 

uznać za prawidłowe stosowania przepisu z mocą wsteczną. Zawarta w skardze kasacyjnej 

argumentacja organu interpretacyjnego dotycząca stosowania prawa z mocą wsteczną oparta 

na powołaniu się na art. 121 O.p. i art. 120 O.p. pozostaje w jaskrawej sprzeczności z podjętym 

w tej sprawie działaniem organu. Organ interpretacyjny w skardze kasacyjnej wskazuje, że 

organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa a postępowanie podatkowe powinno 

być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Nie można jednak w 

ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uznać, że takie działanie organu było zgodne z 

ww. zasadami postępowania. (…) Organ podatkowy nie jest zatem uprawniony do stosowania 

art. 119a O.p. z mocą wsteczną wbrew wyraźnemu zapisowi art. 7 ustawy zmieniającej i 

intencji ustawodawcy. Powyższe stanowi nie tylko naruszenie rzeczonego przepisu, lecz 

również art. 120 O.p. i art. 121 § 1 O.p. w zw. z art. 14h O.p. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2018 r. I SA/Wr 843/18 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 poz. 800, stan 

prawny na rok 2018) 

 

Art. 119a  

§  1. Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, 

sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie 

skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie 

opodatkowania). 

§  2. W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego 

stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. 
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§  3. Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach 

dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż 

osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy 

podatkowej. 

§  4. Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe 

określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności. 

§  5. Przepisy § 2-4 nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści 

podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. W takiej sytuacji 

skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby 

czynności nie dokonano. 

 

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw 

 

Art. 7. Przepisy art. 119a–119f ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie 

do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Główne problemy 

1. Możliwość zastosowania Klauzuli GAAR z mocą wsteczną – jak daleko sięga GAAR? 

2. Powiązanie zakresu czasowego stosowania ustawy z dokonaniem czynności. 

 

 

 


