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W 2021 r. do Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło

6079 skarg kasacyjnych oraz 55 skarg o wznowienie postępowania.

Wśród nowych spraw:

- 36% (2185) dotyczyło spraw z zakresu podatku od towarów i usług,

- 7% (436) podatku akcyzowego,

- 17% (1037) podatku dochodowego od osób fizycznych,

- 7% (449) podatku dochodowego od osób prawnych,

- 13,7% (843) podatku od nieruchomości,

- 5,6% (339) egzekucji świadczeń pieniężnych i zabezpieczenia zobowiązań

pieniężnych,

- 7,5% (453) to odpowiedzialność podatkowa osób trzecich i ulgi płatnicze,

2,0% (127) to podatek od czynności cywilnoprawnych,

- 1,2% (127) to podatek od spadków i darowizn,

- 2,0% (136) skarg kasacyjnych dotyczyło innych spraw o symbolu

podstawowym 611.



W Izbie Finansowej rozstrzygnięto 4588 skarg kasacyjnych (stanowi to

75,47% wpływu skarg kasacyjnych), w tym 1004 sprawy rozstrzygnięto na

rozprawie oraz 3536 spraw na posiedzeniu niejawnym.

NSA uwzględnił 23% (1038) skarg kasacyjnych, 72% (3287) skarg

kasacyjnych oddalił.

Dla porównania w Izbie Finansowej w poprzednich latach rozstrzygnięto:

2020 r. - 4223 skargi kasacyjne, 2019 r. – 5666, 2018 r. - 5905, 2017 r. – 6167,

2016 r. – 5364, 2015 r. – 5095. W stosunku do rekordowego 2017 r.

załatwienie 2020 r. stanowiło 68,47%.

Znaczny udział skarg kasacyjnych rozpoznanych na posiedzeniu

niejawnym: w 2021 r. – 77%, w 2020 r. – 55,1% ogółu spraw załatwionych. W

2019 r. – (1071 spraw) 18,84%, 2018 r. – (1085 spraw) 18,37%, 2017 r. (1170

spraw) 18,94%, 2016 r. – (610 spraw) 11,37%.



Istota sądowej kontroli rozstrzygnięć wydawanych
przez organy administracji

1. Na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo do sądu zostało
wyrażone wprost w art. 45 ust. 1 oraz zagwarantowane w art. 77 ust. 2.
Zgodnie z pierwszym z tych przepisów, każdy ma prawo do sprawiedliwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy,
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Artykuł 77 ust. 2 stanowi zaś, że
ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej do dochodzenia
naruszonych wolności lub praw.

2. Istotą sądowej kontroli jest sformułowanie zwrotu stosunkowego o
zgodności lub niezgodności zaskarżonego aktu administracyjnego z
normą prawną (art. 1 § 2 p.u.s.a. - kontrola działalności administracji
publicznej sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli
ustawy nie stanowią inaczej).



Instrumenty uszczelniające system podatkowy

Nie budzi wątpliwości, że unikanie ciężaru podatkowego stoi w sprzeczności z

celami opodatkowania – ta forma unikania opodatkowania powinna i może być

zwalczana. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania może być zwalczane w

różny sposób:

- po pierwsze - ustanowieniem przez ustawodawcę norm prawnych zakazu

unikania opodatkowania tj. przez precyzyjne uregulowanie elementów

konstrukcji podatku (wyeliminowanie luk umożliwiających podatnikowi wybór

form prawnych, które pozwoliłyby na osiąganie zakładanego celu

ekonomicznego i jednocześnie uniknięcie opodatkowania);

- po drugie - kazuistycznymi przepisami służącymi wyeliminowaniu

konkretnych zachowań podatnika;

- po trzecie - za pomocą doktryn orzeczniczych kształtowanych w oderwaniu 

od konkretnych przepisów.



Instrumenty uszczelniające system podatkowy

1. Jak trudnym zadaniem jest proces uszczelniania systemu podatkowego tak,

aby spełnione zostały wymogi konstytucyjne, zgodność z prawem

wspólnotowym oraz zasady techniki prawodawczej dowiodły wprowadzane

w ostatnim latach zmiany prawodawcze w tym zakresie. Przede wszystkim

wprowadzono z dniem 15 lipca 2016 r. klauzulę ogólną przeciw unikaniu

opodatkowania (art. 119a o.p.) oraz definicję nadużycia prawa w podatku

VAT (art. 5 ust. 4 i ust. 5 u.p.t.u.).

2. Wprowadzono również szereg rozwiązań uszczelniających pobór VAT –

odwrotne obciążenie w obrocie krajowym, solidarną odpowiedzialność

nabywcy w związku z nabywaniem towarów wrażliwych, podzieloną

płatność, dodatkową sankcję VAT, wykreślenie bez zawiadomienia z rejestru

podatników VAT, jednolity plik kontrolny (JPK), system teleinformatyczny

izby rozliczeniowej (STIR). Rozwiązania te mają ułatwić walkę z

wyłudzeniami VAT. Rozwiązaniem systemowym jest również wprowadzenie

obowiązku raportowania o schematach podatkowych (MDR).



Instrumenty uszczelniające system podatkowy

W dalszej części wskazane zostaną problemy dotyczące stosowania w

praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych najważniejszych i mających

znaczenie dla całego systemy poboru podatków rozwiązań wprowadzonych do

ustawy Ordynacja podatkowa:

1. klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania (dział IIIa o.p.),

2. system teleinformatyczny izby rozliczeniowej – STIR (dział IIIb o.p.),

3. informacje o schematach podatkowych – MDR (dział III rozdział 11a

o.p.).

Nie będzie to, z oczywistych względów, całościowe omówienie tych rozwiązań

mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a jedynie wskazanie

problemów orzeczniczych występujących na tym etapie w ich stosowaniu.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

1. Dopuszczalność wykorzystania przy ocenie zaliczenia wydatków do
kosztów uzyskania przychodów – czy art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p mógł
zostać wskazany jako zapobiegający unikaniu opodatkowania

Wyrok NSA z 4 marca 2020 r., II FSK 1550/19, w przedmiocie nadpłaty
w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd sądu pierwszej
instancji, że cały schemat transakcji związanych z przemieszczaniem
praw do znaków towarowych nosi znamiona operacji optymalizującej
obowiązki podatkowe skarżącej. Powstaje jednakże w tym miejscu
pytanie, jakimi instrumentami przeciwdziałania opodatkowania dysponował
organ podatkowy w 2011 r. i czy do kategorii tych instrumentów można było
zaliczyć art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Wyrok NSA z 4 marca 2020 r., II FSK 1550/19 c.d.

1. Do czasu wprowadzenia do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej
klauzuli przeciwko unikaniu unikania opodatkowania (poza krótkim
epizodem obowiązywania art. 24b § 1 i 2), brakowało w systemie
polskiego prawa podatkowego unormowań pozwalających na
pominięcie lub modyfikację skutków podatkowych działań
podatników, noszących znamiona unikania opodatkowania, która to
operacja zarazem nie miała charakteru czynności pozornej (art. 199a §
2 O.p.), albo nie można było jej "przedefiniować" zgodnie z treścią art.
199a § 1 O.p.

Taki właśnie stan prawny obowiązywał w roku 2011.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Wyrok NSA z 4 marca 2020r. II FSK 1550/19 c.d.

2. Rzecz jednak w tym, że organ nie podjął próby zastosowania do

transakcji Skarżącej art. 199a § 1 czy też art. 199a § 2 O.p., nie podważał

także skuteczności zawartych umów, przenoszących na spółkę cypryjską

prawa do korzystania ze znaków towarowych oraz odpłatnej umowy

sublicencyjnej.

3. W świetle powyższych uwag zasadna jest konstatacja, że z

perspektywy treści art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. istotne znaczenie ma wyłącznie

ocena transakcji między skarżącą, a spółką cypryjską, związana z

ustaleniem czy wydatki ponoszone z tytułu zawartej umowy

sublicencyjnej spełniają przesłanki wynikające z tego przepisu, a

zwłaszcza, czy występuje związek przyczynowy między poniesionym

wydatkiem, a uzyskanym (obiektywnie możliwym do uzyskania)

przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Wyrok NSA z 11 sierpnia 2021 r., II FSK 1713/18, w przedmiocie podatku
dochodowego od osób prawnych za 2011 r.

1. Niewłaściwym posłużeniem się przez sąd pierwszej instancji wykładnią

gospodarczą dla oceny skutków podatkowych dokonanych czynności

cywilnoprawnych

Obok racjonalności działań podatnika drugim założeniem jest to, że

wszyscy podatnicy powinni podlegać adekwatnemu obciążeniu

podatkowemu. Obciążenie podatkowe jest adekwatne w sytuacji, w której

podatnik płaci podatek w wysokości odpowiadającej ogólnym założeniom

konstrukcji podatku, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg i

zwolnień (por. B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego,

ODDK, Gdańsk 2007, s. 148-149, oraz uchwały siedmiu sędziów NSA z

dnia 25 czerwca 2012 r., II FPS 2/12, ONSAiWSA 2012, nr 5, poz. 77; a

także z dnia 22 czerwca 2015 r., II FPS 3/15).



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Wyrok NSA z 11 sierpnia 2021 r., II FSK 1713/18 c.d.

2. Art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie zastępuje instrumentów pozwalających
organowi podatkowemu na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania,
w tym na kwestionowanie poniesionego wydatku, jeżeli spełnione są
warunki określone w tym przepisie.

3. W obowiązującym do dnia 15 lipca 2016 r. stanie prawnym, brak było
podstawy do pomijania przez organy podatkowe skutków
podatkowych czynności prawnej dokonanej wyłącznie w celu
osiągnięcia korzyści podatkowej. Powyższe oznacza, że o ile czynność
prawna była ważna, organ podatkowy zobowiązany jest respektować
skutki, jakie z danym rodzajem czynności wiąże system podatkowy.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Wyrok NSA z 11 sierpnia 2021 r., II FSK 1713/18 c.d.

4. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpowiedź na to
pytanie winna być pozytywna. Nie jest bowiem zasadne
kwestionowanie "sztucznych" ale skutecznych na gruncie prawa
cywilnego transakcji, za pomocą art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. A tak uczyniły
to organy podatkowe, a zaakceptował to Sąd pierwszej instancji.

5.Z perspektywy treści art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. istotne znaczenie ma
wyłącznie ocena transakcji między spółką a spółkami cypryjskimi,
związana z ustaleniem, czy wydatki ponoszone z tytułu zawartych
umów spełniają przesłanki wynikające z tego przepisu, a zwłaszcza,
czy występuje związek przyczynowy między poniesionym wydatkiem,
a uzyskanym (obiektywnie możliwym do uzyskania) przychodem lub
zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Wyrok NSA z 11 sierpnia 2021r., II FSK 1713/18 c.d.

6. Wykładnia gospodarcza szczególnie może być przydatna jest przy

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Świadczy o tym już sama treść

przepisów dotyczących klauzuli, w których to używa się pojęcia: "ryzyko

gospodarcze", "uzasadnienie gospodarcze". Przykładowo art. 119c § 2 o.p.

stanowi, że przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod

uwagę w szczególności występowanie:

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji;

2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego;

3) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu 

wyjściowego;

4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących;

5) ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w 

takim stopniu, iż należy uznać, że rozsądnie działający podmiot nie wybrałby tego sposobu 

działania



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – zagadnienia sporne 

dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych oraz opinii 

zabezpieczających

Rozstrzygnięcia w sprawie interpretacji indywidualnych oraz opinii

zabezpieczających wyprzedzają rozstrzygnięcia w sprawie

zastosowania klauzuli (art. 119a o.p.). Są tym samym poligonem

doświadczalnym dla podatników (zainteresowanych), organów i sądów

oraz mają niezaprzeczalny walor edukacyjny.

W tym zakresie zapadło wiele wyroków sądów administracyjnych

dostarczających interesujących aspektów nie tylko zastosowania

przepisów procesowych ale również samej normatywnej klauzuli

przeciw unikaniu opodatkowania.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – zagadnienia sporne 

dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych oraz opinii 

zabezpieczających

Wyroki NSA z: 28 czerwca 2017 r., II FSK 935/17 i 19 grudnia 2017 r.,

II FSK 2877/17

Podatnik zamierzający podjąć działania, co do których istnieje podejrzenie, że są

podejmowane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z

przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie może zatem żądać wydania

interpretacji indywidualnej zabezpieczającej te działania przed skutkami

ewentualnej weryfikacji przez organy podatkowe.

Ponadto zgodnie z art. 14na pkt 1 o.p., przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan

faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi

element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a.

To również podkreśla odrębność postępowań w sprawie wydania interpretacji

indywidualnych oraz postępowania toczącego się na podstawie przepisów

działu IIIa o.p.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – zagadnienia sporne 

dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych oraz opinii 

zabezpieczających

Wyrok NSA z 27 września 2018 r.,  II FSK 290/18

W orzecznictwie sądowym zaaprobowano praktykę organów, że istnienie

uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art.

119a o.p. stanowi przeszkodę do wydania indywidualnej interpretacji tej wagi,

iż organ interpretacyjny powinien odmówić wszczęcia postępowania w sprawie

jej wydania.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. znajduje oparcie w

art. 165a w związku z art. 14h o.p. wydanie postanowienia o odmowie

wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej w

przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 14b § 5b i § 5c tej

ustawy.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – zagadnienia sporne 

dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych oraz opinii 

zabezpieczających

Wyrok NSA z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 3819/17,

Oceniając konkurencyjność obu tych postępowań należy stwierdzić, że

uzasadnione przypuszczenie możliwości zastosowania art. 119a § 1 o.p., o

którym mowa w art. 14b § 5b tej ustawy, implikuje spór prawny w zakresie

wydania opinii zabezpieczającej lub wydania odmowy wydania opinii

zabezpieczającej, których niewątpliwie nie wydaje się w postępowaniu w

przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa

podatkowego.

Ewentualna ocena możliwości zastosowania art. 119a § 1 o.p. dokonana w

postępowaniu o wydanie opinii zabezpieczającej nie stanowi przy tym decyzji

podatkowej, może natomiast zostać potwierdzona w postępowaniu

podatkowym, po zbadaniu przesłanek i wyłączeń odpowiedzialności

podatkowej, wynikających z całości odpowiednich przepisów normujących

klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – zagadnienia sporne 

dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych oraz opinii 

zabezpieczających

Wyroki NSA z: 8 października 2018 r., II FSK 1033/18; 19 lutego 2020 r.

II FSK 3544/18; 25 listopada 2021 r., II FSK 669/19

Pojęcie "uzasadnione przypuszczenie" nie zostało zdefiniowane w

ustawie - Ordynacja podatkowa, co pozwala organowi podatkowemu na

swobodę w zakresie wywiedzenia spełnienia tej przesłanki i korzystania z

faktów i informacji znanych mu z urzędu. Wystąpienie uzasadnionego

przypuszczenia może być zatem wywiedzione także z okoliczności złożenia

przez wnioskodawcę lub inne powiązane podmioty innych wniosków o wydanie

interpretacji indywidualnej, które będą uzupełniać przedstawiony stan faktyczny

(zdarzenie przyszłe)".



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – zagadnienia sporne 

dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych oraz opinii 

zabezpieczających

Wyroki NSA z: 14 listopada 2019 r. II FSK 3967/17; 6 grudnia 2019 r. II FSK

51/18; 9 stycznia 2020 r. II FSK 289/18; 27 lutego 2020 r. II FSK 893/18; 5 marca

2020 r. II FSK 1014/18; 31 sierpnia 2020 r. II FSK 1517/18

Wystąpienia o opinię, o której mowa w art. 14b § 5c o.p. nie zależy od uznania

organu interpretującego, jeżeli poweźmie on uzasadnione przypuszczenie, że

elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego mogą być przedmiotem

decyzji z art. 119a o.p.

Ustawodawca nakazując zwrócenie się o taką opinię nie unormował jej

charakteru i nie wskazał wyraźnie na jej wiążący dla organu interpretującego

charakter. Brak jednoznacznej wypowiedzi ustawodawcy w tym zakresie nie

oznacza jednak, że opinia ta nie ma charakteru wiążącego dla organu

właściwego do wydania interpretacji. Wniosek taki można wyprowadzić z

wykładni systemowej wewnętrznej i wykładni celowościowej.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – opinia zabezpieczająca

Wyroki NSA z 31 stycznia 2019 r, II FSK 3242/18; 8 lipca 2020 r., II FSK

2797/19;

Wydana na podstawie art. 119y § 1 o.p. opinia zabezpieczająca, w

przeciwieństwie do pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w

indywidualnych sprawach, nie ogranicza się tylko do wykładni przepisów prawa

podatkowego, ale ponadto ujmuje możliwość zastosowania klauzuli przeciwko

unikaniu opodatkowania, uwzględniając też zawarte w tej klauzuli aspekty

gospodarcze planowanych działań i relacje korzyści ekonomicznych,

gospodarczych i podatkowych.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – opinia zabezpieczająca

Wyroki  NSA z 31 stycznia 2019 r, II FSK 3242/18; 8 lipca 2020 r.,  II FSK 

2797/19 c.d.

Negatywne stanowisko dla zainteresowanego polega na odmowie wydania

opinii zabezpieczającej (art. 119y § 2 o.p.).

W sytuacji negatywnej (odmownej) opinii szczególnego znaczenia nabiera jej

uzasadnienie, które musi stanowić rzetelną informację dla wnioskodawcy,

dlaczego w jego sprawie określone przepisy znajdują (bądź nie) zastosowanie, a

także dlaczego wyrażony przez niego pogląd odmienny nie zasługuje na

uwzględnienie. Odmowa wydania opinii zabezpieczającej obliguje zwłaszcza do

wskazania okoliczności świadczących o tym, że do czynności ma zastosowanie

art. 119a o.p.



Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – sądowa kontrola 

decyzji wydanych na podstawie art. 119a o.p.

1. Wyroki WSA Warszawie z 20.09.2021 III SA/Wa 584/21 i III SA/Wa 585/21 -

nieprawomocne

2.Wyroki WSA w Warszawie z 12.10.2021 r. III SA/Wa 795/21; III SA/Wa

829/21; III SA/Wa 830/21 – nieprawomocne

3. Wyroki WSA w Warszawie z 29.10.2021 III SA/Wa 1247/21 i III SA/Wa

1248/21 – nieprawomocne

4. Sprawy oczekujące na rozpoznanie – III SA/Wa 1745/21 oraz III SA/Wa

283 - 289/22 (7 spraw)



Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (STIR) – ocena 

sądowa zasad stosowania przez uprawnione organy

Wyroki NSA z: 3 marca 2020 r., I FSK 1888/19; 27 kwietnia 2020 r., I FSK

335/20; 27 kwietnia 2020 r., I FSK 491/20

Orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do dopuszczalności

pośredniej kontroli blokady rachunku bankowego na okres do 72 godzin

(blokada krótka)

1. Zgodna z konstytucyjnymi zasadami (art. 45 i art. 77 ust. 2 oraz art. 78

Konstytucji RP) wykładnia i analiza treści art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 o.p.

prowadzi do wniosku, iż przesłanki tzw. krótkiej blokady rachunku podlegają

kontroli sądowoadministracyjnej na podstawie art. 134 § 1 w związku z art. 135

p.p.s.a. w przypadku zaskarżenia postanowienia Szefa KAS w przedmiocie

przedłużenia tejże blokady na czas oznaczony.



Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (STIR)

Wyroki NSA z: 3 marca 2020 r., I FSK 1888/19; 27 kwietnia 2020 r., I FSK

335/20; 27 kwietnia 2020 r., I FSK 491/20 c.d.

2. W konsekwencji, ograniczenie przez sąd kontroli jedynie do postanowienia

Szefa KAS przedłużającego blokadę rachunku bankowego w sytuacji braku

możliwości zainicjowania przez podatnika instancyjnej kontroli rozstrzygnięcia

Szefa KAS dotyczącego blokady na 72 godziny narusza, w ocenie NSA,

przywołane konstytucyjne zasady.

3. W tej sytuacji, skoro przedmiotem skargi jest postanowienie o przedłużeniu

blokady rachunku bankowego, to ocenie sądowej nie podlega tylko spełnienie

przesłanek takiego przedłużenia, to znaczy istnienia obawy, że podmiot

kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania

podatkowego, przekraczającego 10.000 euro. Ocenie tej podlega również to,

czy rachunek podatnika jest wykorzystywany do celów mających związek z

wyłudzeniami lub zmierzającymi do wyłudzenia podatku (przesłanki blokady

krótkiej).



Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (STIR)

Wyroki NSA z: 3 marca 2020 r., I FSK 1425/19 i I FSK 1888/19; z 4 grudnia

2020 r., I FSK 1258/20 i I FSK 1326/20 - wyjaśnienie przesłanki tzw. długiej

blokady rachunku bankowego, tj. „uzasadniona obawa, że podmiot

kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania

podatkowego”, o której mowa w art. 119zw § 1 o.p.

Przy dokonywaniu oceny, czy zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot

kwalifikowany nie wykona zobowiązania, z uwagi na użycie w art. 119zw § 1

takiej samej przesłanki co w art. 33 § 1 o.p., stosowanie tego przepisu powinno

być zbliżone do zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Nie istnieje bowiem

wyczerpujący katalog okoliczności, które mają znaczenie dla oceny, czy

spełnione zostały przesłanki dokonania przedłużenia blokady. W każdej

bowiem sprawie inne okoliczności mogą świadczyć o istnieniu obawy

niewykonania zobowiązania.



Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (STIR)

Wyrok NSA z 18 lutego 2022 r., I FSK 2373/21 – postępowanie dowodowe

1. Mając na względzie całokształt ustaleń stanu faktycznego

wskazujących na spełnienie przesłanek z art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 Op,

w ocenie Sądu, zastosowanie blokady było konieczne dla zabezpieczenia

interesów fiskalnych Skarbu Państwa.

2. Przedstawione przez organ okoliczności faktyczne uzasadniały

zastosowanie instytucji krótkiej blokady, bowiem w łańcuchach dostaw, w

których uczestniczyła Skarżąca pojawiły się podmioty, których działania

cechowały elementy charakterystyczne potencjalnych oszustw podatkowych.

Część z nich rozliczała się z pominięciem rachunków bankowych, podejmowała

znaczne środki w gotówce.



Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (STIR)

Wyrok NSA z 18 lutego 2022 r., I FSK 2373/21 – postepowanie dowodowe

c.d.

3. Istotą procedury blokadowej jest zbadanie, na podstawie posiadanych

informacji, analizy ryzyka, okoliczności faktycznych, przepływów finansowych

czy konkretny podmiot może wykorzystywać działalność banków do celów

mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (blokada 72 godzinna), a

następnie czy względem tego podmiotu zachodzi uzasadniona obawa

niewykonania zobowiązania podatkowego przekraczającego równowartość

10.000 euro (przedłużenie blokady).



Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (STIR)

Wyrok NSA z 11 marca 2021 r., I FSK 15/21

1. W sprawie zastosowania blokady rachunku bankowego kluczowe

znaczenie mają wyniki analizy ryzyka, o której stanowi art. 119zn § 1

Ordynacji podatkowej oraz związana z tym uzasadniona obawa, że

podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać

zobowiązania podatkowego.

2. Stwierdzenie, że podatnik przyjmuje do rozliczenia faktury

niepotwierdzające rzeczywistych transakcji, może rodzić obawę

niewykonania zobowiązania podatkowego, a w konsekwencji dokonanie

zabezpieczenia tego zobowiązania.



Raportowanie o schematach podatkowych (MDR) – przepisy 

podatkowe podlegające procedurom interpretacji indywidualnych 

na wniosek zainteresowanego

Wyroki WSA z 21 kwietnia 2020 r., III SA/Wa 165/20 i III SA/Wa 167/20

(prawomocne)

Po dokonaniu zgłoszenia Szef KAS nadaje NSP (numer schematu podatkowego) i

przekazuje drogą elektroniczną zgłaszającemu potwierdzenie jego nadania,

zawierające informację o tym numerze i dane zawarte w przekazanej przez

zgłaszającego informacji o schemacie podatkowym.

Szef KAS ma również możliwość zwrócenia się do przekazującego informacje

o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści. Szef KAS

odmówi nadania NSP, jeżeli przekazana informacja o schemacie podatkowym nie

spełnia wymogów prawnych określonych dla tego rodzaju informacji. Ponadto NSP

może zostać unieważniony, jeżeli okaże się, że NSP nadano wielokrotnie temu

samemu schematowi podatkowemu lub nadano NSP na podstawie fałszywych lub

fikcyjnych danych.



Raportowanie o schematach podatkowych (MDR) – przepisy 

podatkowe podlegające procedurom interpretacji indywidualnych 

na wniosek zainteresowanego

Wyrok NSA z 28 stycznia 2021 r., I FSK 1703/20

1.Obowiązki prawno-podatkowe wynikające z działu III rozdziału 11a Ordynacji

podatkowej, tj. związane z tzw. obowiązkiem raportowania schematów

podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na

podstawie art. 14b i nast. tej ustawy.

2. Zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku złożenia informacji o schemacie

podatkowym, przepisy te należy uznać za regulacje materialnoprawne,

podlegające interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.



Raportowanie o schematach podatkowych (MDR) – przepisy 

podatkowe podlegające procedurom interpretacji indywidualnych 

na wniosek zainteresowanego

Wyrok NSA z 16 lutego 2022 r., III FSK 4150/21 

1. Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych mają de facto

charakter niejednolity. Tym samym regulacje materialnoprawne, zwłaszcza w

odniesieniu do obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym, są

zatem objęte – w ocenie sądu - zakresem postępowania interpretacyjnego na

podstawie art. 14b i następne O.p.

2. Informacyjny charakter omawianych unormowań nie przesądza o tym, że

odnoszą się one do realizacji praw i obowiązków w sferze procesowej. Są to

powinności, które służą prawidłowemu wykonaniu zobowiązania

podatkowego, które wyrażane są przez regulacje materialnoprawne, czemu

prawodawca daje wyraz nie tylko w ramach Ordynacji podatkowej (por.

rozdział 11 działu III), ale i w ustawach regulujących konkretny podatek.



Podsumowanie:
1. Rola sądownictwa administracyjnego w zapewnieniu równoważenia

różnych interesów stron poboru podatków.

2. Jak dowodzi przeprowadzona analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów

administracyjnych na tle stosowania wybranych instrumentów uszczelniających

pobór podatków w Polsce przesłanki ich zastosowania powinny każdorazowo

być analizowane na gruncie konkretnych okoliczności faktycznych, nie tylko

pod kątem zasad praworządności i powszechności opodatkowania (art. 83-84

Konstytucji RP), ale również z uwzględnieniem zasady zaufania (art. 2

Konstytucji RP, art. 121 § 1 o.p.), która w demokratycznym państwie prawnym

oznacza m.in., że postępowanie powinno być prowadzone w zaufaniu do

podatnika.

3. Przy wprowadzaniu tego rodzaju dolegliwych rozwiązań dla podatników w

sposób szczególny należało respektować zasadę proporcjonalności przy

tworzeniu prawa.



Podsumowanie:

4. Wprowadzenie tych rozwiązań nastąpiło w oderwaniu od rozwiązań

prawnych tworzących gwarancje dla podatników. Rozwiązania mające takie

znaczenie prawne zawarte były w projekcie nowej ordynacji podatkowej

chociażby w postaci przewidzianego w niej katalogu zasad ogólnych prawa

podatkowego

5. Wykazywany pośpiech we wprowadzaniu zmian uszczelniających system

podatkowy oraz dość przypadkowe ich umieszczenie w ustawie Ordynacja

podatkowa ma swoje konsekwencje dla sądowej kontroli wydawanych na

podstawie tych przepisów indywidualnych rozstrzygnięć.



Dziękuję bardzo za uwagę!!!


