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Wpływ przedawnienia na nadwyżki podatku naliczonego wykazywane w kolejnych 

okresach - doradca podatkowy Mariusz Marecki, PwC 

 

Wyrok NSA z 24 lutego 2021 r., I FSK 126/20 

art. 70 § 1 o.p. nie ogranicza prawa podatnika do wykazania w poszczególnych okresach 

rozliczeniowych nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i 

usług, pozbawiając go tej nadwyżki, w sytuacji kiedy podatnik wykazuje systematycznie 

tę nadwyżkę za poszczególne okresy rozliczeniowe. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Zdaniem organów podatkowych obu instancji nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 

przenoszona na następne okresy rozliczeniowe uległa przedawnianiu z końcem 2009 r., co 

uzasadniało "wyzerowanie" tej nadwyżki w rozliczeniu za grudzień 2012 r. 

Sąd pierwszej instancji nie podzielił stanowiska organów, że skarżąca już od grudnia 2009 r. 

nie mogła obniżać VAT należnego o naliczony z faktur otrzymanych w latach wcześniejszych i 

przenosić ww. nadwyżki na kolejne okresy rozliczeniowe, gdyż nadwyżka wygenerowana z tych 

dokumentów uległa przedawnieniu, tym samym powinna być "wyzerowana". 

Formułując swoją ocenę zarówno Sąd pierwszej instancji, jak i organ podatkowy odwołują się 

do tez oraz argumentacji uzasadnienia uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 

czerwca 2009 r., sygn. akt I FPS 9/08, dochodząc jednak na tym tle do odmiennych wniosków. 

Dla przypomnienia należy w tym miejscu wspomnieć, że w uchwale wyjaśniono, że art. 70 § 

1 o.p. ma zastosowanie do należności z tytułu nienależnego zwrotu podatku od towarów i 

usług. (…) 

Stwierdzono w niej, że z wykładni art. 70 § 1 o.p. dokonywanej w zgodzie z Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., 

dalej Konstytucja RP), a głównie z zasadą demokratycznego państwa prawnego i z 

wynikającymi z tej reguły zasadami równości wobec prawa oraz pewności i bezpieczeństwa 

prawnego, przy uwzględnieniu zasad wykładni historycznej oraz systemowej wewnętrznej, 

wynika, że przepis ten ma zastosowanie również do rozliczeń, w których obowiązek podatkowy 

w podatku od towarów i usług przekształcił się w kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu 

podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa - obecnie - w art. 87 ust. 1 ustawy 

o VAT. Termin przedawnienia takiej kwoty zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w 

którym upłynął termin zwrotu podatku, czyli z pierwszym dniem następnego roku, a kończy 

się z upływem 5 lat. 

W uchwale ponadto podkreślono, że przedawnienie stanowi jedną z form wygasania 

zobowiązaniowych stosunków prawnych. Po upływie wskazanego terminu przedawnienia 

wierzyciel nie może skutecznie domagać się od dłużnika zachowania wynikającego z treści 

zobowiązania zawiązanego pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem podatkowym. Należałoby 

przyjąć, że celem tej instytucji jest zachowanie pewności obrotu prawnego.(…) 

Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd Sądu pierwszej instancji, że wywody 

poczynione w uzasadnieniu ww. uchwały NSA o sygn. akt I FPS 9/08 nie prowadzą jednak do 

wniosku, wyprowadzonego przez organy podatkowe, że skarżąca przenosząc swoje rozliczenia 

w zakresie VAT na kolejne okresy rozliczeniowe, utraciła prawo do odliczenia VAT, gdyż kwota 

deklarowana do przeniesienia wygasła na skutek przedawnienia już w 2009 r. 

Jak słusznie wskazał Sąd pierwszej instancji pisemne motywy ww. uchwały, zestawione z 

wywodami NSA zawartymi w wyroku o sygn. akt I FSK 437/13 wskazują jedynie, że organ 

podatkowy, analogicznie, jak w przypadku zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, nie 

może, po upływie terminu przedawnienia, dokonywać weryfikacji i zmiany wysokości 

zadeklarowanej nadwyżki VAT. Dzieje się tak dlatego, że podatnik, po upływie okresu 

przedawnienia, także nie ma takiego prawa, poprzez chociażby skuteczne skorygowanie 

deklaracji i wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Skład poszerzony NSA, wydając ww. 

uchwałę dostrzegł brak symetrii między nieograniczonymi w czasie uprawnieniami organu do 
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weryfikacji rozliczeń podatnika, które przybierają formę nadwyżki VAT naliczonego nad 

należnym (vide art. 21 § 3a o.p.) oraz 5 letnim terminem, który przysługuje podatnikowi na 

dokonanie korekty deklaracji w zakresie obniżenia VAT należnego o naliczony (art. 86 ust. 

13 ustawy o VAT). 

Należy wyraźnie rozróżnić przedawnienie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

do przeniesienia, rozumiane jako brak możliwości kwestionowania, zmiany takiej nadwyżki 

wykazanej w deklaracji, zarówno przez organ podatkowy jak i podatnika, od ograniczenia w 

czasie prawa do przenoszenia tej nadwyżki. 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołana uchwała dotyczy tylko pierwszej z 

tych kwestii. Tym samym nie może stanowić uzasadnienia dla podjętego przez organy 

rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. (…) 

Przypomnieć w związku z tym trzeba, że w wyroku siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z 28 czerwca 2010 r., sygn. akt I FPS 5/09 zwrócono uwagę 

na fundamentalne cechy przedawnienia, które pełni funkcje gwarancyjne i stabilizacyjne. 

Wskazano między innymi na to, że na skutek upływu czasu podatnik nabywa pewność, że 

jego stosunek zobowiązaniowy w sferze publicznoprawnej nie ulegnie już zmianie i może 

powoływać się na dobrodziejstwa płynące z instytucji przedawnienia. 

Każde z rozliczeń podatnika VAT - niezależnie czy stanowi zobowiązanie podatkowe, czy 

nadwyżkę - nie może być już zmieniane po upływie terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego za dany okres rozliczeniowy. Upływ okresu przedawnienia powoduje, że 

zobowiązanie podatkowe w VAT (nadwyżka) stają się ostateczne i nie mogą być już 

weryfikowane lub zmieniane. 

W ocenie Sądu po upływie okresu przedawnienia podatnik VAT winien mieć pewność, że 

definitywnie wprowadzona do rozliczeń kolejnych miesięcy, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy o 

VAT, nadwyżka VAT, której prawidłowości niezakwestionowano, a która to nadwyżka wynikała 

z faktur kosztowych, nie będzie z tych rozliczeń wyeliminowana, tylko z tego względu, że doszło 

do niezależnego od woli podatnika wydłużenia okresu, w którym możliwe byłoby dokonanie 

sprzedaży opodatkowanej towaru, z którym wiązały się poniesione przez skarżącą wydatki 

oraz VAT naliczony. Pierwotna nadwyżka VAT naliczonego nad należnym w wyniku 

dokonywanych przez podatnika, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, rozliczeń stała się 

kolejną nadwyżką VAT naliczonego nad należnym, która pozostawała w budżecie Skarbu 

Państwa. (…) 

Organ podatkowy miał stosowny czas i uprawnienia, żeby przed upływem terminu 

przedawniania skorygować rozliczenia skarżącej. Skoro tego nie zrobił, skarżąca korzysta z 

dobrodziejstwa instytucji przedawniania rozumianej jako zakaz organu korygowania jej 

rozliczeń, co do których upłynął termin przedawnienia zobowiązania za dany okres. podatku 

naliczonego nad należnym na następne okresy rozliczeniowe, nie regulują również przepisy 

ustawy o VAT, czy Ordynacji podatkowej. (…) 

Powoływany już art. 87 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie stanowi, że w przypadku, gdy 

kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym 

wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty 

podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. 

Przepis ten nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń czasowych. W konsekwencji - 

tak jak uczynił to NSA w ww. uchwale - sięgnąć należy do zasad ogólnych oraz wskazać, że 

nadwyżka VAT staje się, w wyniku przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy immanentnym 

składnikiem ewentualnego zobowiązania podatkowego w nowym okresie rozliczeniowym, 

pozwalając uczciwemu podatnikowi na odliczenie VAT, a tym samym na pełne zrealizowanie 

zasady neutralności VAT. NSA w ww. orzeczeniu o sygn. akt I FSK 437/13 wskazał, że ww. 

nadwyżka w wyniku rozliczenia może stać się kolejną nadwyżką. Tym samym pierwotnie 

zadeklarowana przez skarżącą nadwyżka do przeniesienia - w wyniku prawnie 

dopuszczalnych rozliczeń, wykazywanych w kolejnych deklaracjach - staje się elementem 
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kolejnych rozliczeń, dopóty jej wysokość nie zostanie zakwestionowana, w prawnie 

przewidzianej formie, lub w całości nie zostanie skompensowana z VAT należnym. 

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że organy podatkowe wydając 

swoje decyzje w 2018 r. nie mogły już wypowiadać się w kwestii nadwyżek wygenerowanych 

od 1994 r. do lipca 2004 r., a następnie przenoszonych do kolejnych deklaracji. Termin 

przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 o.p., pozwalał organom sięgnąć jedynie do 

rozliczenia za grudzień 2012 r. Skoro natomiast zobowiązanie podatkowe za te okresy, w 

których wygenerowane zostały nadwyżki uległo przedawnieniu, organ nie mógł już ich 

weryfikować. 

 

Wyroki powiązane 

Uchwała NSA z 29 czerwca 2009 r. sygn. I FPS 9/08; 

Wyrok NSA z 14 stycznia 2020 r. sygn. I FSK 685/19 (odmienny pogląd); 

Wyrok NSA z 4 października 2016 r. sygn. I FSK 372/15 (odmienny pogląd); 

Wyrok NSA z 15 marca 2018 r. sygn. I FSK 1767/17 (odmienny pogląd). 

 

Przepisy 

Art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

Art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Główne problemy 

1. Zastosowanie terminu przedawnienia z art. 70 § 1 o.p. do kwoty nadwyżki VAT do 

przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. 

2. Różne wnioski wynikające z uchwały NSA I FPS 9/08. 

3. „Zerowanie” nadwyżki z okresu przedawnionego jako niedopuszczalna ingerencja w 

rozliczenia podatnika - faktyczne naruszenie skutków przedawnienia. 

4. Pozorny problem nieograniczonego czasowo prawa do przenoszenia nadwyżki VAT – 

możliwość weryfikacji przenoszonej nadwyżki VAT przez organy podatkowe. 

  

 

 

 


