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Ośrodek Studiów Fiskalnych jest jednostką badawczą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Ekspertów OSF jest prof. dr hab. 

Bogumił Brzeziński, dr h.c., kierownikiem OSF: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK 

 

Więcej informacji o działalności Ośrodka Studiów Fiskalnych: 

 

https://www.law.umk.pl/osf/ 
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Szanowni Goście Ośrodka Studiów Fiskalnych 

 

Prezentujemy materiał przygotowany na trzecią już konferencję z cyklu Przegląd 

Orzecznictwa Podatkowego. Tym razem nie jest to przegląd „wiosenny” z uwagi na datę 

wydarzenia. Zmiana daty jest odpowiedzią na Wasze oczekiwania wyrażane przed rokiem. 

Gdy ponad 3 lata temu przystępowałem do organizacji pierwszej konferencji, która 

obejmowałaby analizę wyroków sądów administracyjnych, traktowałem ją w założeniu jako 

wydarzenie dość niszowe, małe spotkanie dyskusyjne dotyczące wyroków sądów w 

sprawach podatkowych. Życie zweryfikowało prawdziwość moich przewidywań. Żywa 

dyskusja podczas konferencji w 2016 i 2017 r. oraz wzrastająca corocznie niemal w 

dwójnasób ilość uczestników (gdy przygotowujemy ten materiał jest nas już ponad 120 osób) 

wskazuje, że istnieje zapotrzebowanie na wnikliwą dyskusję o orzecznictwie. 

W tym roku nowością jest sesja tematyczna. Dotyczyć ona będzie tego, co bez 

wątpienia jest obecnie najbardziej widocznym elementem rzeczywistości podatkowej, czyli 

walki z nadużyciami. Chcemy jednak zastanowić się także nad drugą stroną medalu, czyli 

ochroną bezpieczeństwa prawnego podatnika.  

Uznaliśmy za celowe szersze spojrzenie także na wyroki nieprawomocne. W dobie 

dynamicznych zmian prawa podatkowego stanowią one istotną pomoc dla podatników. 

Naszym zdaniem, warto dyskutować o problemach związanych z wykładnią przepisów 

prawa podatkowego zanim ukształtuje się tzw. utrwalona linia orzecznicza.  

Dokonując wyboru wyroków, polegaliśmy na propozycjach referentów. Uznaliśmy, 

że warte szczegółowej analizy są wyroki, które mają jedną z poniższych cech: 

kontrowersyjność, reprezentatywność dla pewnej linii orzeczniczej (czasami dyskusyjnej), 

bądź też precedensowy charakter. Obejmuje to także wyroki wykazujące wadliwość 

regulacji prawnej, nawet gdy sąd nie był w stanie sanować tej sytuacji zastosowaniem 

odpowiedniej wykładni przepisów prawa.  

Wieczorem w piątek 9 marca 2018 r. zapraszamy na kolację do wnętrz Dworu Artusa. 

Przed kolacją – jak przed rokiem – niespodzianka turystyczna, ale skoro ma to być 

niespodzianka, to niech taką na razie pozostanie.   

Liczę, że podczas naszej konferencji nie będzie podziału na tzw. referentów i tzw. 

uczestników biernych, ale wszyscy weźmiemy udział w dyskusjach na temat 

prezentowanych wyroków.  

   

prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski 

kierownik naukowy konferencji 
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Program konferencji: 
piątek 9 marca 2018 r. 

11.30-12.00 Rejestracja (kawa na dobry początek) 

12.00-12.15 Otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. (kierownik Katedry 

Prawa Finansów Publicznych UMK oraz przewodniczący Zespołu Ekspertów Ośrodka Studiów 

Fiskalnych UMK) 

12:15 – 15.15 I sesja: Walka z nadużyciami a poczucie bezpieczeństwa podatnika – prowadzenie: 

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. 

referat wprowadzający:  
Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne przepisów 
prawa podatkowego - znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych oraz opinii zabezpieczających 
- sędzia NSA Jan Rudowski, Wiceprezes NSA - prezes Izby Finansowej 

 odpowiedzialność podatnika a oszustwo popełnione przez jego kontrahenta (wyrok WSA 
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r., I SA/Wr 1341/16, orzeczenie nieprawomocne) – 
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki) 

 zarzut przestępstwa gospodarczego  a prawo do odliczenia w VAT (wyrok NSA z dnia 30 
maja 2017, I FSK 1821/15) – Cezary Przygodzki (Dentons) 

 manipulowanie podstawą opodatkowania jako obejście prawa (wyrok NSA z dnia 26 maja 
2017 r., I FSK 1944/15) – dr Roman Namysłowski (Crido) 

 art. 199a Ordynacji podatkowej jako podstawa pominięcia skutków podatkowych 

transakcji (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2017 r., I SA/Bd 896/17, orzeczenie 

prawomocne) – dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte); (wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2017 r.,  I 

FSK 1832/15) – Andrzej Ladziński (GWW) 

 dopuszczalność wydania interpretacji a opinia w zakresie, o którym mowa w art. 14b § 5b 

Ordynacji podatkowej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2017 r., VIII SA/Wa 

557/17, orzeczenie nieprawomocne) -  sędzia NSA Bogusław Dauter 

 wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej zakresu ochrony wynikającej z innej 

interpretacji (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2017 r., II FSK 935/17) – Alicja Sarna (MDDP) 

 skutki niekompletności opisu zdarzenia we wniosku o interpretację indywidualną (wyrok 
NSA z dnia 28 lipca 2017 r., II FSK 1959/15) – dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 
15:15-15.45 Kawa 

 

15.45-18:00 II sesja: Podatki pośrednie i cła - prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów VAT (wyrok NSA z dnia 30 
listopada 2017 r. I FSK 418/16) – dr Adam Bartosiewicz (EOL) 

 możliwość przyjęcia okresów rozliczeniowych - dla powstania obowiązku podatkowego - 
w przypadku dostaw powtarzających się  (wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r. sygn. I FSK 
1104/15) dr Adam Bartosiewicz (EOL) 

 zwolnienie dotyczące niezależnych grup osób; skutki temporalne zmiany interpretacji 
prawa (wyrok TS UE z dnia 21 września 2017 r. C-605/15, Aviva) sędzia NSA Roman 
Wiatrowski  

 uniwersalizm tez wyroków TSUE w sprawach klasyfikacji taryfowej w Nomenklaturze 

Scalonej –analogia stanów faktycznych i ciężar dowodu (wyrok WSA: z 26 października 
2017 r., I SA/Ol 618/17 w kontekście wyroku TSUE C-286/15) – Rafał Zajączkowski (Deloitte) 

 klasyfikacja PKWiU - element stanu faktycznego czy oceny prawnej? (wyrok NSA z dnia 29 
listopada 2017 r., I FSK 179/16) – Alicja Sarna (MDDP) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 
 

od ok. 18.30 – niespodzianka turystyczna – zbiórka w Dworze Artusa 

20:00 - uroczysta kolacja Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 
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sobota, 10 marca 2018 r.  

 

08:30-10:00 III sesja: Podatki lokalne – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK  

 

 przekształcenie spółki akcyjnej w jawną a podatek od czynności cywilnoprawnych 
(uchwała NSA z dnia 15 maja 2017 r., II FPS 1/17) – dr Hanna Filipczyk (Enodo Advisors) 

 budynek budowlą w podatku od nieruchomości? ( wyrok TK z dni 13 grudnia 2017, SK 
48/15) - Paweł Banasik (Deloitte) 

 solidarność a związek z działalnością gospodarczą (wyrok TK z dnia 12 grudnia 2017, SK 
13/15) – Michał Nielepkowicz (Thedy & Partners)  

 udostępnienie infrastruktury kolejowej (wyrok WSA z Kielcach z dnia 16 listopada 2017 r., I 
SA/Ke 531/17) – Adam Kałążny (Deloitte) 

  podstawa opodatkowania budowli, gdy amortyzacji nie dokonuje podatnik podatku od 

nieruchomości (wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017 r., II FSK 1633/17 – Adam Kałążny 
(Deloitte) 

 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 
10.00—10:15 Kawa 

 

10.15-12:15 IV sesja: Podatki dochodowe – prowadzenie: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, 

kierownik OSF UMK  

 

 przedawnienie straty (uchwała NSA z dnia 6 listopada 2017 r., II FPS 3/17) – sędzia NSA dr 
Krzysztof Winiarski 

 wymiana informacji podatkowej między państwami (wyrok NSA z 26 września 2017 r., II 

FSK 3579/15) – sędzia NSA Bogusław Dauter 

 uznanie czynności jako wykonalnej w ramach działalności gospodarczej (wyrok NSA z 

dnia 7 lutego 2017 r. II FSK 4025/14) - dr hab. Paweł Borszowski prof. UWr 

 przychód z likwidacji spółki z o.o. a świadczenia niepieniężne (wyrok NSA z dnia 27 

czerwca 2017 r., II FSK 658/17) – Michał Goj (EY) 

 zakres ulgi rehabilitacyjnej (wyrok NSA z 5 października  2017 r., II FSK 2249/15)  - dr 

Paweł Majka (UR) 

 skutki objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w 

postaci wierzytelności własnej (wyrok NSA z dnia 18 maja 2017 r., II FSK 1095/15) - Adam 

Wacławczyk (Deloitte) 

 usługi zagranicznego rezydenta a ograniczony obowiązek w Polsce (wyrok NSA z 15 maja 
2017, II FSK 3587/14) – Rafał Ciołek (KPMG)  

 
Dyskusja ekspercka 
Dyskusja plenarna 
 

12.15-13.15 Lunch  
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13:15-15:00 V sesja: Przepisy ogólne prawa podatkowego – prowadzenie: dr hab. Krzysztof 

Lasiński-Sulecki, kierownik OSF UMK 

 wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku TS UE (uchwała NSA z 
dnia 16 października 2017 r., I FPS 1/17) – dr Hanna Filipczyk (Enodo Advisors) 

  termin na wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (wyrok NSA 
z dnia 3 października 2017 r., II FSK 2367/15) – dr hab. Adam Nita prof. UJ 

 zasada nieszkodzenia a oprocentowanie za podatek wpłacony nienależnie na podstawie 

wadliwej interpretacji (wyrok NSA z dnia 13 grudnia  2017, I FSK 128/16) - Rafał Mikulski 
(Dentons) 

 odmowa stwierdzenia nadpłaty w VAT płatnikowi (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 
13.04.2017 r., I SA/Po 1112/16) - . dr Adam Zdunek 

 wszczęcie postępowania karnoskarbowego o czyn z art. 107 k.k.s. a zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z dnia 23 listopada 2017 I 
FSK 577/16) – dr Piotr Stanisławiszyn (UO) 

 o zasadach rzetelnego procesu w niektórych sprawach podatkowych na tle Europejskiej 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (wyrok ETPCz w sprawie 
CHAP LTD v. ARMENIA  z 4.05.2017 (skarga nr 15485/09) – dr Ewa Prejs (UMK) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

15.00-15:30 Kawa 

15.30-18.00 VI sesja: Orzeczenia nieprawomocne - prowadzenie dr hab. Wojciech Morawski, prof. 

UMK 

 podatek dochodowy od zbycia nieruchomości odzyskanej przez spadkobiercę 

wywłaszczonego właściciela (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r., III SA/Wa 
517/17, orzeczenie nieprawomocne) – prof. UMK dr hab. Agnieszka Olesińska, sędzia WSA w 
Warszawie 

 sposoby nabycia przedsiębiorstwa uprawniające do amortyzowania wartości firmy (wyrok 
WSA w Łodzi z dnia 19 grudnia 2017r., I SA/Łd 909/17, orzeczenie nieprawomocne) – Adam 
Wacławczyk (Deloitte)  

 wypłata zysku spółki komandytowej po przekształceniu ze spółki komandytowo-akcyjnej 
(wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2017 r., I SA/Po 703/16, orzeczenie 
nieprawomocne) – Michał Goj (EY) 

 zgodność  z prawem UE ograniczenia odliczenia dla usług zakwaterowania i usług 

restauracyjnych (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r., III SA/Wa 599/16, 
orzeczenie nieprawomocne) – dr Roman Namysłowski (Crido) 
Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości w stanie prawnym po 
1 stycznia 2017 r. (wyrok WSA w Bydgoszczy, 21 lutego 2017, I SA/Bd 866/16, orzeczenie 
nieprawomocne) – Cezary Przygodzki (Dentons) 

 opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wytwórni mas bitumicznych (wyrok WSA w 
Gorzowie Wlkp. z dnia 28 czerwca 2017 r., I SA/Go 211/17, orzeczenie nieprawomocne) – dr 
Paweł Majka (UR) 

 skutki niepodania przez pełnomocnika profesjonalnego adresu elektronicznego ePUAP 
(postanowienie WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2017 r., III SA/Wa 3175/16, orzeczenie 
nieprawomocne) – Rafał Mikulski (Dentons) 

 zbieg przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego (wyrok WSA  w Gliwicach z 
dnia 21 lutego 2017 r., I SA/Gl 1286/16, orzeczenie nieprawomocne) – dr Joanna Zawiejska-
Rataj (Deloitte) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

… - dyskusja podsumowująca - prowadzenie prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. 
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Sesja I 

12:15 – 15.15 I sesja: Walka z nadużyciami a poczucie bezpieczeństwa podatnika – 

prowadzenie: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. 

referat wprowadzający:  
Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne 
przepisów prawa podatkowego - znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych 
oraz opinii zabezpieczających - sędzia NSA Jan Rudowski, Wiceprezes NSA - prezes 
Izby Finansowej 

 odpowiedzialność podatnika a oszustwo popełnione przez jego kontrahenta 
(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r., I SA/Wr 1341/16, 
orzeczenie nieprawomocne) – prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet 
Łódzki) 

 zarzut przestępstwa gospodarczego  a prawo do odliczenia w VAT (wyrok 
NSA z dnia 30 maja 2017, I FSK 1821/15) – Cezary Przygodzki (Dentons) 

 manipulowanie podstawą opodatkowania jako obejście prawa (wyrok NSA 
z dnia 26 maja 2017 r., I FSK 1944/15) – dr Roman Namysłowski (Crido) 

 art. 199a Ordynacji podatkowej jako podstawa pominięcia skutków 

podatkowych transakcji (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2017 r., 

I SA/Bd 896/17) – dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte); (wyrok NSA z dnia 27 

czerwca 2017 r.,  I FSK 1832/15) – Andrzej Ladziński (GWW) 

 dopuszczalność wydania interpretacji a opinia w zakresie, o którym mowa 

w art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 

października 2017 r., VIII SA/Wa 557/17, orzeczenie nieprawomocne) -  

sędzia NSA Bogusław Dauter 

 wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej zakresu ochrony wynikającej z 
innej interpretacji (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2017 r., II FSK 935/17) – 
Alicja Sarna (MDDP) 

 skutki niekompletności opisu zdarzenia we wniosku o interpretację 
indywidualną (wyrok NSA z dnia 28 lipca 2017 r., II FSK 1959/15) – dr hab. 
Wojciech Morawski prof. UMK 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 
15:15-15.45 Kawa 
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Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne 
przepisów prawa podatkowego - znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych 
oraz opinii zabezpieczających - sędzia NSA Jan Rudowski, Wiceprezes NSA - prezes 
Izby Finansowej 
 

Przepisy 

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201 ze zm.) 

 

 

Art.  14a 
§  1.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia 
jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w 
szczególności: 
1)dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne), 

2)wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące 
stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) 

- przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 

Art.  14b 

§  1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, 
w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego 
(interpretację indywidualną). 

§  2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu 
faktycznego lub zdarzeń przyszłych. 

§  2a.   Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy 
prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów 
podatkowych. 

§  3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 
przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej 
tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 

(…) 

§  5.   Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu 
faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem 
toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-
skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w 
decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. 
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§  5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe 
odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w 
takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do 
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie 
interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. 
W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej 
wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje 
zażalenie. 

§  5b. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu 
faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 
119a lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 

§  5c.  Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b, 
chyba że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było 
przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, której przedmiotem jest zagadnienie 
odpowiadające stanowi faktycznemu lub zdarzeniu przyszłemu przedstawionemu 
we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wraz z wnioskiem organu 
uprawnionego do wydania interpretacji indywidualnej o jej wydanie, po usunięciu 
danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty w nich wskazane, 
dołącza się do akt sprawy. (…) 

Art.  14g 

§  1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów 
określonych w art. 14b § 3 lub innych wymogów określonych przepisami prawa 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 
Art. 14h 
W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 120, art. 121, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, 
art. 165, art. 165a, art. 169, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213, art. 214, art. 215 § 1 i 3 
oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV. 

 
Art.  14k. 

§  1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, 
stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu 
odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego 
interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w 
przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. 

§  2. Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić 
temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w 
rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. 

https://www.arslege.pl/ordynacja-podatkowa/k38/a15859/
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§  3. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa 
zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w 
rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o 
przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych 
sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. 

Art.  14l.   

W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada 
stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed 
opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji 
indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty 
podatku. 

Art.  14m.  

§  1. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której 
wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu 
sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie 
wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: 

1)zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do 
interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w 
rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz 

2)skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny 
będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji 
ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. 

§  2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje: 

1)w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, 
w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną 
interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono 
organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego 
interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności; 

2)w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w 
którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną 
interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono 
organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego 
interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał 
następny; 

3)w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w 
którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną 
interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono 
organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego 
interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc 
następny. 
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§  3. Na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji 
określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego organ podatkowy 
określa również wysokość podatku objętego zwolnieniem, o którym mowa w § 1, 
albo - w przypadku uiszczenia podatku w zakresie objętym tym zwolnieniem - 
określa wysokość nadpłaty. 

§  4. Organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia 
odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 2, podając jednocześnie informacje, z jakim 
dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku wynikającego z 
uchylonej przez orzeczenie interpretacji. 

 
Art. 14na  
Przepisów art 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe 
będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności 
będących przedmiotem decyzji wydanej: 
1) z zastosowaniem art. 119a; 
2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5  ust. 5 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Art. 119w 
§ 1. Zainteresowany może zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 
wydanie opinii zabezpieczającej. 
§ 2. Zainteresowani mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem. 
§ 3. Wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej. 

 

Art. 119zf 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 14b § 4 i 5, art. 14c § 4, art. 14d § 2 i 3, art. 14e § 1 pkt 2 i § 2-4, art. 14f § 
3, art. 14i § 2-5, art. 14o, art. 20g § 3, art. 120, art. 123, art. 125, art. 126, art. 129, 
art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2 i 4, 
art. 170, art. 171, art. 189 § 3, art. 197 § 1 i 3, art. 213-215 oraz przepisy działu IV 
rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 i 23. 
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 odpowiedzialność podatnika a oszustwo popełnione przez jego 
kontrahenta – prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet 
Łódzki) 
 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 

2017 r. (I SA/Wr 1341/16 – orzeczenie nieprawomocne) 

 

1. Oszustwo karuzeli podatkowej nie jest nadużyciem prawa. Są to dwie odmienne 

instytucje prawne. Błędne jest założenie aby w przypadku karuzeli podatkowej 

stosować odpowiedzialność zbiorową wobec podmiotów występujących w ramach 

łańcucha dostaw; 

2. Transakcje, które obiektywnie miały miejsce nawet, gdy stanowią element 

łańcucha dostaw podlegają pod system VAT i wykluczone jest stosowanie do nich 

art. 108 ust. 1 ustawy o VAT 

3. W kontekście wyroku TSUE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie WebMindLicences 

Kft., C-419/14, EU:C:2015:832 należy uznać, że dowodem w rozumieniu art. 180 § 1 

Ordynacji podatkowej są nagrania z rozmów a nie protokoły odtworzenia zapisów 

z podsłuchiwanych rozmów.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia 

Z powyższych orzeczeń TSUE można wywieść następujące wnioski dotyczące 

poszczególnych etapów postępowania dowodowego. 

Po pierwsze, rolą organów podatkowych jest ustalenie z jakim stanem faktycznym 

mamy do czynienia w każdej konkretnej sprawie. W zależności od zaistniałej sytuacji 

dokonywać pewnych wniosków i wyciągać określone konsekwencje prawne. 

Stawianie tezy zaistnienia karuzeli podatkowej wiąże się z wykazaniem kto w istocie 

był organizatorem takiego oszustwa czyli tym, który odpowiada za zorganizowanie 

oszustwa, zwerbowanie jego członków i jego nadzorowanie. Niewykluczone jest też, 

że w sprawie może zaistnieć tylko oszustwo typu znikający podatnik a może też 

mieć miejsce inna sytuacja. Takie ustalenia są o tyle kluczowe, gdyż pozwalają 

następnie odnosić je do relacji z konkretnym podatnikiem. W sytuacji, gdy stwierdza 

się, że doszło do karuzeli podatkowej każdorazowo należy oceniać poszczególne 

transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i ich wzajemne powiązania. Tym 

bardziej, że jest to oszustwo wpisane niejako w system VAT, wykorzystujące 

mechanizmy rynkowe oraz rzetelnych podatników do jego przeprowadzenia. Stąd 

też jego wykrycie jest niebywale trudne i wymaga szczególnej ostrożności aby nie 

skrzywdzić podmiotów, które funkcjonują na rynku w sposób rzetelny. 
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Organizatorzy takiego procederu potrzebują bowiem rzetelnych podatników aby 

uwiarygodnić obrót towarem i ukryć oszustwo. Należy wyraźnie podkreślić, że nie 

jest dopuszczalne stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec podmiotów 

występujących w ramach łańcucha dostaw. Tymczasem całe postępowanie organów 

podatkowych zostało zbudowane na takim właśnie założeniu. 

Po drugie, organy podatkowe stawiając tezę o świadomym uczestnictwie podatnika 

w oszustwie muszą ją udowodnić. Organy podatkowe nie mogą tracić z pola 

widzenia sytuacji, która rzeczywiście miała miejsce u podatnika. Samo zaś 

stwierdzenie cech oszustwa nie może automatycznie generować wniosku o 

zaistnieniu świadomości u podatnika, zwłaszcza wówczas, gdy pewne okoliczności 

ustala się u podmiotów gospodarczych z którymi nie stwierdzono żadnych relacji z 

podatnikiem. Zbyt pochopne szafowanie sformułowaniem świadomości podatnika 

co do uczestnictwa w oszustwie, bez przeanalizowania prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej i okoliczności w jakich ona się odbywa jest nie tylko 

krzywdzące dla podatnika, który mógł nie wiedzieć albo stać się ofiarą oszustwa lecz 

również może przyczynić się do utraty przez niego wypracowanej przez lata 

renomy. 

Po trzecie, w sytuacji, gdy pomimo podejrzeń organy podatkowe nie są w stanie do 

końca stwierdzić jak wyglądało oszustwo a zwłaszcza nie do końca wiadomo jak 

przebiegały transakcje wcześniejsze czy późniejsze łańcucha i tym samym nie sposób 

jest udowodnić podatnikowi świadomego uczestnictwa w oszustwie to należy ocenić 

okoliczności przedmiotowej sprawy i stwierdzić czy podatnik powinien był 

podejrzewać zaistnienie oszustwa u swojego dostawcy czy odbiorcy w sytuacji gdy 

został spełniony materialny warunek transakcji (doszło do dostawy towarów lub 

świadczenia usług). 

Po czwarte, w razie wykazania takich okoliczności, które powinny u racjonalnego 

przedsiębiorcy wywołać uzasadnione podejrzenia organy podatkowe zobowiązane 

są do poczynienia ustaleń w zakresie dochowania należytej staranności przez 

podatnika. Kluczowym jest zatem ustalenie pewnego wzorca zachowania podatnika 

do jakiego następnie należy odnosić określone jego zachowania. W każdym 

przypadku są to inne okoliczności. Zwykła negacja podjętych przez podatnika 

działań jest niewystarczająca dla pozbawienia podatnika uprawnienia wynikającego 

z systemu VAT. 

Po piąte, stwierdzenie działania podatnika w dobrej wierze wyklucza możliwość 

pozbawienia go prawa do odliczenia VAT, prawa do zastosowania stawki VAT 0% 

czy prawa do zwrotu. Dobra wiara chroni lecz jej brak generuje konsekwencje 

prawne w postaci pozbawienia podatnika ww. uprawnień. Ten rodzaj konsekwencji 

ma walor zniechęcający i skłaniający podatników do większej uważności w 

prowadzonej działalności gospodarczej. Lekkomyślne działanie powoduje bardzo 
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poważne konsekwencje na gruncie VAT. Jednakże przepisy VAT nie dają możliwości 

całkowitego wyeliminowania z systemu VAT wszystkich podmiotów w łańcuchu 

dostaw. Zwłaszcza, że zgodnie z orzecznictwem TSUE zasada neutralności 

podatkowej sprzeciwia się wprowadzeniu powszechnego zróżnicowania w zakresie 

poboru VAT między transakcjami legalnymi a nielegalnymi (por. wyrok z dnia 10 

listopada 2011r., w sprawie The Rank Group plc, C-259/10 i C-260/10, 

EU:C:2011:719, pkt 45). Jak to zostało już wyżej powiedziane charakter danej 

transakcji w łańcuchu nie zmienia okoliczność, iż towary przechodzą następnie przez 

ręce tego samego dostawcy. Oszukańczy cel może leżeć u podstaw łańcucha 

transakcji, ale oszustwo to stanowi swego rodzaju działalność; nie jest on 

nieodłącznym elementem działalności w zakresie obrotu towarem i nie zmienia 

charakteru poszczególnych transakcji w innych punktach łańcucha. 

3.6. W tak zarysowanych ramach organy podatkowe powinny prowadzić 

postępowanie podatkowe z uwzględnieniem przepisów podatkowego prawa 

procesowego. Należy zwrócić uwagę, że w toku postępowania organy podatkowe 

działają na podstawie przepisów prawa (art. 120 O.p.). Zobligowane są również do 

podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz załatwienia sprawy. W art. 122 O.p. została uregulowana zasada 

prawdy obiektywnej, uważana za naczelną zasadę postępowania podatkowego. Jej 

treść oznacza, że obowiązkiem organu podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego 

zgodnie ze stanem rzeczywistym. Istotą bowiem ww. zasady jest to, że podstawą 

orzeczenia mają być jedynie okoliczności faktyczne stanowiące prawdę rzeczywistą, 

a nie prawdę formalną, czyli przyznaną przez stronę, ewentualnie ustaloną na 

podstawie części dowodów. Zasada ta została skonkretyzowana w art. 187 § 1 O.p., 

który nakłada na organ podatkowy obowiązek zebrania i w sposób wyczerpujący 

rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Tym samym organ prowadzący 

postępowanie obowiązany jest zebrać materiał dowodowy dotyczący wszystkich 

okoliczności, z którymi - na podstawie obowiązujących przepisów - wiążą się skutki 

prawne (por. B. Dauter (w:) Gruszczyński Bogusław, Niezgódka-Medek Małgorzata, 

Hauser Roman, Kabat Andrzej, Babiarz Stefan, Dauter Bogusław, Ordynacja 

podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 

wydanie V, s. 1064). Zgodnie zaś z art. 191 O.p. organ podatkowy ocenia na 

podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została 

udowodniona. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że wynikająca z tego 

ostatniego przepisu zasada swobodnej oceny dowodów oznacza, iż organ 

podatkowy w ocenie materiału dowodowego nie jest skrępowany żadnymi regułami 

dowodowymi, a ustaleń faktycznych dokonuje według własnego przekonania, na 

podstawie wszechstronnie rozważonego materiału dowodowego, ważąc wartość 

dowodową poszczególnych środków dowodowych, wpływ udowodnienia jednej 

okoliczności na inne okoliczności (np. wyroki NSA: z dnia 20 sierpnia 1997 r., sygn. 
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akt III SA 150/96, z dnia 26 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 342/09, z dnia 28 maja 2013 

r., sygn. akt II FSK 2048/11, z dnia 22 października 2015 r., sygn. akt II OSK 366/14, 

CBOSA). Aby w ramach owej swobody nie zostały przekroczone granice 

dowolności, organ podatkowy winien m.in. kierować się prawidłami logiki, 

zgodnością oceny z prawami nauki i doświadczenia życiowego, traktowania 

zebranych dowodów jako zjawisk obiektywnych, oceniania dowodów wyłącznie z 

punktu widzenia ich znaczenia i wartości dla toczącej się sprawy, wszechstronności 

oceny (por. wyroki NSA: z 29 czerwca 2000 r., sygn. akt I SA/Po 1342/99, z 5 

listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2394/13, z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 

1654/14, CBOSA). Rozpatrzeniu podlegają więc nie tylko poszczególne dowody 

odrębnie, ale wszystkie dowody we wzajemnej łączności (por. wyrok NSA z 17 

lutego 2017 r. sygn. akt I FSK 1282/15, CBOSA). 

Warto jest wskazać, że postępowanie odwoławcze polega na ponownym 

rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu 

podatkowego pierwszej instancji. Istotą administracyjnego toku instancji jest więc 

dwukrotne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, nie zaś tylko kontrola zasadności 

zarzutów podniesionych w stosunku do orzeczenia organu podatkowego pierwszej 

instancji (por. S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. IX, [w:] 

Komentarz do art. 220, LEX). 

3.7. W sprawie co się tyczy pozbawienia Skarżącej prawa do odliczenia VAT organy 

podatkowe uznały, że świadomie uczestniczyła ona w łańcuchach transakcji – 

określanych mianem "karuzeli podatkowej" mających na celu dokonanie oszustwa 

podatkowego w postaci wyłudzenia VAT. Wskazano, że w 207 łańcuchach transakcji 

uczestniczyło łącznie 57 podmiotów, z których 26 było tzw. znikającymi podatnikami 

czyli podatnikami, którzy nie uiścili należnego VAT od dokonanych transakcji o 

zwrot, którego wystąpiła Skarżąca i dzięki odliczeniu, którego w sposób 

nieuprawniony pomniejszyła swoje zobowiązania podatkowe. Uznano tym samym, 

że faktury VAT wystawione przez podmioty B sp. z o.o. z siedzibą w W., C sp. z o.o. 

z siedzibą w R., D Sp. z o.o. z siedzibą w W., E Sp. z o.o. z siedzibą w W., F s.c. M. R., 

E. R. z siedzibą w W., G z siedzibą w W., H Sp. z o.o. z siedzibą w W., I z siedzibą w 

W., J Sp. z o.o. z siedzibą w T., K Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w C. stwierdzają 

czynności, które nie zostały dokonane albowiem zostały wyreżyserowane jedynie 

aby wyłudzić VAT. Co się zaś tyczy podatku należnego to ustalenia sprowadzają się 

w istocie do stwierdzenia, że towary nabywane od ww. podmiotów zostały 

następnie odsprzedane do firm, które wykazywały kwotę do zwrotu a tym samym 

służyły jedynie do udokumentowania transakcji karuzelowej. Podobne 

rozumowanie zastosowano w odniesieniu do transakcji Skarżącej z podmiotami 

zagranicznymi. 
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3.8. Powyższe dowodzi, że organy podatkowe w istocie, wbrew wyraźnym 

wskazówkom zawartym w orzecznictwie TSUE, całą argumentację zbudowały na 

globalnej ocenie celu i rezultatów poszczególnych łańcuchów transakcji (tj. 

stwierdzenia oszustwa karuzelowego), a nie cechach każdej poszczególnej transakcji 

zawartej przez Skarżącą z poszczególnymi dostawcami czy nabywcami. Założenie, iż 

ostatecznie transakcje nie miały celu gospodarczego, organy podatkowe oparły na 

zespole okoliczności, które wykraczały poza przesłanki decydujące, czy transakcja w 

ramach łańcucha mieści się w zakresie VAT (s. 363 decyzji organu podatkowego 

pierwszej instancji; s. 64 decyzji organu odwoławczego). W konsekwencji pozwoliło 

to na wyprowadzenie wniosków z pominięciem okoliczności faktycznych danej 

sprawy, a co istotne tych okoliczności, które dotyczyły samej Skarżącej. 

Tak naprawdę z treści uzasadnienia decyzji organu podatkowego pierwszej instancji 

nie wiadomo jak przebiegało oszustwo karuzelowe i czy mamy do czynienia z 

jednym oszustwem karuzelowym czy kilkoma. Z kolei sformułowana teza o 

świadomym uczestnictwie Skarżącej w karuzeli podatkowej - zdaniem Sądu - nie 

została dostatecznie udowodniona w sprawie. Wnioski czynione przez organy 

podatkowe w istocie opierają się na przyjętym uproszczonym schemacie oszustwa 

"karuzeli podatkowej" i jego cechach charakterystycznych. Decyzja organu 

podatkowego pierwszej instancji wskazuje na łańcuchy dostaw towaru w formie 

tabelarycznej s.29-216 lecz trudno jest zrozumieć, w których przypadkach organy 

podatkowe udowodniły istnienie oszustwa karuzelowego i jaki podmiot był w takim 

przypadku organizatorem takiego oszustwa, tj. podmiotem wiodącym. Faktem jest, 

że przedstawia się przykładowe częściowe powroty towarów lecz wskazywanie ich 

nie może przesądzać globalnie o braku jakiejkolwiek działalności gospodarczej 

pomiędzy poszczególnymi ogniwami, zwłaszcza tymi, które zaistniały pomiędzy 

Skarżącą a jej dostawcami i nabywcami. W oparciu zaś o wybiórcze wnioski nie 

można dowodzić o braku jakiejkolwiek działalności gospodarczej u Skarżącej. 

Decyzja organu odwoławczego nie zawiera w ogóle analizy w tym względzie 

pomimo, że w swym odwołaniu Skarżąca wyraźnie odnosi się do wskazywanych 

przez organ podatkowy pierwszej instancji cech oszustwa karuzelowego w relacji do 

sytuacji Skarżącej. 

Niewątpliwie organom podatkowym udało się udowodnić oszustwo typu "znikający 

podatnik" czyli wskazać na podmioty, które w łańcuchach dostaw nie płaciły 

podatku. W treści decyzji brak jest wyraźnego wskazania okoliczności, które 

dowodzą, że Skarżąca była świadoma takiego procederu lub przynajmniej wiedziała 

lub mogła wiedzieć, że uczestniczy w takim oszustwie. Tym bardziej, że 

przedstawione łańcuchy dostaw wskazują, że Skarżąca była jednym z wielu 

podmiotów w nich uczestniczących i to nie podmiotem bezpośrednim. Same organy 

podatkowe przyznają, że dostawcy Skarżącej byli buforami czyli podmiotami, które 

rzetelnie wywiązywały się ze swoich obowiązków podatkowych oraz nie 
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zakwestionowano ani fizycznego istnienia towaru ani faktu ich dostarczenia do 

magazynu Skarżącej (por. s. 348-349 i 381 decyzji organu podatkowego pierwszej 

instancji; s. 76 i 87 decyzji organu odwoławczego). Fakt, że na wcześniejszych 

etapach obrotu w sprawie funkcjonowali "znikający podatnicy", którzy nie płacili 

VAT nie powinno mieć – co do zasady - bezpośredniego przełożenia na sytuację 

Skarżącej, gdy w odniesieniu do kwestionowanego (kolejnego) ogniwa transakcje 

gospodarcze miały miejsce, a w konsekwencji nie można z góry zakładać, że 

Skarżąca wiedziała lub mogła nie wiedzieć o takim oszustwie. Należy udowodnić, że 

Skarżąca wiedziała o znikających podatnikach albo, że powinna była nabrać 

podejrzeń co do okoliczności związanych z dostawcami. 

Tymczasem argumentacja organów podatkowych na poparcie wskazywanej wyżej 

tezy świadomego uczestnictwa Skarżącej w oszustwie w istocie sprowadza się do 

stwierdzenia, że dostawcy Skarżącej pełnili rolę bufora a ona zaś sama pełniła rolę 

brokera, a w przypadku, gdy jej klientami były spółki polskie – rolę bufora. 

Zapomniano, że nawet przypisanie funkcji poszczególnym podmiotom w wykrytym 

oszustwie nie oznacza ich świadomości w oszukańczym procederze. Samo 

stwierdzenie, że przedstawiony mechanizm "oszustwa karuzelowego" z pewnymi 

modyfikacjami ma zastosowanie w niniejszej sprawie jest niewystarczający aby 

uznać, że fakt wystąpienia oszustwa karuzelowego jest bezsporny również dla 

Skarżącej (s. 77 decyzji organu odwoławczego) a już w ogóle nie dowodzi o jej 

świadomości. 
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 zarzut przestępstwa gospodarczego  a prawo do odliczenia w 
VAT – Cezary Przygodzki (Dentons) 

 
Wyrok NSA z dnia 30 maja 2017 r., I FSK 1821/15 

 

Oceniając realność zakwestionowanych transakcji wykazanych w spornych 
fakturach w ramach zgromadzonego i przedstawionego przez organy podatkowe 
materiału dowodowego, Sąd pierwszej instancji winien zwrócić szczególną uwagę 
na prawidłowość tego materiału i jego ocenę w kontekście art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy 
o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu nie tyle chronologii dat 
poszczególnych czynności wynikających z dokumentów, które mogłyby mieć 
znaczenie przy realizacji czynności dostaw towarów, lecz faktu działania 
poszczególnych podmiotów, w ramach zawiązanych (często nieformalnie) 
konsorcjów na rzecz realizacji przedmiotu umowy z MEN. 

 
Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 
 

NSA stwierdził, że „uzasadnienie wyroku Sądu pierwszej instancji nie spełnia (…) 

wymagań z art. 141 § 4 p.p.s.a., co uniemożliwia Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu pełną kontrolę instancyjną zaskarżonego rozstrzygnięcia. Sąd 

pierwszej instancji nie określił jednoznacznie, jaki stan faktyczny, ustalany w sprawie 

przez organy, uznaje za prawidłowy. Nie wiadomo bowiem, czy Sąd pierwszej 

instancji, zakwestionowane w sprawie przez organy transakcje w zakresie podatku 

należnego i naliczonego, uznaje za w ogóle niewykonane, czy też wykonane lecz w 

innym okresie czasu, niż wystawione faktury (1 grudnia 2008 r.). Tymczasem 

ustalenie, czy zakwestionowane faktury nie dokumentują żadnych transakcji, czy też 

dokumentują transakcje dokonane w innym terminie będzie miało wpływ na to, czy 

faktury te w ogóle mogą być uwzględnione w rozliczeniu skarżącej, czy będą mogły 

być uwzględnione w rozliczeniu innego okresu”. 

 

„Sąd zatem, w sposób jednoznaczny powinien wskazać, jaki stan faktyczny sprawy 

został w tym spornym zakresie ustalony przez organy podatkowe i ocenić, czy te 

ustalenia zostały dokonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami postępowania i 

materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, jak również dokonać analizy 

prawidłowości zastosowanych w sprawie przepisów prawa materialnego oraz 

odnieść się do zarzutów skargi w kontekście stanu faktycznego przyjętego za 

podstawę rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy, a nie w oparciu o swoje własne 

ustalenia”. 

 

“[W] okolicznościach niniejszej sprawy przekazanie dokumentu licencji jako 

"dokumentu potwierdzającego legalność dostarczonego oprogramowania" (§ 2 pkt 

18 umowy z MEN) stanowiło jednak - jak wynika z § 2 pkt 21 umowy - istotny 
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element świadczący o wykonaniu usługi wynikającej z tej umowy. Sam fakt 

przekazania oprogramowania do szkół/placówek, bez przekazania dokumentu 

potwierdzającego legalność dostarczonego oprogramowania (licencji), nie stanowił o 

wykonaniu zamówionej usługi. Uwzględnić przy tym należy, że w sytuacji, kiedy 

przekazującym licencję MEN był jeden z członków konsorcjum jako ostatni z 

łańcucha podmiotów uprawnionych do przekazywanego MEN 

(szkołom/placówkom) oprogramowania, każdy z tych podmiotów musiał pozyskać 

uprawnienia licencyjne do oprogramowania (począwszy od producenta programu), 

w celu ich przekazania kolejnemu. Udzielenie jednak licencji nie może być - jak w tej 

sprawie - traktowane jako sprzedaż licencji, skoro istotą umowy licencyjnej jest 

udzielenie przez podmiot, któremu wyłącznie przysługuje jakieś prawo do dobra o 

charakterze niematerialnym (np. programu komputerowego), upoważnienia do 

korzystania z tego prawa innemu podmiotowi na uzgodnionych warunkach”. 

 

„Sprzedaż jest odpłatną czynnością rozporządzającą, a licencja polega jedynie na 

udzieleniu określonego prawa lub zezwolenia na wykorzystanie określonych dóbr 

niematerialnych, przy czym może ona mieć charakter odpłatny i nieodpłatny. 

Licencja nie może być zatem przedmiotem sprzedaży w rozumieniu kodeksu 

cywilnego”. 

 

„Tym samym, nie może budzić wątpliwości, że w sytuacji, gdy przedmiotem umowy 

z MEN było przekazanie szkołom/placówkom stosownego oprogramowania 

komputerowego wraz z udzieleniem do niego licencji oraz stosownymi 

dokumentami (m.in. licencjami) upoważniającymi do legalnego korzystania z tego 

oprogramowania - czynności te miały charakter usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 

1 u.p.t.u., zgodnie z którym przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 

towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości 

niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności 

prawnej”. 

 

„W tym też aspekcie - realizacji usługi mającej na celu wykonanie przedmiotu 

umowy z MEN - należy ocenić sporne pod względem realizacji transakcje wykazane 

w zakwestionowanych przez organy podatkowe fakturach, przy uwzględnieniu 

faktu, że wszystkie podmioty uczestniczące w tej realizacji rozliczyły się z podatku 

wykazanego w tychże fakturach. Ważnym jest także - przy całej nieprecyzyjności 

umowy z MEN - że w przypadku, gdy to MEN dokonywało darowizny 

oprogramowania z licencjami na rzecz szkół, to Ministerstwo musiało być 
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pierwotnym nabywcą (uprawnionym) z tytułu tych usług, aby następnie 

nieodpłatnie przekazać je szkołom (za pośrednictwem Wykonawcy)”. 

 

„Oceniając zatem realność zakwestionowanych transakcji wykazanych w spornych 

fakturach w ramach zgromadzonego i przedstawionego przez organy podatkowe 

materiału dowodowego, Sąd pierwszej instancji winien zwrócić szczególną uwagę 

na prawidłowość tego materiału i jego ocenę w kontekście art. 8 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., 

przy uwzględnieniu nie tyle chronologii dat poszczególnych czynności wynikających 

z dokumentów, które mogłyby mieć znaczenie przy realizacji czynności dostaw 

towarów, lecz faktu działania poszczególnych podmiotów, w ramach zawiązanych 

(często nieformalnie) konsorcjów na rzecz realizacji przedmiotu umowy z MEN, 

której wykonanie w terminie było nadrzędnym ich priorytetem, zwłaszcza w 

kontekście czasu realizacji tej umowy od momentu jej podpisania 5 listopada 2008 r.” 

 

W ocenie NSA „uwzględnić także należy, że - jak stwierdził TSUE w wyroku z dnia 

21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 Halifax plc i in. przeciwko Commissioners of 

Customs & Excise - dane transakcje stanowią dostawy towarów lub świadczenie 

usług oraz działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 

ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 VI Dyrektywy, jeżeli spełniają obiektywne kryteria, na których 

opierają się te pojęcia, nawet, jeśli dokonywane są wyłącznie w celu uzyskania 

korzyści podatkowej i nie mają żadnego innego celu gospodarczego. Przy czym VI 

Dyrektywa powinna być interpretowana w ten sposób, iż sprzeciwia się ona prawu 

podatnika do odliczenia naliczonego podatku VAT, jeżeli transakcje, z których 

wynika to prawo, stanowią nadużycie. Dla stwierdzenia istnienia nadużycia 

wymagane jest po pierwsze, aby dane transakcje, pomimo iż spełniają formalne 

przesłanki przewidziane w odpowiednich przepisach szóstej dyrektywy i 

ustawodawstwa krajowego transponującego tę dyrektywę, skutkowały uzyskaniem 

korzyści podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem tych przepisów. Po 

drugie, z ogółu obiektywnych okoliczności powinno również wynikać, iż 

zasadniczym celem tych transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej. Transakcje, 

których dokonanie stanowi nadużycie powinny zostać przedefiniowane w taki 

sposób, aby odtworzyć sytuację, która istniałaby, gdyby nie dokonano transakcji 

stanowiących wspomniane nadużycie”. 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko 

 

 wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r., I FSK 352/16 

 wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2017 r., I FSK 1658/15 

 wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2018 r., I FSK 664/16 
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Przepisy 

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity: 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) 

Art. 5 

1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", 

podlegają: 

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 

2) eksport towarów; 

3) import towarów na terytorium kraju; 

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium 

kraju; 

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy 

zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami 

prawa. 

 
Art. 6  
Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
(…) 
2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 
 
Art. 8 

1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde 

świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu 

art. 7, w tym również: 

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na 

formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. 

 

Art.  88. 

3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy 

podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku 

gdy: 

(…)  

4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: 

a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych 

czynności. 
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Główne problemy 

 

 Prawo do odliczenia w VAT w przypadku czynności naruszających prawo. 

 Opodatkowanie licencji w VAT. 

 Wymogi rzetelnego postępowania dowodowego oraz ocena dowodów w 

postępowaniu dotyczącym przeniesienia licencji. 

 W przypadku powołania się przez organy na fakt, że faktury stwierdzają 

czynności, które nie zostały dokonane, dla pozbawienia podatnika prawa do 

odliczenia podatku VAT niezbędne jest udowodnienie, jakie podmioty i na 

jakiej podstawie faktycznie zrealizowały usługi. 
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 manipulowanie podstawą opodatkowania jako obejście prawa – 
dr Roman Namysłowski (Crido) 

 

 

wyrok NSA z 26 maja 2017 r., sygn.. I FSK 1944/15 

 

Ze stanu faktycznego wynika, że zakwestionowane transakcje, pomimo że spełniają 
formalne przesłanki, to skutkowały uzyskaniem korzyści podatkowej sprzecznej z 
celem u.p.t.u.. Zasadniczym ich celem było bowiem uzyskanie takich korzyści. W 
tego typu sytuacjach jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ( dalej TSUE) przyjmuje się, że działania takie stanowią nadużycie ( 
vide np. wyroki TSUE z 20 czerwca 2013 r. w sprawach C -653/11 HE Majesty`s 
Commissioners of Revenue and Customs i C -255/02 Halifax i inni). W wyrokach 
tych TSUE wskazał, że transakcje, których dokonanie stanowi nadużycie powinny 
zostać przedefiniowane w taki sposób, aby odtworzyć sytuację, która istniałyby, 
gdyby nie dokonano transakcji stanowiących nadużycie. Tak też w tej sprawie 
uczyniono. Organy bowiem zgodnie z wytycznymi wynikającymi z tych wyroków 
prawidłowo przedefiniowały zakwestionowane transakcje. Nie zostały więc 
naruszone wskazane w skardze kasacyjnej przepisy prawa materialnego. 
 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 
 

W sprawie tej nie było sporne to, że cena zakupu e-papierosów była znacznie wyższa 

od ustalonej przez skarżącą ceny jej sprzedaży, cena zaś sprzedaży książki 

wielokrotnie przewyższała cenę zakupu książki. Uwzględniając te okoliczności, a 

także to, że cena sprzedaży książki nawet w ciągu jednego dnia się zmieniała, to że 

skarżąca nie dysponowała dowodami zakupu książki, oraz to, że książka nigdy nie 

była przedmiotem odrębnej oferty, to że e-papierosy opodatkowane były stawką 

podstawową, a książki stawką 5% prawidłowo przyjęto w tej sprawie, że skarżąca 

ustalając tak cenę poszczególnych elementów zestawu w istocie manipulowała 

podstawą opodatkowania przy sprzedaży towarów opodatkowanych różnymi 

stawkami podatku VAT osiągając w związku z tym nieuzasadnioną korzyść 

podatkową (…). 

 

Trafnie przyjęto w tej sprawie, że zasadniczym celem tak ustalania cen towarów w 

zestawie było zmniejszenie podatku należnego od sprzedaży tych towarów. 

 

Wyroki powiązane 

 C-653/11 (Paul Newey) 

 C-643/11 (LVK – 56)1 

 C-285/11 (Bonik) 

                                                           
1 Identycznie w rozstrzygnięciu w sprawie C-642/11 (Stroy trans) 
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 C-33/11 (A) 

 C-504/10 (Tanoarch) 

 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) 

 C-103/09 (Weald Leasing) 

 C-425/06 (Part Service) 

 C-223/03 (University of Huddersfield) 

 C-419/02 (BUPA) 

 C-255/02 (Halifax) 

 

 

Główne problemy 

 nadużycie prawa 

 korzyść podatkowa a swoboda działalności  

 prawo do redefiniowania transakcji i konsekwencji podatkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 art. 199a Ordynacji podatkowej jako podstawa pominięcia 

skutków podatkowych – dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) i 

Andrzej Ladziński (GWW) 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2017 r. I SA/Bd 896/17 

To, że stosownie do art. 199a § 1 O.p. organ podatkowy w trakcie ustalania treści 

czynności prawnej ma obowiązek badania zgodnego zamiaru stron i celu czynności, 

a nie tylko dosłownego brzmienia oświadczeń woli złożonych przez strony 

czynności, nie oznacza, iż jest to samodzielna podstawa do zakwestionowania 

skutków czynności prawnej dla celów podatkowych. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„III. Skład orzekający w niniejszej sprawie uznaje – w części dotyczącej oceny 

skutków dla celów podatkowych zawartych czynności prawnych i wniesionego 

wkładu – że ustalenia organów uchybiają zastosowanym w sprawie przepisom w 

tym w szczególności art. 199a § 1 O.p. Sąd natomiast zgadza się z dokonanymi 

ustaleniami, z których wynika, ze opisane w zaskarżonej decyzji czynności prawne 

składają się na mechanizm optymalizacyjny związany z takim nakreśleniem 

schematu transakcyjnego, którego realizacja w zasadzie jest pozbawiona racji 

gospodarczych (na co wskazywał organ odwoławczy uzasadniając swoje 

stanowisko) z wyłączeniem podatkowych. Czynności te niewątpliwie podjęte zostały 

w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu podatkowego, w tym optymalizacji 

opodatkowania. Wszelkie ustalenia i wnioski w tym zakresie dokonane przez organy 

są uprawnione. Nie można jednak stwierdzić, że opisane czynności prawne miały 

cechy czynności pozornych, a tylko skutków podatkowych wynikających z takiej 

czynności organ podatkowy mógłby nie uwzględnić. W niniejszej sprawie nie mamy 

do czynienia z czynnością pozorną, co potwierdzić na s. 17 zaskarżonej decyzji organ 

odwoławczy. W związku z tym powstaje pytanie, czy art. 199a § 1 O.p. może 

stanowić samodzielną podstawę do zakwestionowania – na gruncie prawa 

podatkowego – dokonanych przez Skarżącą działań. Na tak postawione pytanie 

należy odpowiedzieć negatywnie.” 

„Pominięcie skutków prawnych dokonanych czynności prawdopodobnie byłoby 

możliwe w dawnym porządku prawnym, pod rządami art. 24b § 1 O.p., ale ten 

przepis już nie obowiązuje. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 maja 2004 r. 

o sygn.. K 4/03 (Dz.U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1288) uznał ten przepis za niezgodny z 

Konstytucją RP. Natomiast klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

wprowadzona ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 846) obowiązuje 

dopiero od 15 lipca 2016 r. Zgodnie ze znowelizowanym art. 119a § 1 ustawy z 29 
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sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – „Czynność dokonana przede wszystkim w 

celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z 

przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem 

korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie 

opodatkowania)”. Kwestie związane ze stosowaniem przepisów tej klauzuli w czasie 

reguluje art. 7 ustawy zmieniającej, zgodnie z którym: „Przepisy art. 119a-119f 

ustawy zmieniającej w art. 1 mają zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej 

po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”. Zatem klauzulę przeciwko unikaniu 

opodatkowania stosuje się do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w 

życie ustawy zmieniającej, a więc od 15 lipca 2016 r. Organy tych przepisów 

niestosowały. 

W związku z tym organy w rozpatrywanej sprawie nie miały upoważnienia do 

uzycia takiej argumentacji, jakby klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania 

była stosowana. W stanie prawnym obowiązującym w 2013 r. (mającym 

zastosowanie w niniejszej sprawie) ogólna klauzula zakazująca unikania 

opodatkowania nie obowiązywała, stan ten jest równoznaczny z zakazem pomijania 

przez organy podatkowe skutków podatkowych czynności prawnej dokonanej 

wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Jeżeli art. 199 § 1 O.p. stanowiłby 

wystarczającą regulację dla zakwestionowania skutków podatkowych czynności 

prawnych – jak twierdzi organ odwoławczy – to zbędne byłoby wprowadzanie 

regulacji dotyczącej klauzuli zakazującej unikania opodatkowania. Sąd wychodzi z 

założenia, że Ustawodawca jest racjonalny. Skoro mocą ustawy wprowadza do 

Ordynacji podatkowej określoną regulację w postaci klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania, to oznacza, ze w tej ustawie brak przepisów w tym zakresie. 

Ustawodawca zatem uznał za konieczne wypełnienie tej luki prawnej konkretnymi 

przepisami prawa. Jeżeli natomiast uznać – do czego prowadzi zaakceptowanie 

stanowiska organu – że była ona w tej ustawie już ujęta (w ramach art. 199 § 1 O.p.), 

to należałoby ocenić jako zbędną regulację, która aczkolwiek szczegółowiej, niemniej 

jednak kolejny raz regulowałaby to samo zagadnienie.  

Powyższe oznacza, że o ile czynność prawna jest ważna, organ podatkowy 

zobowiązany jest respektować skutki, jakie z danym rodzajem czynności wiąże 

system podatkowy. W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu, Skarżąca działała w 

granicach prawa, a ewentualna „optymalizacja podatkowa” nie może sama przez się 

dowodzić i uzasadniać kwestionowania jej skutków na gruncie prawa podatkowego. 

W 2013 r. brak było bowiem regulacji prawnej zawierającej klauzulę przeciwko 

unikaniu opodatkowania. 

Orzecznictwo 

 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 

listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 458/15 
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 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2016 r., sygn. akt 

II FSK 2047/14 

 wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2000 r., sygn. akt II CKN 313/00, 

niepubl., z 17 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 250/08, z dnia 31 marca 2016 r., 

sygn. akt IV CNP 27/15 oraz z 18 lipca 2014 r., sygn. akt IV CSK 640/13, a 

także z 24 lipca 2009 r., sygn. akt II CSK 41/09 

 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2016 r., sygn. 

akt II FSK 2727/14 

 wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. 

akt II FSK 3162/13, z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt II FSK 3503/14, a także 

wyroki WSA w Olsztynie z 25 maja 2016 r., sygn. I SA/Ol 164/16 czy WSA w 

Gdańsku z 13 lipca 2016 r., sygn. I SA/Gd 369/16 

 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r, sygn. 

akt I FSK 1832/15 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201 ze zm.) 

 

Art. 199a 

§ 1. Organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia 

zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń 

woli złożonych przez strony czynności. 

§ 2. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności 

prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej. 

§ 3. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności 

zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości co 

do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są 

skutki podatkowe, organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie 

istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa. 

Główne problemy 

 Praktyka organów podatkowych w zakresie stosowania art. 199a OP. 

 Pozorność czynności prawnych na gruncie orzecznictwa podatkowego. 

 Najnowsze orzecznictwo WSA i NSA w zakresie dopuszczalności 

zastosowania art. 199a OP do pominięcia skutków podatkowych czynności. 
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Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2017 r., I FSK 1832/15 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Przepis art. 199a § 2 O.p. ma zastosowanie jedynie w razie stwierdzenia  dokonania 
pozornej czynności, a nie czynności dokonanej wyłącznie w celu osiągnięcia 
zamierzonego rezultatu podatkowego, niemającej jednak cech czynności pozornej. 

Z normy art. 199a § 2, w oparciu o instytucję pozorności, nie można wywodzić 
skutków prawnych w stosunku do czynności następującej po czynności uznanej za 
pozorną (symulowaną), dokonanej przez beneficjenta umowy uznanej za „pozorną” 
na rzecz osoby trzeciej.  

Odnośnie tejże korzyści podatkowej (…) - aby ocenić, czy takie czynności można 
uważać za praktyki stanowiące nadużycie, sąd krajowy powinien najpierw zbadać, 
czy zamierzonym skutkiem jest korzyść podatkowa, której przyznanie byłoby 
sprzeczne z jednym lub kilkoma celami szóstej dyrektywy, a następnie, czy 
stanowiła ona zasadniczy cel przyjętego rozwiązania umownego.    

Wyroki powiązane 

Podobne stanowisko II FSK 3162/13 z dnia 15.01.2016 r. 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

Art. 199a § 2 
Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności 
prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej.  
Główne problemy 

1. Czy art. 199a § 2 O.p. upoważnia organy podatkowe do kwestionowania 
skutków podatkowych czynności dokonanych z zamiarem osiągnięcia 
korzyści podatkowej i czy działanie z zamiarem osiągnięcia korzyści 
podatkowej jest równoznaczne z pozornością, o której mowa w tym przepisie? 

2. Czy dopuszczalne jest, zgodnie z koncepcją nadużycia prawa, 
kwestionowanie czynności podatnika na gruncie podatku od towarów i usług, 
jeśli podatnik działał z zamiarem osiągnięcia korzyści w podatku 
dochodowym lub w każdym innym podatku niż podatek od towarów i usług? 

3. Czy możliwe jest jednoczesne zastosowanie w sprawie art. 199a O.p. i 
koncepcji nadużycia prawa? 

Bibliografia 

K. Winiarski: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i nadużycie 
prawa podatkowego, Przegląd Prawa Publicznego 12/2015 

B. Rogowska-Rajda, T. Tratkiewicz: Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT, 
Przegląd Podatkowy 1/2018 
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 dopuszczalność wydania interpretacji a opinia w zakresie, o 

którym mowa w art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej -  sędzia 

NSA Bogusław Dauter 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 

października 2017 r., VIII SA/Wa 557/17 

Organ interpretacyjny w uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia 

postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na 

podstawie art. 165a § 1 Op w zw. z art. 14b § 5b i § 5c Op winien przedstawić 

własną ocenę prawną co do przyczyn wydania takiego rozstrzygnięcia. Odwołanie 

się wyłącznie do opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako wiążącej, 

takiej oceny nie zawiera. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

"(...) W ocenie Sądu istotę sporu stanowi ocena czy organ interpretacyjny jest 

związany opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie, której organ 

interpretacyjny zwrócił się na podstawie art. 14b § 5c Op i w oparciu, o którą 

orzekające w sprawie organy uznały, iż w sprawie istnieje uzasadnione 

przypuszczenie, że elementy zdarzenia przyszłego wskazanego we wniosku o 

wydanie interpretacji indywidualnej mogą być przedmiotem decyzji wydanej z 

zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej. Organ przyjął bowiem, że wystąpiły 

podstawy do zastosowania w sprawie treści art. 165a § 1 Op w związku z art. 14b § 

5b i art. 14b § 5c Op, gdyż na tle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego Szef 

KAS wydał pozytywną opinię w zakresie uzasadnionego przypuszczenia 

zastosowania do przedstawionego przez skarżącego zdarzenia przyszłego decyzji z 

zastosowaniem art. 119a Op, którą organ interpretacyjny uznał za wiążącą. W ocenie 

skarżącego zaś, opinia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie jest dla organu 

interpretacyjnego bezwzględnie wiążąca, a ponadto w sprawie nie zachodzą 

okoliczności pozwalające na uznanie istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że 

elementy zdarzenia przyszłego mogą być przedmiotem wydania decyzji z 

zastosowaniem art. 119a Op, także z tego powodu, iż organ w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku nie miał możliwości oszacowania czy korzyść 

podatkowa wnioskodawcy przekroczy kwotę 100 000 zł. 

 (...)Organ interpretacyjny w zaskarżonym postanowieniu stanął na stanowisku, iż 

rozważenie możliwości wydania w sprawie decyzji z art. 119a Op należy tylko i 

wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, co wynika z brzmienia 

przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, zakreślających kompetencję 

tego organu do procedowania w przedmiocie decyzji z art. 119a Op. Powyższe w 

ocenie organu interpretacyjnego sprawia, że opinia Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej wydana na podstawie art. 14b § 5b w zw. z art. 14b § 5c Op jest dla organu 

interpretacyjnego wiążąca. Odnosząc się do tej argumentacji, w ocenie Sądu wskazać 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(165(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(c))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(c))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(165(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(c))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(c))&cm=DOCUMENT
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należy, iż przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania zostały zawarte w 

Dziale IIIa Ordynacji podatkowej - Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Z art. 

119y § 1 Ordynacji podatkowej umieszczonego w Rozdziale 4 ww. Działu - Opinie 

zabezpieczające wynika, iż Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię 

zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku (o wydanie takiej opinii) 

okoliczności wskazują, że do czynności nie ma zastosowania art. 119a. W przypadku 

zaś, gdy przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności ma 

zastosowanie art. 119a Op Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania 

opinii zabezpieczającej, wskazując okoliczności świadczące o tym, że do czynności 

może mieć zastosowanie art. 119a, przy czym odmowa wydania opinii 

zabezpieczającej zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego (art. 119y § 2 i § 3 Op). Z powyższych regulacji wynika zatem, iż 

tryb wydawania opinii zabezpieczających, do wydania lub odmowy wydania 

których posiada kompetencje Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest osobnym 

trybem w stosunku do trybu wydawania interpretacji indywidualnych, 

uregulowanego w Ordynacji podatkowej w Dziale II - Organy podatkowe i ich 

właściwość, Rozdziale 1a - Interpretacje przepisów prawa podatkowego. W tych 

okolicznościach, zdaniem Sądu brak jest podstaw do wniosku, że opinia Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o którą organ interpretacyjny wystąpił na 

podstawie art. 14b § 5c Op jest wiążąca dla organu interpretacyjnego z uwagi na 

wyłączne kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do procedowania w 

przedmiocie decyzji z art. 119a Op, wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu 

unikaniu opodatkowania. Powyższe związanie nie wynika także z brzmienia art. 14b 

§ 5b i 5c Op. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przesłanką odmowy 

wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej na 

podstawie art. 14b § 5b Op jest poczynienie przez organ przekonującego wywodu, że 

w odniesieniu do choćby niektórych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia 

przyszłego opisanych we wniosku o wydanie interpretacji może zaistnieć przesłanka 

wydania decyzji w oparciu o art. 119a Op. Wywód ten, w ocenie Sądu może 

przywoływać argumentację opinii uzyskanej od Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, rozstrzygnięcie nie może jednak opierać się na tej opinii jako 

bezwzględnie obowiązującej, bez przedstawienia własnego stanowiska w sprawie. 

Jak wynika z brzmienia art. 14b § 5b Op, wystarczającą przesłanką zastosowania tego 

przepisu jest powzięcie przez organ uzasadnionego przypuszczenia, że w 

odniesieniu do elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we 

wniosku o wydanie interpretacji może zostać wydana decyzja z zastosowaniem 

regulacji przeciwdziałających unikaniu opodatkowania. Na gruncie reguł języka 

powszechnego zwrot "uzasadnione" oznacza tyle co oparte na obiektywnych racjach, 

podstawach. Przez sformułowanie "uzasadnić" należy z kolei rozumieć poparcie 

czegoś dowodami, argumentami. Samo zaś "uzasadnienie" to zbiór argumentów, 

motywów, dowodów itp. uzasadniających czyjeś działanie. Przez "przypuszczenie" 

należy z kolei rozumieć domyślanie się czegoś lub uważanie czegoś, nie mając 

pewności (tak: Słownik Języka Polskiego PWN, dostęp pod adresem: 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(y))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(y))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(y))par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(y))par(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(c))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(c))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
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http://sjp.pwn.pl). Przez sformułowanie "uzasadnione przypuszczenie" należy 

zatem rozumieć popartą argumentami prognozę możliwości wystąpienia 

określonego zdarzenia, stanu rzeczy. 

W przypadku "przypuszczenia" mowa jest jedynie o możliwości, 

prawdopodobieństwie zaistnienia określonego stanu rzeczy, zjawiska. 

Przypuszczenie, w przeciwieństwie do dowodu nie wymaga pozostawania w 

pewności co do określonego osądu.(...) 

Przepisy art. 119c i art. 119d Ordynacji podatkowej wskazują co rozumie się 

odpowiednio przez zawarte w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej pojęcia: "sztuczny 

sposób działania" oraz "czynność podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej". Przepisy te wyrażają zatem klauzulę przeciwko unikaniu 

opodatkowania, będącą jednym z instrumentów przeciwdziałania temu zjawisku. 

Dokonując wykładni językowej art. 14b § 5b Op należy zauważyć, że wyraża on 

skierowany do organu interpretacyjnego zakaz wydania interpretacji indywidualnej 

w zakresie elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których 

istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one m.in. przedmiotem decyzji 

wydanej z zastosowaniem art. 119a Op. Innymi słowy uzasadnione przypuszczenie 

wydania na podstawie art. 119a Op decyzji w odniesieniu do elementów stanu 

faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionych we wniosku o wydanie 

interpretacji stanowi przesłankę negatywną rozpoznania wniosku. Ustawodawca w 

art. 14b § 5b Op formułując przesłanki odmowy wydania interpretacji indywidualnej 

poprzez sformułowanie "w odniesieniu do elementów stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego" odwołuje się przy tym jedynie do elementów 

przedmiotowych nie zaś podmiotowych wniosku. Innymi słowy jedynym 

warunkiem zastosowania omawianego przepisu jest powzięcie przez organ 

uzasadnionego przypuszczenia, że w odniesieniu do elementów stanu faktycznego 

lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku o wydanie interpretacji może zostać 

wydana decyzja z zastosowaniem regulacji przeciwdziałających unikaniu 

opodatkowania. Formułując przesłanki zastosowania art. 14b § 5b Op ustawodawca 

odwołał się jedynie do elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, nie 

zaś do okoliczności związanych z beneficjentem ewentualnej korzyści podatkowej. 

W omawianym przepisie nie wskazuje się adresata ewentualnej decyzji wydanej z 

zastosowaniem art. 119a § 1 Op. Nie jest zatem istotne czy ewentualna korzyść 

podatkowa może zostać przypisana podmiotowi występującemu z wnioskiem o 

wydanie interpretacji indywidualnej. Prawidłowość powyższego rozumowania 

znajduje dodatkowe potwierdzenie w brzmieniu art. 119f § 1 Op. Zgodnie z tym 

przepisem, w rozumieniu działu IIIa Op, dotyczącym przeciwdziałania unikaniu 

opodatkowania, "czynność" oznacza także zespół powiązanych ze sobą czynności, 

dokonanych przez te same bądź różne podmioty. Przytoczony przepis nie 

pozostawia wątpliwości, że czynność dokonana przede wszystkim w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z 
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przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej może zostać dokonana również 

przez więcej niż jeden podmiot. 

Zauważyć jednocześnie wypada, że z istoty postępowania dotyczącego wydawania 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (art. 14b i art. 14c Op) 

wynika, że organ interpretacyjny, a następnie także i sąd administracyjny, w ramach 

kontroli zaskarżonej interpretacji są związani przedstawionym we wniosku opisem 

stanu faktycznego. Specyfika postępowania w sprawie wydania interpretacji 

indywidualnej polega bowiem przede wszystkim na tym, że organ wydający 

interpretację jest zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie elementy stanu 

faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz wyrażonej przez niego 

oceny prawnej. Obowiązkiem organu wydającego interpretację jest zaś 

przeanalizowanie całości przedstawionych przez wnioskodawcę okoliczności, w 

szczególności tych, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę prawną. Pominięcie 

istotnych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego skutkuje 

wadliwością wydanej interpretacji. Nadto organ interpretacyjny może odstąpić od 

uzasadnienia prawnego, jeżeli uznaje stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w 

pełnym zakresie. (...) 

Postanowienia art. 14b § 5b Op stanowią wyraz wyważenia z jednej strony prawa 

podmiotu stosunku prawnopodatkowego do uzyskania interpretacji indywidualnej, 

z drugiej zaś obowiązku organów podatkowych przeciwdziałania czynnościom 

noszącym znamiona unikania opodatkowania. Regulacje omawianego przepisu 

stanowią zasadę, w świetle której podmiot stosunku prawnopodatkowego w 

jakikolwiek sposób zaangażowany w działania stwarzające podejrzenie co do 

możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie może 

ubiegać się o pozyskanie interpretacji mającej w założeniu, na skutek realizacji 

funkcji ochronnej, zabezpieczać planowaną transakcję przed konsekwencjami 

wynikającymi z ewentualnej ingerencji ze strony organów podatkowych. 

Wnioskodawca zamierzający zaangażować się w 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. W ocenie Sądu 

odwołanie się przez ustawodawcę w art. 14b § 5b Op do przesłanki "uzasadnionego 

przypuszczenia" jest podyktowane specyfiką postępowania interpretacyjnego w 

ramach, którego organ porusza się jedynie w realiach przedstawionego przez 

wnioskodawcę opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. W toku 

postępowania interpretacyjnego nie ustala się faktów, a jedynie dokonuje wykładni 

przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe w tego rodzaju postępowaniu 

brak jest możliwości wywiązania się z wynikającego z zasady prawdy materialnej 

obowiązku podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Powyższe znajduje również potwierdzenie w 

treści art. 14h Op, odsyłającym do odpowiedniego stosowania przepisów 
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normujących postępowanie podatkowe, wśród których nie odsyła się do 

odpowiedniego stosowania art. 122 Op, wyrażającego zasadę prawdy obiektywnej. 

Z uwagi na powyższe w toku postępowania interpretacyjnego brak jest możliwości 

jednoznacznego wypowiedzenia się co do możliwości zastosowania względem 

okoliczności opisanych we wniosku o wydanie interpretacji klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania. Zaznaczenia również wymaga, że rozważania co do 

możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zostały 

wyłączone z postępowania interpretacyjnego na rzecz postępowania w przedmiocie 

wydania opinii zabezpieczających bądź też ewentualnego postępowania 

podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. 

Wskazanie w art. 14b § 5b Op, że odnośnie do wydania decyzji opartej o art. 119a 

Op, stwierdzającej unikanie opodatkowania musi istnieć "uzasadnione 

przypuszczenie" nie oznacza, jak była już o tym mowa, pewności wydania tejże 

decyzji. "Przypuszczenie" to musi być jednak oparte na obiektywnych racjach i 

poparte stosowną argumentacją. Pojęcie "uzasadnione przypuszczenie" odnosi się do 

podstawy faktycznej rozstrzygnięcia odmawiającego wydania interpretacji. Chodzi 

więc o to, że organ interpretacyjny odmawiając wydania interpretacji musi 

dysponować informacjami wynikającymi z przedstawionego we wniosku stanu 

faktycznego (zdarzenia przyszłego), na podstawie których może przyjąć, że 

możliwość wydania decyzji stwierdzającej unikanie opodatkowania jest oparta na 

konkretnych informacjach, a nie domysłach, czy wyczuciu organu, względnie 

całkowitym pominięciu niektórych przesłanek wydania decyzji, o której mowa w art. 

119a Op. 

Po wprowadzeniu do systemu prawa w art. 14b § 5b Op negatywnej przesłanki 

wydania interpretacji wymagane jest posiadanie przez organ danych, z których w 

zasadny sposób można wywieść, czy w odniesieniu do analizowanego stanu 

faktycznego (zdarzenia przyszłego) zostanie wydana decyzja oparta o art. 119a Op. 

Nie jest wymagana pewność, czy całkowite przekonanie o zaistnieniu podstaw do 

stwierdzenia unikania opodatkowania, jednak nie jest także wystarczające samo 

"przypuszczenie" wydania decyzji opartej o art. 119a Op, jeśli nie jest ono 

wystarczająco uzasadnione, czyli umotywowane w kontekście przesłanek do 

wydania takiej decyzji, określonych w art. 119a-119f Op. W tych okolicznościach, w 

ocenie Sądu organ interpretacyjny winien w uzasadnieniu postanowienia o odmowie 

wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej 

na podstawie art. 165a § 1 Op w zw. z art. 14b § 5b i § 5c Op przedstawić własną 

ocenę prawną co do przyczyn wydania takiego rozstrzygnięcia. Zaskarżone 

postanowienie, odwołujące się wyłącznie do opinii Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej jako wiążącej, takiej oceny nie zawiera. 

W tych okolicznościach zdaniem Sądu zasadne są zarzuty naruszenia przez organ 

treści art. 165a § 1 Op, art. 14b § 5b Op oraz art. 217 § 2 Op i art. 121 § 1 Op - w 

związku z art. 14h Op poprzez brak prawidłowego uzasadnienia zaskarżonego 
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postanowienia. Organ nie przedstawił bowiem własnego stanowiska w sprawie z 

punktu widzenia treści art. 14b § 5b w związku z art. 119a w sposób, który może 

mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Samo przypuszczenie, że tak jest nie 

wystarczy, musi być ono uzasadnione. Błędny w tym zakresie jest zatem wywód 

organu interpretacyjnego, że wystarczającą do zastosowania w sprawie treści art. 

165a § 1 Op jest wyłącznie okoliczność uzyskania w toku postępowania 

interpretacyjnego na podstawie treści art. 14b § 5c Op pozytywnej opinii Szefa KAS 

przemawiającej za wystąpieniem okoliczności wymienionych w treści art. 14b § 5b 

Op, skutkujących odmową wszczęcia postępowania. Zdaniem Sądu organ swoim 

działaniem zwolnił się niejako z obowiązku dokonania analizy wniosku skarżącego, 

a w szczególności opisanego zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem 

postępowania interpretacyjnego. Rozważania co do możliwości zastosowania 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zostały wyłączone z postępowania 

interpretacyjnego na rzecz postępowania w przedmiocie wydania opinii 

zabezpieczających, bądź też ewentualnego postępowania podatkowego w 

przypadku unikania opodatkowania. W postępowaniu interpretacyjnym jak 

niniejsze, organ, zgodnie z treścią powołanych wyżej przepisów odnoszących się do 

wydawania interpretacji indywidualnych winien zatem zająć własne stanowisko w 

sprawie i je uzasadnić. 

Należy jednocześnie wskazać, iż uzasadnione przypuszczenie wydania decyzji 

stwierdzającej unikanie opodatkowania jest negatywną przesłanką wydania 

interpretacji indywidualnej, zaś wszystkie przesłanki wydania takiej interpretacji 

powinny wynikać z wniosku inicjującego postępowanie interpretacyjne, jako 

jedynego źródła dowodowego w tym postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 14b § 3 

Op wnioskodawca ma obowiązek wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego 

sprawy. W tym przypadku jest to zbiór faktów składających się na sprawę 

interpretacyjną, a więc nie tylko pozwalających na merytoryczną ocenę stanowiska 

wnioskodawcy w wydanej interpretacji, ale wcześniej na ocenę, czy interpretacja w 

ogóle może zostać wydana. Zdaniem Sądu, analiza dopuszczalności wydania 

interpretacji przez pryzmat art. 14b § 5b Op nie może całkowicie pomijać art. 119b § 1 

Op. Skoro w punkcie 1 przepis ten stanowi, że art. 119a Op nie stosuje się, jeżeli 

korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z 

tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100.000 zł, to analiza tego 

zagadnienia ma bezpośrednie znaczenie dla zastosowania art. 14b § 5b Op. Trudno 

bowiem przyjąć, że występuje uzasadnione przypuszczenie wydania decyzji opartej 

o art. 119a Op, jeśli zachodzi okoliczność wskazana w art. 119b § 1 pkt 1 Op, 

wyłączająca zastosowanie art. 119a Op. Jeśli zatem korzyść podatkowa lub suma 

korzyści podatkowych odniesionych przez wnioskodawcę z tytułu określonych 

czynności nie przekracza 100.000 zł, to wyłączone jest wydanie decyzji opartej o art. 

119a Op. Jak trafnie wskazuje skarżący, we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidulanej brak jest danych pozwalających na ustalenie wartości spodziewanych 

korzyści. (...) Brak jest jednocześnie podstaw do zaakceptowania w tych 

okolicznościach stanowiska organu interpretacyjnego, z którego wynika, iż nie jest 
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możliwe ustalanie przez organ interpretacyjny zaistnienia przesłanki z art. 119b § 1 

pkt 1 Op, z uwagi na to, iż obliczanie wartości korzyści podatkowej związanej z 

ewentualnym unikaniem opodatkowania należy do uprawnionego organu 

podatkowego w toku prowadzonego postępowania. Powyższy pogląd, w zakresie, 

w jakim prowadzi do wniosku o zasadności przekroczenia progu kwoty 100 000 zł 

wskazanej art. 119b § 1 pkt 1 Op pozostaje bowiem w sprzeczności z treścią art. 14b § 

5b Op. Należy w tej mierze mieć także na uwadze, że interpretacja wydawana w 

indywidualnej sprawie opiera się na stanie faktycznym przedstawionym przez 

wnioskodawcę oraz wyrażonej przez niego ocenie prawnej. W sytuacji gdy stan 

faktyczny przedstawiony we wniosku nie pozwala na odniesienie się do wszystkich 

okoliczności mających wpływ na istnienie uzasadnionego przypuszczenia, o którym 

mowa w art. 14b § 5b Op, organ interpretacyjny ma możliwość zastosowania 

regulacji z art. 169 § 1 w zw. z art. 14h Op celem uzupełnienia przedstawionego we 

wniosku o wydanie interpretacji stanu faktycznego poprzez podanie danych 

umożliwiających ocenę możliwości wydania decyzji, o której mowa w art. 119a Op, 

w kontekście przesłanki z art. 119b § 1 pkt 1 Op.(..)" 

 

Przepisy 

 

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2017 r., poz. 201 ze zm.  
Art. 14b  
§  5b.  Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu 
faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 
119a lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 
§  5c.  Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b, 
chyba że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było 
przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, której przedmiotem jest zagadnienie 
odpowiadające stanowi faktycznemu lub zdarzeniu przyszłemu przedstawionemu 
we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wraz z wnioskiem organu 
uprawnionego do wydania interpretacji indywidualnej o jej wydanie, po usunięciu 
danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty w nich wskazane, 
dołącza się do akt sprawy. 
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). 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(b))par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(b))par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(b))par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(169)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(h))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(b))par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(5)ust(5)&cm=DOCUMENT
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§  2.  W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na 
podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności 
odpowiedniej. 
§  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. 
Art.  119y.  
§  1.  107  Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię zabezpieczającą, 
jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie ma 
zastosowania art. 119a. 
§  2.  Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii 
zabezpieczającej, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do 
czynności ma zastosowanie art. 119a. Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, 
wskazuje się okoliczności świadczące o tym, że do czynności może mieć 
zastosowanie art. 119a. 
Art.  165a.   
§  1.  Gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę 
niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być 
wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania. 
 
Główne problemy 

 Przesłanką odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania 

interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Op jest poczynienie 

przez organ przekonującego wywodu, że w odniesieniu do choćby niektórych 

elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we 

wniosku o wydanie interpretacji może zaistnieć przesłanka wydania decyzji 

na podstawie art. 119a Op. 

 Odwołanie się przez ustawodawcę w art. 14b § 5b Op do przesłanki 

"uzasadnionego przypuszczenia" jest podyktowane specyfiką postępowania 

interpretacyjnego w ramach, którego organ porusza się jedynie w realiach 

przedstawionego przez wnioskodawcę opisu stanu faktycznego bądź 

zdarzenia przyszłego. W toku postępowania interpretacyjnego nie ustala się 

faktów, a jedynie dokonuje wykładni przepisów prawa podatkowego. 

 Uzasadnione przypuszczenie wydania decyzji stwierdzającej unikanie 

opodatkowania jest negatywną przesłanką wydania interpretacji 

indywidualnej, zaś wszystkie przesłanki wydania takiej interpretacji powinny 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
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wynikać z wniosku inicjującego postępowanie interpretacyjne, jako jedynego 

źródła dowodowego w tym postępowaniu. 

 Analiza dopuszczalności wydania interpretacji przez pryzmat art. 14b § 5b Op 

nie może całkowicie pomijać art. 119b § 1 Op. Skoro w punkcie 1 przepis ten 

stanowi, że art. 119a Op nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa lub suma 

korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie 

przekracza w okresie rozliczeniowym 100.000 zł, to analiza tego zagadnienia 

ma bezpośrednie znaczenie dla zastosowania art. 14b § 5b OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(b))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(119(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(5(b))&cm=DOCUMENT
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 wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej zakresu ochrony 
wynikającej z innej interpretacji – Alicja Sarna (MDDP) 

 

 

Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2017 r., II FSK 935/17  

Zainteresowany, który przed wejściem w życie klauzuli przeciw unikaniu 

opodatkowania otrzymał korzystną interpretację indywidualną na podstawie art. 

14b § 1 Ordynacji podatkowej, nie może się domagać oceny ze strony organu, że daje 

ona ochronę przed klauzulą występując o kolejną interpretację indywidualną 

dotyczącą wyłącznie zakresu ochrony z uprzednio wydanej interpretacji. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Organ podatkowy, wydając na wniosek zainteresowanego podmiotu indywidualną 

interpretację przepisów prawa podatkowego, nie stosuje postanowień materialnego 

prawa podatkowego, bowiem na skutek wydania interpretacji nie dochodzi do 

ustanowienia indywidualnej i konkretnej normy postępowania skierowanej wobec 

podmiotu zainteresowanego pozyskaniem interpretacji. 

Wydanie interpretacji załatwia tylko daną sprawę interpretacyjną, polegającą na 

udzieleniu informacji o stosowaniu i wykładni prawa podatkowego, co samoistnie 

nie oddziałuje bezpośrednio na prawa i obowiązki zainteresowanego uzyskaniem 

interpretacji. Interpretacja przepisów prawa podatkowego zaczyna działać w 

obszarze praw i obowiązków podmiotu materialnego prawa podatkowego, kiedy i 

jeżeli ten do niej się zastosuje, natomiast zastosowanie się do interpretacji nie jest 

składnikiem ich treści oraz wydawania i nie jest obowiązkiem zainteresowanego. Z 

tych względów złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przez 

podmiot zainteresowany co do zasady powoduje powstanie wyłącznie stosunku 

procesowego. O zaistnieniu stosunku o charakterze materialnym można natomiast 

mówić dopiero w przypadku zastosowania się przez zainteresowanego do 

interpretacji indywidualnej. W takiej bowiem sytuacji pojawiają się wzajemne prawa 

i obowiązki organu podatkowego oraz adresata indywidualnej interpretacji, 

uregulowane w przepisach art. 14k – art. 14na Ordynacji podatkowej. 

Wobec powyższego to, jaki zakres ochrony uregulowany w tych przepisach będzie 

przysługiwał zainteresowanemu, nie może być przedmiotem odrębnego wniosku 

złożonego na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej. Nie dotyczy on bowiem 

ani zaistniałego stanu faktycznego ani zdarzenia przyszłego w rozumieniu tego 

przepisu, lecz stanowi próbę wyjaśnienia sytuacji prawnej w jakiej znalazł się 

zainteresowany powołujący się na ochronę wynikającą z uprzednio wydanej 

interpretacji indywidualnej. Wykracza to jednak poza zakres postępowania 

interpretacyjnego.” 
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Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 
 

 wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2017 r., II FSK 2877/17 
 

Przepisy: 

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) 
Art. 14na 
Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe 
będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności 
będących przedmiotem decyzji wydanej: 
1) z zastosowaniem art. 119a; 
2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
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. 
§  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. 
 
Główne problemy 

 Brak możliwości uzyskania interpretacji dotyczącej skutków zastosowania się 

do uzyskanej uprzednio interpretacji. 

 Gwarancyjna funkcja interpretacji. 

 Interpretacja indywidualna – iluzja czy realna ochrona? 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(5)ust(5)&cm=DOCUMENT
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 skutki niekompletności opisu zdarzenia we wniosku o 
interpretację – dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK 

 

Wyrok NSA z dnia 28 lipca 2017 r., II FSK 1959/15) 

Skoro interpretacja przepisów prawa podatkowego, zmieniona na podstawie art. 

14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 

poz. 60 ze zm.), w przypadku negatywnej oceny stanowiska prawnego 

przedstawionego we wniosku powinna zawierać wskazanie prawidłowego 

stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym, o którym mowa w art. 14c § 2 

wymienionej ustawy, to organ ją wydający jest uprawniony wezwać 

zainteresowanego, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wskazanej 

ustawy, do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego wniosku o wydanie 

mogącej ulec zmianie interpretacji. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) we wniosku strona wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą na terenie 

[...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 16 marca 1999 r. 

(dalej również: "zezwolenie") udzielonego do dnia 8 sierpnia 2016 r. Skarżąca należy 

zatem do tzw. "starych inwestorów", którym początkowo przysługiwało zwolnienie 

podatkowe w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej nielimitowane wysokością poniesionych wydatków kwalifikowanych 

w całym okresie ważności zezwolenia. W dniu 1 maja 2004 r., a zatem w momencie 

wprowadzenia – w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej – zmian 

dotyczących zasad udzielania i korzystania z pomocy publicznej, skarżąca posiadała 

status średniego przedsiębiorcy. Zezwolenie spółki zostało zmienione decyzją 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2004 r. (tzw. 

konwersja zezwolenia) oraz decyzją z dnia 20 lipca 2006 r. Ostateczne warunki 

prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej obejmują 

poniesienie wydatków inwestycyjnych o wartości 4 600 000 zł w terminie do dnia 31 

grudnia 2008 r. oraz zatrudnienie pracowników na terenie strefy wyniesie docelowo 

170 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. i utrzymanie zatrudnienia 

na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2006 r. Skarżąca wyjaśniła, że wskazane 

warunki zostały spełnione. 

W związku z powyższym skarżąca zadała m.in. pytanie czy po dniu 31 grudnia 2010 

r., korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na 

zasadach obowiązujących małych i średnich przedsiębiorców w dniu akcesji Polski 

do Unii Europejskiej, kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, 

powinna uwzględnić pomoc uzyskaną w związku ze zwolnieniem dochodu 

osiągniętego do dnia 31 grudnia 2010 r. (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1). 
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Odwołując się do brzmienia art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o 

zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 

188, poz. 1840 ze zm.; dalej "ustawa zmieniająca z 2003 r.") oraz mając na uwadze, że 

w dniu wejścia w życie tej ustawy (1 maja 2004 r.) spółka posiadała status średniego 

przedsiębiorcy, strona wskazała, że po dniu 31 grudnia 2010 r., kalkulując wysokość 

dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną do 

dnia 31 grudnia 2010 r. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając z upoważnienia Ministra 

Finansów, wydał w dniu 28 kwietnia 2011 r. interpretację indywidualną, w której 

uznał stanowisko skarżącej przedstawione we wniosku w zakresie tego pytania za 

prawidłowe i na podstawie art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji 

podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) odstąpił od uzasadnienia 

prawnego. 

Minister Finansów w dniu 10 grudnia 2013 r. wydał zmianę interpretacji 

indywidualnej, w której stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. (…) 

W ocenie Ministra Finansów skarżąca miała takie same uprawnienia, jak inni 

przedsiębiorcy w obrębie danej kategorii, dlatego nie została pozbawiona możliwości 

wyboru stosowania zwolnienia podatkowego na nowych bądź starych zasadach. 

Miała możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę zezwolenia, polegającą na 

zastosowaniu do niej przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w 

art. 5 ustawy zmieniającej z 2003 r., w miejsce przepisów art. 12 ustawy o SSE w 

brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r. 

Zdaniem organu, z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego nie wynika jednak, 

aby skarżąca złożyła taki wniosek. Spółka nie występując o zmianę warunków 

zezwolenia zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej z 2003 r., wybrała korzystanie ze 

zwolnień od podatku dochodowego na "starych" zasadach, co oznacza dostosowanie 

działalności do stanu prawnego obowiązującego w dniu 31 grudnia 2000 r. Brak jest 

zatem podstaw do uznania, że skarżąca, będąca średnim "starym przedsiębiorcą", 

który nie dokonał zmiany zezwolenia w trybie art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej z 

2003 r., ma prawo do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej w 

specjalnej strefie ekonomicznej po dniu 31 grudnia 2010 r. 

(…)  

6. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

Skarga kasacyjna jest zasadna. 

6.1. Na obecnym etapie postępowania istota sporu w rozpoznawanej sprawie 

sprowadza się do oceny, czy spółka dokonała zmiany zezwolenia na działanie w 

specjalnej strefie ekonomicznej w trybie art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r. 

Zdaniem Ministra Finansów, skoro z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 
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nie wynikało, że spółka takiej konwersji dokonała, to znaczy że jej nie dokonała, a w 

konsekwencji nie przysługuje jej od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie podatkowe, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Jak natomiast wskazano w skardze 

kasacyjnej, spółka takiej zmiany zezwolenia dokonała, a jeżeli organ miał w tym 

zakresie wątpliwości powinien wezwać stronę do doprecyzowania tego elementu 

stanu faktycznego opisanego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji na 

podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. 

6.3. W kontekście powyższych rozważań w rozpatrywanej sprawie zweryfikować 

należy, czy we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji spółka wskazała 

wszystkie okoliczności niezbędne do prawidłowej oceny jej stanowiska co do 

interpretowanych przepisów. 

W rozpoznawanej sprawie spółka wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą w 

[...] Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 16 marca 1999 r. 

(…) Podmiot prowadzący działalność w specjalnej strefie ekonomicznej miał zatem 

wybór: wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia, polegającą na zastosowaniu do 

niej przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 ustawy 

zmieniającej z 2003 r., w miejsce przepisów art. 12 ustawy o SSE, w brzmieniu 

obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r., ewentualnie korzystać ze zwolnień od 

podatku dochodowego na "starych" zasadach do 31 grudnia 2010 r. (skarżąca była 

średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r.). 

Wbrew stanowisku Ministra Finansów i sądu pierwszej instancji, niedokonanie 

konwersji zezwolenia oraz wybór funkcjonowania na starych preferencyjnych 

zasadach do końca 2010 r. (średni przedsiębiorca) lub 2011r. (mały przedsiębiorca) 

nie oznaczało, że podmioty takie (odpowiednio) od 1 stycznia 2011 r. czy 1 stycznia 

2012 r. utraciły prawo do zwolnień wynikających z zezwolenia na prowadzenie 

działalności na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej na zasadach ogólnych, 

wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) 

oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. (por. wyroki NSA: z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. 

akt II FSK 3912/14; z dnia 5 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3735/14; z dnia 24 maja 

2016 r., sygn. akt II FSK 692/14; z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 804/13; 

publik. CBOSA). 

Ustalenie zatem, czy spółka dokonała konwersji zezwolenia w trybie art. 6 ust. 1 

ustawy zmieniającej z 2003 r. jest niezbędne do oceny, na jakiej podstawie prawnej i 

na jakich warunkach strona korzysta ze zwolnienia podatkowego w 2011 r. (tego 

roku dotyczy pytanie spółki sformułowane we wniosku o wydanie interpretacji). We 

wniosku skarżącej wskazano, że "zezwolenie spółki zostało zmienione decyzją 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nr [...] z dnia 12 stycznia 2004 r. 

(tzw. konwersja zezwolenia) oraz decyzją nr [...] z dnia 20 lipca 2006 r." Zdaniem 
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Naczelnego Sądu Administracyjnego, takie nieprecyzyjne określenie mogło budzić 

wątpliwości co do podstawy prawnej i zakresu dokonanej zmiany zezwolenia na 

działanie w specjalnej strefie ekonomicznej. Nie dawało jednakże podstaw do 

kategorycznego stwierdzenia, jak to uczynił Minister Finansów, że spółka nie 

dokonała konwersji zezwolenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej z 

2003 r. Jeżeli organ miał wątpliwości co do elementów stanu faktycznego istotnych 

dla wydania prawidłowej interpretacji podatkowej, należało spółkę wezwać – na 

podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej, do doprecyzowania 

stanu faktycznego opisanego we wniosku. 

6.5. (…)  

A zatem, skoro interpretacja przepisów prawa podatkowego, zmieniona na 

podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku negatywnej oceny 

stanowiska prawnego przedstawionego we wniosku powinna zawierać wskazanie 

prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym, o którym mowa w art. 

14c § 2 wymienionej ustawy, to organ ją wydający jest uprawniony wezwać 

zainteresowanego, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wskazanej ustawy, 

do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego wniosku o wydanie mogącej 

ulec zmianie interpretacji. 

 

Przepisy: 

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2017 r., poz. 201 ze zm. 

– stan prawny przed reformy KAS) 

art. 14b 

§  3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 

wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 

przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej 

tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 

art.  14e. 

§  1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić 

wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, 

uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

art.  14h 

W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, 

art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy 

rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV. 

art.  169 
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§  1. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ 

podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z 

pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania 

bez rozpatrzenia. 

 

Główne problemy 

 Wniosek o interpretację tylko kompletny, czy spowiedź z całego życia? 

 Zasada in dubio pro KIS? 

 Jakie są granice wnikliwości organu interpretacyjnego? 

 Kto ponosiłby skutki błędu organu, gdyby organ interpretacyjny nie zauważył 

rozdroża i wydał interpretację? 

 Co potrafi wymyślić organ podatkowy – rzut oka na straszno-śmieszną 

rzeczywistość 
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Sesja II 
 

15.45-18:00 II sesja: Podatki pośrednie i cła - prowadzenie: dr hab. Wojciech 

Morawski, prof. UMK 

 pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów VAT (wyrok NSA 
z dnia 30 listopada 2017 r. I FSK 418/16) – dr Adam Bartosiewicz (EOL) 

 możliwość przyjęcia okresów rozliczeniowych - dla powstania obowiązku 
podatkowego - w przypadku dostaw powtarzających się  (wyrok NSA z dnia 
11 kwietnia 2017 r. sygn. I FSK 1104/15) dr Adam Bartosiewicz (EOL) 

 zwolnienie dotyczące niezależnych grup osób; skutki temporalne zmiany 
interpretacji prawa (wyrok TS UE z dnia 21 września 2017 r. C-605/15, Aviva) 
sędzia NSA Roman Wiatrowski  

 uniwersalizm tez wyroków TSUE w sprawach klasyfikacji taryfowej w 
Nomenklaturze Scalonej –analogia stanów faktycznych i ciężar dowodu 
(wyrok WSA: z 26 października 2017 r., I SA/Ol 618/17 w kontekście wyroku 
TSUE C-286/15) – Rafał Zajączkowski (Deloitte) 

 klasyfikacja PKWiU - element stanu faktycznego czy oceny prawnej? 
(wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017 r., I FSK 179/16) – Alicja Sarna (MDDP) 
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 pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów VAT – 
dr Adam Bartosiewicz (EOL) 

 

Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. I FSK 418/16  

Zarówno organy podatkowe jak i sąd I instancji błędnie utożsamiły 

przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) z prowadzonymi przedsięwzięciami 

budowlanymi polegającymi na budowie lokali biurowych [...]. Nieruchomość nabyta 

przez skarżącą spółkę miała na celu realizację przedsięwzięcia polegającego na 

wykończeniu budynku [...] oraz na budowie budynków [...], ale w tych obiektach "w 

budowie" ani w dacie dostawy ani później (do czasu oddania do użytkowania) nie 

mogła być prowadzona działalność gospodarcza. 

 

Najważniejsze fragmenty z uzasadnienia wyroku 

6.6. Przedstawiona wyżej wykładnia art. 2 pkt 27e w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o 

VAT ma istotne znaczenie dla oceny prawidłowości ustaleń faktycznych przyjętych 

za podstawę rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy a zaakceptowanych przez sąd 

I instancji. 

Przypomnieć należy, że w dacie dostawy, tj. 4 kwietnia 2013 r. tylko w oddanej do 

użytkowania części budynku [...] była prowadzona działalność gospodarcza 

polegająca na wynajmie lokali. Pozostałe budynki były obiektami w budowie i nie 

nadawały się do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zarówno organy podatkowe jak i sąd I instancji błędnie utożsamiły przedsiębiorstwo 

(jego zorganizowaną część) z prowadzonymi przedsięwzięciami budowlanymi 

polegającymi na budowie lokali biurowych [...]. Nieruchomość nabyta przez 

skarżącą spółkę miała na celu realizację przedsięwzięcia polegającego na 

wykończeniu budynku [...] oraz na budowie budynków [...], ale w tych obiektach "w 

budowie" ani w dacie dostawy ani później (do czasu oddania do użytkowania) nie 

mogła być prowadzona działalność gospodarcza. 

Skoro "zadaniem gospodarczym", które prowadził zbywca nieruchomości, tj. spółka 

"B." była (oprócz najmu lokali) budowa budynków, to zorganizowaną częścią 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT nie mogły być "budynki 

w budowie". Budynki te bowiem w takim stanie, w jakim znajdowały się w dacie 

dostawy, nie mogły być przeznaczone do realizacji działalności gospodarczej 

polegającej na wynajmie lokali. 

Wprawdzie udokumentowana aktem notarialnym z 4 kwietnia 2013 r. oraz fakturą 

VAT nr [...] z 12 kwietnia 2013 r. dostawa nieruchomości umożliwiła skarżącej spółce 

"kontynuowanie przedsięwzięcia budowlanego", ale jej przedmiotu nie można było 

kwalifikować, jako dostawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. 



47 
 

Nie można bowiem zgodzić się przyjętą w tej sprawie wykładnią art. 2 pkt 27e 

ustawy o VAT, w myśl której zespołem składników materialnych i niematerialnych, 

przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych są "obiekty w 

budowie". Takim "zespołem" może być przedsiębiorstwo budowlane, którego 

zadaniem jest budowa obiektów budowlanych, ale nie same obiekty, które są przez 

to przedsiębiorstwo budowane. Jeżeli zatem dostawie nieruchomości, na której 

prowadzone jest "przedsięwzięcie budowlane", nie towarzyszy dostawa 

przedsiębiorstwa budowlanego (lub jego zorganizowanej części), to taka dostawa nie 

może być kwalifikowana jak dostawa "zorganizowanej części przedsiębiorstwa". 

"Obiekty w budowie" same w sobie nie tworzą bowiem całości zdolnej do 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią zatem 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Tymczasem z ustaleń przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia w żaden sposób nie 

wynika, aby przedmiotem dostawy (oprócz nieruchomości) była także dostawa 

przedsiębiorstwa budowlanego (lub jego zorganizowanej części). A tylko wówczas – 

jak to już powiedziano – kwestionowaną dostawę można byłoby kwalifikować jako 

dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

 

6.7. Wbrew temu co przyjął sąd I instancji, dla prawnej kwalifikacji dostawy, jako 

czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie miały 

doniosłego znaczenia takie okoliczności faktyczne, jak reprezentacja stron przy 

zawarciu umowy sprzedaży oraz występujące powiązania osobowe. Okoliczności te 

w żaden sposób nie przekładają się bowiem na elementy istotne z punktu widzenia 

definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zamieszczonej w art. 2 pkt 27e 

ustawy o VAT a stanowiącego implementację art. 19 dyrektywy 2006/112/WE, w 

którym mowa o "całości lub części majątku". 

Przypomnieć też należy, że akapit drugi tego przepisu stanowi, że "W przypadkach 

gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą 

przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także 

przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania 

lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego 

artykułu". 

W rozpoznawanej sprawie nie ustalono (co wiąże Naczelny Sąd Administracyjny 

przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej na podstawie art. 183 ustawy – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi), że będąca przedmiotem umowy 

dostawa nieruchomości "miała na celu uchylanie się od opodatkowania lub unikaniu 

opodatkowania". 

Z podanych wyżej powodów Naczelny Sąd Administracyjny, jako uzasadnione 

ocenił podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty naruszenia art. 2 pkt 27e w związku 

z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż w przyjętym przez organy podatkowe oraz przez 
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sąd I instancji stanie faktycznym objęta dostawą nieruchomość nie stanowiła 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r., I FSK 1316/15  

 

Przepisy  

Art. 2 pkt 27e u.p.t.u.  

Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

(…) 

27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; 

 

Art. 6 pkt 1 u.p.t.u.  

Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa; 

 

Główne problemy 

 Czy inwestycja w toku może być uznana za zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo) 

 Na ile znaczenie – przy traktowaniu „zbiory aktywów” – jako 

przedsiębiorstwa (ZCP) może mieć wola stron transakcji 

 Czy działania podejmowane w celu kontynuacji inwestycji – nie będące istotą 

przyszłej działalności przedsiębiorstwa – mogą być traktowane jako 

kontynuowanie działalności zbywcy przez nabywcę 

 Czy znaczenie – dla kwalifikacji przedmiotu zbycia jako zbioru aktywów, 

bądź jako przedsiębiorstwa (ZCP) – mają powiązania pomiędzy stronami. 

 

 



49 
 

 możliwość przyjęcia okresów rozliczeniowych - dla powstania 
obowiązku podatkowego - w przypadku dostaw powtarzających 
się – dr Adam Bartosiewicz (EOL) 

 

wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r. sygn. I FSK 1104/15 

Pod pojęciem dostawy świadczonej w sposób ciągły, o której mowa w art. 19a ust. 4 

w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. w Dz.U z 2011 r. Nr 173, poz. 1054 ze zm.) należy rozumieć dostawę, która 

realizowana jest w sposób ciągły, w drodze świadczeń częściowych, dla której 

ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. 

 

Najważniejsze fragmenty z uzasadnienia wyroku 

W drugiej z przedstawionych tu kwestii spornych, co do rozumienia pojęcia "usługi 

świadczone w sposób ciągły", NSA przychyla się do stanowiska skarżącej Spółki. Nie 

ma, zdaniem Sądu, dostatecznych podstaw ku temu, by pod pojęciem tym rozumieć 

wyłącznie takie usługi, których poszczególnych czynności nie można wyodrębnić, 

gdy nie da się określić kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy rozpoczynają się 

następne. (…) 

(…) wykładnia językowa terminu "sprzedaż o charakterze ciągłym", taki termin 

występował w art. 19 ust. 19a w poprzednim stanie prawnym, a co można w pełni 

odnieść do "usług (dostaw) świadczonych w sposób ciągły", sprowadza się do 

ustalenia znaczenia przymiotnika "ciągły". Wskazując następnie na jego słownikowe 

rozumienie WSA odwołał się do "Słownika Języka Polskiego" pod redakcją 

J.Szymczaka (PWN Warszawa 1989 r.), w którym znajduje się następujące 

objaśnienie: "dziejący się, odbywający się nieustannie, trwający stale, nieustannie, 

bezustanny, ustawiczny, stale powtarzający się, stały" oraz "ciągnący się 

nieprzerwanie w przestrzeni, nie mający luk, odstępów". Widać stąd, że ograniczenie 

się do wykładni językowej daje podstawy zarówno do rozumienia tego pojęcia w 

sposób wskazany przez Sąd pierwszej instancji (dziejący się nieustannie, nie mający 

luk, odstępów), jak i przez stronę skarżącą, bo w definicji słownikowej znajduje się 

również takie rozumienie tego słowa, jak "stale powtarzający się". 

Ponieważ wykładnia językowa nie dostarcza argumentów rozstrzygających ten spór, 

konieczne jest zastosowanie innych metod wykładni. Raz jeszcze należy odwołać się 

do art. 64 ust. 2 dyrektywy 2006/112WE. W jego ust. 2 znajduje się taki zapis: 

"Dostawy towarów wykonywane w sposób ciągły przez okres dłuższy niż jeden 

miesiąc kalendarzowy, które są wysyłane lub transportowane do państwa 

członkowskiego innego niż państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub 

transportu tych towarów (.....) uważa się za dokonane po upływie każdego miesiąca 

kalendarzowego do czasu zakończenia dostawy towarów". Wynika z niego, że 

wykonywanie dostaw w sposób ciągły, przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, może 
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polegać na ich powtarzalnym wykonywaniu przez ten okres, bo dostawy są 

transportowane przez okres dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, a nie na takim 

ich dokonaniu, jak przyjął to Sąd pierwszej instancji, że nie da się wyodrębnić 

poszczególnych czynności dostawcy i nie można określić, kiedy kończą się pewne 

świadczenia, a kiedy następne rozpoczynają się. 

Konieczna jest również wykładnia systemowa, uwzględniająca zależności pomiędzy 

art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT, a innymi przepisami tej ustawy. Usługi i dostawy 

świadczone w sposób ciągły w takim rozumieniu, jakie przyjął Sąd pierwszej 

instancji zostały uregulowane w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o VAT. Są to 

zatem dostawy: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, 

jak również usługi: telekomunikacyjne, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób i 

inne tam wymienione. W ich przypadku nie da się wyodrębnić poszczególnych 

czynności usługodawcy (dostawcy) i nie można określić, kiedy kończą się pewne 

świadczenia, a kiedy następne się rozpoczynają. Z tym, że te dostawy i usługi zostały 

uregulowane odrębnie, a więc nie ma do nich zastosowania art. 19a ust. 3 i 4. 

Powstaje zatem pytanie, do jakich usług (dostaw) przepis ten miałby zastosowanie, 

gdyby przyjąć jego wykładnię za Sądem pierwszej instancji. Słusznie podniosła 

skarżąca Spółka, że nie da się wskazać takich usług (dostaw).  

(…) 

Zdaniem NSA pod pojęciem dostawy świadczonej w sposób ciągły, o której mowa w 

art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. w Dz.U z 2011 r. Nr 173, poz. 1054 ze zm.) należy rozumieć 

dostawę, która realizowana jest w sposób ciągły, w drodze świadczeń częściowych, 

dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. 

Stwierdzenie to jeszcze nie kończy kwestii prawidłowego stosowania art. 19a ust. 4 

w zw. z ust. 3. Pojawia się bowiem pytanie, kiedy dokonanie poszczególnych dostaw 

(świadczeń częściowych) w sposób powtarzalny można będzie uznać za dokonanie 

dostawy w sposób ciągły, a kiedy nie, czyli kiedy będziemy mieli do czynienia z 

szeregiem odrębnych dostaw, których nie uznamy za wykonywane w sposób ciągły. 

Otóż kwestia ta musi być oceniania każdorazowo na tle konkretnego stanu 

fatycznego. Zasadnicze znaczenie będzie tu miała ocena stosunku 

zobowiązaniowego łączącego strony, jako że opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług podlegają jedynie te czynności (dostawy, usługi) które wynikają ze stosunku 

zobowiązaniowego. Jego analiza jest zatem konieczna dla ustalenia, czy dostawca 

realizuje jedną dostawę w sposób ciągły, w drodze wykonania świadczeń 

częściowych, czy kilka odrębnych dostaw. Stan faktyczny wskazany we wniosku o 

interpretację, z którego wynika, że strona skarżąca zawarła z klientami umowy o 

stałym zaopatrzeniu w farby i lakiery drukarskie, co polega na powtarzających się 

dostawach częściowych, dla których ustalono terminy rozliczeń miesięczne lub 

dziesięciodniowe odpowiada dyspozycji tego przepisu. Poszczególne dostawy są 

realizacją przyjętego zobowiązania do dokonania szeregu dostaw częściowych 
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określonych towarów, objętych jednym stosunkiem zobowiązaniowym, kiedy z góry 

przyjęto powtarzalność dostaw i ustalono dla nich okresy rozliczeniowe. Taka 

wykładnia i zastosowanie przepisu nadaje mu sens i racjonalność, jak również 

upraszcza i ułatwia podatnikom rozliczenie zobowiązań podatkowych, co również 

należy mieć na uwadze. 

 

Przepisy 

Art. 19a ust. 1, ust. 3, ust. 4 u.p.t.u. 

 

Wyroki powiązane 

Podobne 

 Wyrok NSA z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 1714/15 

Odmienne 

 Wyrok NSA z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt I FSK 425/15 

 Wyrok NSA z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 215/14 

 

Główne problemy 

 Zakres swobody stron co do przyjęcia okresów rozliczeniowych jako istotnych 

dla daty powstania obowiązku podatkowego w VAT 
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 zwolnienie dotyczące niezależnych grup osób; skutki temporalne 
zmiany interpretacji prawa – sędzia NSA Roman Wiatrowski  
 

Wyrok TS z dnia 21 września 2017 r. C-605/15, Aviva. 

Art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że 
zwolnienie przewidziane w tym przepisie dotyczy wyłącznie niezależnych grup 
osób, których członkowie wykonują czynności w interesie publicznym wymienione 
w tym przepisie. Zatem usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których 
członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, która nie 
stanowi takiej działalności w interesie publicznym, nie korzystają z owego 
zwolnienia. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W odniesieniu do kontekstu, w jaki wpisuje się art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 
2006/112, należy podkreślić, że przepis ten znajduje się w rozdziale 2, 
zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych 
w interesie publicznym”, w tytule IX tej dyrektywy. Ów tytuł wskazuje, że 
zwolnienie przewidziane w omawianym przepisie dotyczy wyłącznie niezależnych 
grup osób, których członkowie wykonują czynności w interesie publicznym. 
 
Wykładnię tę potwierdza również struktura tytułu IX owej dyrektywy dotycząca 
„[z]wolnień”. Artykuł 132 ust. 1 lit. f) w ramach dyrektywy 2006/112 nie znajduje się 
bowiem w rozdziale 1 tego tytułu zatytułowanym „Przepisy ogólne”, lecz w jego 
rozdziale 2. Ponadto w tytule tym dokonano rozróżnienia między rozdziałem 2 
zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych 
w interesie publicznym”, a rozdziałem 3 zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące 
innych czynności”, które to rozróżnienie wskazuje, iż zasady przewidziane 
w rozdziale 2 dla niektórych czynności w interesie publicznym nie mają 
zastosowania do innych czynności, o których mowa w rozdziale 3. 
 
W rzeczonym rozdziale 3, w art. 135 ust. 1 lit. a), przewidziano zwolnienie 
„transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych”. Z ogólnej systematyki 
dyrektywy 2006/112 wynika zatem, że zwolnienie przewidziane w art. 132 ust. 1 
lit. f) dyrektywy 2006/112 nie ma zastosowania do transakcji ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych, a w rezultacie, że usługi świadczone przez niezależne grupy 
osób, których członkowie prowadzą działalność z zakresu ubezpieczeń 
i reasekuracji, nie wchodzą w zakres tego zwolnienia. 
 
W odniesieniu do celu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 należy przypomnieć 
cel całości przepisów art. 132 tej dyrektywy, który polega na zwolnieniu z VAT 
niektórych czynności w interesie publicznym w celu ułatwienia dostępu do 
określonych usług oraz dostaw określonych towarów poprzez unikanie 
nadmiernych kosztów, jakie wynikałyby z ich opodatkowania VAT (wyrok z dnia 
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5 października 2016 r., TMD, C-412/15, EU:C:2016:738, pkt 30 i przytoczone tam 
orzecznictwo). 
Usługi świadczone przez niezależną grupę osób wchodzą zatem w zakres 
zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, jeżeli usługi 
te bezpośrednio przyczyniają się do wykonywania czynności w interesie 
publicznym, o których mowa w art. 132 tej dyrektywy (zob. analogicznie wyrok 
z dnia 5 października 2016 r., TMD, C-412/15, EU:C:2016:738, pkt 31–33). 
 
Ponadto należy przypomnieć, że zakres stosowania zwolnień, o których mowa 
w art. 132 dyrektywy 2006/112, powinien być interpretowany w sposób ścisły, 
ponieważ zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą 
VAT jest objęta każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika (zob. podobnie 
wyrok z dnia 5 października 2016 r., TMD, C-412/15, EU:C:2016:738, pkt 34 
i przytoczone tam orzecznictwo). 
 
Wynika z tego, że w zakres zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f) 
dyrektywy 2006/112 nie mogą wchodzić usługi, które przyczyniają się bezpośrednio 
nie do wykonywania czynności w interesie publicznym, o których mowa w tym 
art. 132, lecz do wykonywania innych czynności zwolnionych, w szczególności 
w art. 135 owej dyrektywy. 
 
W konsekwencji art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten 
sposób, że zwolnienie przewidziane w tym przepisie dotyczy wyłącznie 
niezależnych grup osób, których członkowie wykonują czynności w interesie 
publicznym wymienione w tym przepisie. Zatem usługi świadczone przez 
niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą 
z zakresu ubezpieczeń, która nie stanowi takiej działalności w interesie publicznym, 
nie korzystają z owego zwolnienia. 
 
W tym zakresie należy zauważyć, że w przeciwieństwie do tego, czego Trybunał 
dokonuje w ramach niniejszej sprawy, w wyroku z dnia 20 listopada 2003 r., 
Taksatorringen (C-8/01, EU:C:2003:621), Trybunał nie rozstrzygnął kwestii, czy 
zwolnienie przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy 
[odpowiadającym art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112] ograniczało się do usług 
świadczonych przez niezależną grupę osób, której członkowie wykonywali 
czynności w interesie publicznym. 
 
Jednakże z informacji zawartych w aktach sprawy udostępnionych Trybunałowi 
wynika, że wykładnia zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. f) 
szóstej dyrektywy, jakiej dokonał Trybunał w wyroku z dnia 20 listopada 2003 r., 
Taksatorringen (C-8/01, EU:C:2003:621), skłoniła niektóre państwa członkowskie do 
zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób utworzone przez 
podmioty takie jak towarzystwa ubezpieczeniowe. 
 
W tym względzie należy jednak uściślić, że organy krajowe nie mogą ponownie 
otworzyć ostatecznie zamkniętych okresów rozliczeniowych na podstawie art. 132 
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ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, zgodnie z tym, jak został on zinterpretowany 
w pkt 32 niniejszego wyroku (zob. analogicznie wyroki: z dnia 6 października 
2009 r., Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, pkt 37; a także z dnia 
21 grudnia 2016 r., Gutiérrez Naranjo i in., C-154/15, C-307/15 i C-308/15, 
EU:C:2016:980, pkt 68). 
 
W odniesieniu do okresów rozliczeniowych, które nie zostały jeszcze ostatecznie 
zamknięte, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
dyrektywa nie może sama z siebie nakładać obowiązków na jednostkę, wobec czego 
nie można powoływać się na nią wobec jednostki (zob. w szczególności wyrok z dnia 
19 kwietnia 2016 r., DI, C-441/14, EU:C:2016:278, pkt 30 i przytoczone tam 
orzecznictwo). Organy krajowe nie mogą zatem powoływać się na art. 132 ust. 1 lit. f) 
dyrektywy 2006/112, tak jak został on zinterpretowany w pkt 32 niniejszego wyroku, 
aby odmówić tego zwolnienia niezależnym grupom osób utworzonym przez 
towarzystwa ubezpieczeniowe, a w konsekwencji odmówić zwolnienia z VAT usług 
świadczonych przez te grupy. 
 
Ponadto spoczywający na sądzie krajowym obowiązek odniesienia się do treści 
dyrektywy przy dokonywaniu wykładni i stosowaniu odpowiednich przepisów 
prawa krajowego jest ograniczony przez ogólne zasady prawa, w szczególności 
zasadę pewności prawa i zasadę niedziałania prawa wstecz, i nie może służyć jako 
podstawa do dokonywania wykładni prawa krajowego contra legem (wyrok z dnia 
15 kwietnia 2008 r., Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, pkt 100). 
 
Zatem wykładnia, jaką sąd krajowy powinien nadać istotnym przepisom prawa 
krajowego wdrażającym art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, musi gwarantować 
poszanowanie ogólnych zasad prawa Unii, w szczególności zasady pewności prawa. 

 
 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko 

 Wyrok TS z dnia 21 września 2017 r., C-326/15, DNB 

odmienne stanowisko 

 Wyrok NSA z dnia 19.11. 2014 r., I FSK 212/14 

 Wyrok NSA z dnia 31.03.2015 r., I FSK 1355/14 

 

Przepisy 

1.1. Przepisy prawa unijnego 

Art. 13 ust. 1 zdanie pierwsze i zdanie drugie dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(Dz. Urz. 2006 Nr L 347, s. 1 i nast.; dalej dyrektywa VAT): 

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego 

nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub 
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transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają 

należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub 

transakcjami. 

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich 

transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, 

gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń 

konkurencji. 

Art. 131 dyrektywy VAT: 

Zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2-9 stosuje się bez uszczerbku dla innych 

przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie 

w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz 

zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, 

unikania opodatkowania i nadużyć. 

Art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT: 

Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: usługi świadczone przez 

niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona z VAT lub w związku z 

którą nie są one uznawane za podatników, w celach świadczenia swoim członkom 

usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności, gdy grupy te 

ograniczają się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej 

im części we wspólnie poniesionych wydatkach, pod warunkiem że zwolnienie to 

nie spowoduje zakłóceń konkurencji. 

1.2. Przepisy prawa krajowego 

Art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT): 

Zwalnia się od podatku: usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz 

swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie 

której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim 

członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności 

zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się 

do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty 

indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach 

tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje 

naruszenia warunków konkurencji. 
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Główne problemy 

 Zakres zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób 

ograniczony do działalności wykonywanej w interesie publicznym. 

 Skutki, do zamkniętych okresów rozliczeniowych, wyroku TS, z którego 

wynika ograniczenie zwolnienia podatkowego. 

 Skutki, do otwartych okresów rozliczeniowych, wyroku TS, z którego wynika 

ograniczenie zwolnienia podatkowego. 

 

Bibliografia 

 J. Martini, Zwolnienie z VAT dla niezależnej grupy osób, [w:] red. B. Brzeziński, 
Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności,Warszawa 2017. 

 P.Barnik , E. Kalita , M. Samborski, VAT w sektorze usług finansowych i 

ubezpieczeniowych, Warszawa 2016. 
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 uniwersalizm tez wyroków TSUE w sprawach klasyfikacji 
taryfowej w Nomenklaturze Scalonej – analogia stanów 
faktycznych i ciężar dowodu – Rafał Zajączkowski (Deloitte) 

 

Wyrok WSA w Olsztynie z 26 października 2017 r., I SA/Ol 618/17  

To na stronie, która żąda weryfikacji zgłoszenia celnego i zwrotu cła ciąży 
obowiązek wykazania zasadności żądania. 

Przy klasyfikacji produktów mieszanych do odpowiedniego kodu Nomenklatury 
Scalonej nie może być mowy o żadnej analogii, albowiem pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej klasyfikacji ma to, jakie substancje nadają produktowi zasadniczy 
charakter oraz jaka ilość tych substancji znajduje się w tym produkcie. 

Wyrok TSUE dotyczący klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej nie 
ma mocy wstecznej i można to uznać za obowiązujący na gruncie Prawa Celnego 
wyjątek od wypracowanej w orzecznictwie TSUE zasady stosowania tego wyroku 
do zdarzeń zaistniałych przed jego opublikowaniem. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Powołane akty prawne [akty prawa celnego UE – przypis autora] określają 
podstawowe zasady materialnoprawne i częściowo tryb postępowania w sprawach 
związanych z obrotem towarowym między Unią i krajami trzecimi. Ustawa (…) 
Prawo celne (...) reguluje zaś, w zakresie uzupełniającym przepisy prawa unijnego 
(…)”. 

 

„ Przepis ten, [art. 73 Prawa celnego – przypis autora](…), nie odsyła już ogólnie do 
odpowiedniego stosowania w postępowaniu w sprawach celnych przepisów art. 12 
oraz działu IV Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zmian wynikających z 
przepisów prawa celnego, a wskazuje, które przepisy Ordynacji podatkowej i które 
rozdziały Działu IV Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.” 

 

„W ocenie Sądu, przedstawione wyżej regulacje procesowe nie zmieniają zasadniczo 
sytuacji strony postępowania w sprawach celnych, gdyż stosuje się w nim przepisy 
rozdziału 11, a zatem także art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej, według 
których organ jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy, a także dokonać jego swobodnej oceny. Niemniej brak 
obowiązku stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w pełnym zakresie, 
niewątpliwie związany jest z regulacjami o charakterze procesowym, zawartymi w 
przepisach Unijnego Kodeksu Celnego i przepisach wykonawczych, a także w 
przepisach Prawa celnego. Należy wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 2 UKC, osoba 
składająca zgłoszenie celne (...) wniosek o udzielenie pozwolenia lub o wydanie 
innego typu decyzji jest odpowiedzialna za: prawidłowość i kompletność informacji 
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podanych w zgłoszeniu, deklaracji, powiadomieniu lub wniosku; autentyczność, 
prawidłowość i ważność dokumentu załączanego do zgłoszenia, deklaracji, 
powiadomienia lub wniosku. Podstawowy tryb wydawania decyzji na wniosek 
strony w sprawach celnych został określony w art. 22 UKC. Według ust. 1 tego 
artykułu, na stronie, która żąda wydania decyzji, ciąży obowiązek przedstawienia 
wszelkich informacji niezbędnych do jej wydania, a według ust. 6 organ celny ma 
powinność umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do podstaw prawnych i 
faktów, na podstawie których zamierza wydać niekorzystną dla niej decyzję. Z 
powyższych przepisów można wywieść wprost, że to na stronie, która żąda 
weryfikacji zgłoszenia celnego i zwrotu cła ciąży obowiązek wykazania zasadności 
żądania.” 

 

„Jak stwierdza sama skarżąca, organy dysponowały materiałem dowodowym w 
postaci zgłoszeń celnych i dokumentów, w których wskazano skład gazu propanu – 
butanu, będącego przedmiotem klasyfikacji do właściwego kodu Wspólnej Taryfy 
Celnej, obowiązującej w styczniu i lutym 2014 r., dla dokonania oceny zasadności 
wniosków o zwrot cła zapłaconego od poszczególnych partii sprowadzonego gazu. 
Wbrew zarzutom skarg, organy nie miały obowiązku gromadzić jakichkolwiek 
innych dowodów. W szczególności na organach nie ciążył obowiązek pozyskania z 
urzędu opinii, że przewaga propanu w mieszaninie gazów LPG nie nadaje mu 
szczególnych właściwości. Ocena organu odwoławczego, że nie jest możliwe 
zweryfikowanie danych zawartych w przedłożonych dokumentach poprzez 
zbadanie próbek towarów, a ponadto, że skład mieszanin propan – butanu 
wskazany w tych dokumentach jest inny niż ten, który był przedmiotem oceny w 
sporze między "Valsts ieňçmumu dienests", a "SIA 'Latvijas propãna gãze'", w 
związku z którym został wydany Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie C-286/15, nie narusza zasady 
swobodnej oceny dowodów określonej w art. 191 Ordynacji podatkowej i jest 
prawidłowa.” 

 
„W rozpoznawanej sprawie wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2016r. 
w sprawie C- 286/15 dotyczy specyficznej materii kwalifikowania produktu do 
odpowiedniego kodu Nomenklatury Scalonej, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(EWG) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej. Istota tego orzeczenia zasadza się na interpretacji "Ogólnych reguł 
interpretacji Nomenklatury Scalonej" w odniesieniu do konkretnie wskazanego 
produktu - mieszaniny gazów i odpowiada na pytanie, czy do takiej mieszaniny, jaka 
była przedmiotem sporu co do jej klasyfikacji taryfowej w postępowaniu przed 
sądem krajowym, ma zastosowanie Reguła 3b), zgodnie z którą "mieszaniny (...) 
należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który 
nadaje im ich zasadniczy charakter o ile takie kryterium jest możliwe do 
zastosowania". 
 
„Istotnymi elementami stanu sprawy rozstrzyganej przez Trybunał było to, że 
mieszanina składała się z 7 substancji, co do której – w opinii Uniwersytetu 
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Technicznego w Rydze stwierdzono – że nie było możliwe ustalenie, która z 
substancji nadaje produktowi jego zasadniczy charakter, tzn. wartość opałową i 
sprężalność. Z opinii wynikało, że wartość opałowa tego produktu jest określona 
przez wszystkie składniki mieszaniny gazów łącznie, a nie przez jeden odrębny 
składnik. Oczywistym i logicznym jest zatem konkluzja sformułowana w punkcie 2 
sentencji wyroku, skoro nie było możliwe do zastosowania kryterium wskazane w 
regule 3b. Trybunał orzekł, że "skroplony gaz ziemny zawierający 0,32% metanu, 
etanu i etylenu, 58,32% propanu i propylenu oraz nie więcej niż 39,99% butanu i 
butylenu, w stosunku do którego to skroplonego gazu ziemnego nie można ustalić, 
która ze składających się na niego substancji nadaje mu zasadniczy charakter, objęty 
jest podpozycją 2711 19 00, jako "Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory 
gazowe, skroplone, pozostałe". Zaznaczyć należy, że ze stanu sprawy wynikało w 
szczególności, iż nie było możliwe ustalenie, jaka ilość propylenu składa się na 
wykazany procentowo składnik propan – propylen oraz jaka ilość butylenu składa 
się na wykazany procentowo składnik butan – butylen.” 
 
„Sąd w pełni podziela stanowisko przedstawione w decyzjach Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej, że powołany wyrok dotyczący produktu o określonym 
składzie chemicznym – mieszaniny 7 gazów – i istnienie opinii, że żaden z nich nie 
nadaje temu produktowi zasadniczych cech, ma charakter indywidualno – 
konkretny. Zatem dokonana przez Trybunał wykładnia reguł interpretacyjnych do 
Taryfy Celnej, że w odniesieniu do LPG przedstawionego w postępowaniu przed 
sądem krajowym, nie ma zastosowania reguła, zgodnie z którą produkt klasyfikuje 
się do odpowiedniego kodu CN według procentowego udziału substancji nadającej 
mu zasadnicze cechy i właściwości, w żadnym wypadku nie może mieć skutku erga 
omnes. Podkreślić należy, że w punkcie 25 wyroku Trybunał stwierdził cyt.: 
"Ponadto, jeżeli owa opinia naukowa może zostać uwzględniona, co należy do oceny 
sądu odsyłającego (...)" Takie stwierdzenie w wyroku oznacza, że przy 
respektowaniu wypowiedzi Trybunału, jak należy interpretować normy 
Nomenklatury Scalonej w określonym stanie faktycznym, sąd odsyłający (zatem 
także sąd każdego państwa członkowskiego) nie jest związany przedstawioną 
opinią. Słusznie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej zauważył, że uprawniona 
może być także inna opinia co do wpływu poszczególnych składników na nadanie 
zasadniczych cech i właściwości mieszaninie LPG oraz wskazał na rolę propanu i 
butanu, gdy idzie o wartość napędową i sprężalność.” 
 
„Bezsporne w sprawie jest, że propan – butan był sprowadzany do celów 
napędowych i opałowych. Strona deklarowała w zgłoszeniach celnych kod towaru 
2711 12 97, opisując go "skroplona mieszanina propan – butan – jako pozostałe" o 
podawanej zawartości propanu. (…) Brak jest tu w ogóle wskazania takich gazów jak 
propylen, butylen i butadien.” 
 
„Analiza treści Tabeli Stawek Celnych Dział 27 Nomenklatury Scalonej wskazuje, że 
w ogóle nie wyodrębniono w niej takich gazów, jak metan i etan. Odrębny kod 
nadano takim gazom jak etylen, propylen, butylen i butadien. Natomiast ze 
wskazania w NC pod kodem 2711 12 11 propanu o czystości nie mniejszej niż 99%, 
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jako stosowanego jako paliwo napędowe lub do ogrzewania - ze stawką cła 8% i 
braku takiego wskazania przy innych gazach, można wnioskować, że ten gaz z 
pewnością nadaje mieszaninie m.in. charakter opałowy i sprężalność.” 
 
„W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, oczywistym naruszeniem 
przepisów Nomenklatury Scalonej, w której do wskazanych pod odpowiednimi 
kodami gazów skroplonych przypisano określone stawki cła, byłaby taka 
klasyfikacja mieszaniny gazów, która prowadziłaby do stosowania stawki 0 do 
mieszaniny składającej się w ponad 90% z gazów: propan i butan, dla których (dla 
każdego z osobna) przewidziano stawkę 0,7 zarówno w sytuacji ich czystości 
przekraczającej 90%, jak i niższej. (…) Zatem w ocenie Sądu, stanowisko TSUE nie 
może być rozciągane na produkty takie jak w niniejszej sprawie, tj. mieszaniny 
propanu – butanu nie zawierające w swoim składzie etylenu, propylenu, butylenu, 
butadienu i w każdym wypadku zawierające przewagę procentową propanu nad 
butanem oraz śladowe ilości metanu i etylenu.” 
 
„Reasumując, Sąd podziela stanowisko Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, że 
(…) wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2016 r. nie może mieć w tej 
sprawie zastosowania.” 
 
„Sąd uważa też za błędną ocenę organu pierwszej instancji, że "bezspornym w 
niniejszej sprawie jest sposób klasyfikacji gazów o składzie analogicznym, jak 
wynikający z przywołanego orzeczenia TSUE". Przy klasyfikacji produktów 
mieszanych do odpowiedniego kodu Nomenklatury Scalonej nie może być mowy o 
żadnej analogii, albowiem pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej klasyfikacji 
ma to, jakie substancje nadają produktowi zasadniczy charakter oraz jaka ilość tych 
substancji znajduje się w tym produkcie.” 
 
„Niezależnie od powyższego, w ocenie Sądu, nie pozbawiona racji – w kwestii 
znaczenia i mocy obowiązującej wyroku TSUE dotyczącego interpretacji przepisów, 
według których dokonywana jest klasyfikacja towarów do odpowiedniego kodu 
Nomenklatury Scalonej i dokonującego klasyfikacji określonego towaru – jest 
argumentacja organów odwołująca się do określonych w art. 33, art. 34 i art. 35 UKC 
zasad wydawania i trwałości decyzji zawierających wiążące informacje taryfowe 
(WIT).”  
 
„Z powyższych przepisów można wprost wywieść, że wyrok TSUE dotyczący 
klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej nie ma mocy wstecznej i można 
to uznać za obowiązujący na gruncie Prawa Celnego wyjątek od wypracowanej w 
orzecznictwie TSUE zasady stosowania tego wyroku do zdarzeń zaistniałych przed 
jego opublikowaniem”. 
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Przepisy 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 
października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE. L z 2013 r. nr 
269) 

Art. 15 ust 2 lit a 

2. Osoba składająca zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, 
przywozową lub wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego 
wywozu, powiadomienie o powrotnym wywozie, wniosek o udzielenie pozwolenia 
lub o wydanie innego typu decyzji jest odpowiedzialna za:  

a) prawidłowość i kompletność informacji podanych w zgłoszeniu, deklaracji, 
powiadomieniu lub wniosku; 

Art. 22 ust 1 

Składając wniosek o wydanie decyzji dotyczącej stosowania przepisów prawa 
celnego dana osoba dostarcza wszelkie informacje wymagane przez właściwe organy 
celne niezbędne do wydania tej decyzji.  

Art. 22 ust 6 

Przed wydaniem decyzji, która byłaby niekorzystna dla wnioskodawcy, organy celne 
powiadamiają wnioskodawcę o podstawach, na których zamierzają oprzeć decyzję, 
dając wnioskodawcy możliwość przedstawienia swojego stanowiska w określonym 
terminie rozpoczynającym swój bieg z dniem doręczenia powiadomienia lub z 
dniem uznania go za doręczone. Po upływie tego terminu wnioskodawca jest 
powiadamiany w odpowiedniej formie o wydanej decyzji.   

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 
ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. UE. L z 2015 r. nr 343) 
 

Art. 12 
1. Jeżeli organ celny przyjmuje wniosek zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2015/2446, datą przyjęcia takiego wniosku jest data otrzymania 
przez organ celny wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 22 akapit drugi 
kodeksu. 
 
2. Jeżeli organ celny stwierdza, że wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych 
informacji, żąda od wnioskodawcy dostarczenia tych informacji w rozsądnym 
terminie, który nie powinien przekraczać 30 dni. 
Jeżeli wnioskodawca nie przekaże organowi celnemu żądanych informacji w 
określonym terminie, wniosek nie zostaje przyjęty, a wnioskodawcę informuje się o 
tym fakcie.PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/569 
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3. Jeżeli wnioskodawca nie otrzyma informacji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, 
uznaje się, że wniosek został przyjęty. Datą przyjęcia wniosku jest data jego złożenia 
lub – w przypadkach, gdy wnioskodawca przedstawił dodatkowe informacje na 
żądanie organu celnego zgodnie z ust. 2 – data przekazania przez wnioskodawcę 
ostatniej żądanej informacji. 
 
Ustawa z 19 marca 2004 r. Prawo celne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 z późn. zm) 

Art. 73. ust 1 
Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12, art. 
141-143, art. 168, art. 170 oraz działu IV rozdziałów 2, 5, 6, 9, 10, 11 – z wyłączeniem 
art. 200, oraz rozdziałów 21-23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja 
podatkowa, a do odwołań stosuje się odpowiednio także przepisy art. 140 § 1, art. 
162 § 1-3, art. 163 § 2, art. 169 § 1 i 1a, art. 210 § 1 pkt 1-6 i 8 oraz § 2, art. 220- 223, art. 
226-229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy. 
 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z 
późń. zm.) 
Art. 187. § 1.  
Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy. 
 
Art. 191.  
Organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, 
czy dana okoliczność została udowodniona. 
 
Art. 197. § 1.  
W przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy 
może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu 
wydania opinii. 
 
 
Nomenklatura Scalona w brzmieniu ustalonym w załączniku I do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013r. zmieniającym załącznik I 
do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i 
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( Dz. U.UE L 290 z dnia 31 
października 2013 r. ze zm.) 
  
litera A pkt 3 litera b Sekcji I Części pierwszej Załącznika I (reguła 3b ORINS) 
 
3. Jeżeli stosując regułę 2 b) lub z innego powodu, towary na pierwszy rzut oka są 
klasyfikowalne do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w 
następujący sposób: 
 
b) mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone 
z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, 
które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a), należy 
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klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje 
im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania; 
 
Główne problemy 
 

 Ciężar dowodu w postępowaniu celnym. 

 Możliwość stosowania analogii na gruncie klasyfikacji taryfowej do 
Nomenklatury Scalonej. 

 Skuteczność temporalna wyroków TSUE w sprawach klasyfikacji taryfowej do 
Nomenklatury Scalonej. 
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 klasyfikacja PKWiU - element stanu faktycznego czy oceny 
prawnej? – Alicja Sarna (MDDP) 

 

Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017 r., I FSK 179/16 

Do kompetencji organów podatkowych należy ustalenie odpowiedniego przedmiotu 

opodatkowania, stawki podatkowej, czy też zwolnienia - uzależnionych od 

zaklasyfikowania określonej usługi lub towaru według systematyki tych 

klasyfikacji. Oznacza to, że wskazane w przepisach podatkowych klasyfikacje 

statystyczne są elementem normy prawnej określającej sposób opodatkowania i w 

procesie stosowania prawa przez organy podatkowe podlegają także procesowi 

wykładni dokonywanej przez te organy. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku I instancji (do dnia oddania 

materiałów nie zostało opublikowane uzasadnienie wyroku NSA) 

„do kompetencji organów podatkowych należy ustalenie odpowiedniego 

przedmiotu opodatkowania, stawki podatkowej, czy też zwolnienia - uzależnionych 

od zaklasyfikowania określonej usługi lub towaru według systematyki tych 

klasyfikacji. Oznacza to, że wskazane w przepisach podatkowych klasyfikacje 

statystyczne są elementem normy prawnej określającej sposób opodatkowania i w 

procesie stosowania prawa przez organy podatkowe podlegają także procesowi 

wykładni dokonywanej przez te organy. Gdyby było inaczej to w "zwykłych" 

postępowaniach wymiarowych organy podatkowe byłyby związane klasyfikacją 

statystyczną dokonaną przez producenta lub usługodawcę. Nie ma racjonalnych, ani 

prawnych przyczyn uzasadniających zaakceptowanie poglądu prezentowanego w 

zaskarżonym postanowieniu, że organ interpretacyjny "...nie jest uprawniony do 

dokonywania klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU ani 

też weryfikacji klasyfikacji wskazanej..." we wniosku o wydanie indywidualnej 

interpretacji w trybie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. 

Klasyfikacje statystyczne są w swej istocie zbiorami norm technicznych 

stanowiącymi usystematyzowane zbiory towarów lub czynności (usług) - przez ich 

wprowadzenie do systemu podatkowego, są jednocześnie swoistego rodzaju 

normami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług. Tym samym 

organy podatkowe, nie zaś organy statystyczne, mając na uwadze stan faktyczny 

sprawy, podany we wniosku o wydanie interpretacji, w zakresie niezbędnym z 

punktu widzenia wszystkich jego elementów mogących mieć znaczenia 

klasyfikacyjne, powinny dokonać oceny, w jakim grupowaniu tej właśnie klasyfikacji 

mieszczą się towary sprzedawane przez Spółkę. 

Ustawa o podatku od towarów i usług w pozycji nr 48 załącznika nr 3 do ustawy 

wyraźnie odwołuje się do konkretnego symbolu PKWiU 2008 r. (10.89.19.0) 

uzależniając zastosowanie obniżonej stawki VAT od zakwalifikowania produktów 

do tego grupowania. Organ był więc zobowiązany do oceny prawidłowości 
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zakwalifikowania opisanych we wniosku produktów do ww. grupowania, tym 

samym do udzielenia odpowiedzi czy sprzedaż takich produktów podlega 

opodatkowaniu stawką 8% VAT. 

We wniosku Spółka bardzo szczegółowo opisała formę w jakiej produkty mają 

zostać wprowadzone do obrotu (kapsułki, tabletki, drażetki, płyny i proszki w 

opakowaniach jednostkowych), skład (wymienione we wniosku witaminy, minerały 

i dodatkowe składniki) i formalności związane z wprowadzaniem do obrotu 

(procedura powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego). Dodatkowo Spółka 

zapewniła, że oferowane do sprzedaży produkty nie są ekstraktami słodowymi i nie 

zawierają w swoim składzie alkoholu powyżej 1,2%. 

Uchylając się a priori od wydania interpretacji indywidualnej poprzez pozostawienie 

wniosku Spółki bez rozpatrzenia organ naruszył art. 14b§3 Ordynacji podatkowej. 

Wniosek Spółki, co do zasady (organ nie wykazał, aby Spółka odmówiła przekazania 

istotnych w sprawie informacji) w sposób wyczerpujący opisywał stan faktyczny 

niezbędny dla rozstrzygnięcia. W konsekwencji organ błędnie zastosował w sprawie 

art. 14g Ordynacji podatkowej.” 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 
 wyrok NSA z dnia 11 października 2017 r., II FSK 2412/15 

 wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2017 r., I SA/Kr 71/17 

odmienne stanowisko: 

 wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2018 r., I FSK 1155/15 

 wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2015 r., III SA/Wa 3008/14 

 wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 lutego 2014 r., I SA/Kr 1803/13 

 wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2010 r., I FSK 1021/09 

 

Przepisy: 

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) 
Art. 14b § 3 
Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 
przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej 
tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 
Art.  14c § 1  
Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we 
wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska 
wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od 



66 
 

uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym 
zakresie. 
  
Główne problemy 

 Gwarancyjna funkcja interpretacji. 

 Interpretacja indywidualna – iluzja czy realna ochrona? 
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Sesja III 
 

08:30-10:00 III sesja: Podatki lokalne – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, 

prof. UMK  

 

 przekształcenie spółki akcyjnej w jawną a podatek od czynności 
cywilnoprawnych (uchwała NSA z dnia 15 maja 2017 r., II FPS 1/17) – dr 
Hanna Filipczyk (Enodo Advisors) 

 budynek budowlą w podatku od nieruchomości? ( wyrok TK z dni 13 
grudnia 2017, SK 48/15) - Paweł Banasik (Deloitte) 

 solidarność a związek z działalnością gospodarczą (wyrok TK z dnia 12 
grudnia 2017, SK 13/15) – Michał Nielepkowicz (Thedy & Partners)  

 udostępnienie infrastruktury kolejowej (wyrok WSA z Kielcach z dnia 16 
listopada 2017 r., I SA/Ke 531/17) – Adam Kałążny (Deloitte) 

  podstawa opodatkowania budowli, gdy amortyzacji nie dokonuje podatnik 
podatku od nieruchomości (wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017 r., II FSK 
1633/17 – Adam Kałążny (Deloitte) 
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 przekształcenie spółki akcyjnej w jawną a podatek od czynności 
cywilnoprawnych – dr Hanna Filipczyk (Enodo Advisors) 

 
Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 15 maja 2017 r., II FPS 1/17 

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 

3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) czynności prawne zmiany 

umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną.   

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia uchwały 

„6.1. Zagadnieniem prawnym budzącym poważne wątpliwości (…) jest, czy pomimo 

zapisu wynikającego z art. 1 ust. 3 pkt 3) w zw. z ust 1 pkt 1) lit. k) u.p.c.c., przy 

przyjęciu wynikającej z krajowego porządku prawnego podstawy opodatkowania, 

ograniczonej dodatkowo zwolnieniem od podatku (co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. 

f i art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c.), możliwe jest opodatkowanie czynności zmiany umowy 

spółki, polegającej na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną z uwagi na 

postanowienia art. 5 ust 1 lit. d (i) Dyrektywy 2008/7/WE przewidujące 

nienakładanie na spółki kapitałowe podatku pośredniego od gromadzenia kapitału 

w żadnej formie w odniesieniu do zmiany aktu założycielskiego lub statutu spółki 

kapitałowej, w szczególności przekształcenia spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki 

kapitałowej. (…) 

(…) 

6.2. [T]rudności interpretacyjne wynikają z konieczności zdekodowania normy 

prawnej, która pozwoli na rozstrzygnięcie, czy Polska jako państwo członkowskie 

Unii Europejskiej skorzystała z tzw. opcji wyłączenia niektórych podmiotów z 

opodatkowania podatkiem kapitałowym, przewidzianej w art. 3 ust. 2 zdanie 2 

Dyrektywy 69/335/EWG (odpowiednio art. 9 Dyrektywy 2008/7/WE), czyli spod 

działania tych Dyrektyw. (…) 

(…) 

Obowiązujący w dacie akcesji art. 2 ust. 2 zdanie 2 Dyrektywy 69/335/EWG 

zastrzegał prawo dla państw członkowskich, i to do celów naliczenia podatku 

kapitałowego, nieuważania za spółki kapitałowe innych podmiotów aniżeli tego 

rodzaju spółki. Wyodrębnienie wobec tego z tą datą kategorii spółek osobowych i 

utrzymanie opodatkowania podatkiem kapitałowym wskazuje na skorzystanie przez 

Polskę z opcji przewidzianej w art. 2 ust. 2 zdanie 2 Dyrektywy 69/335/EWG. 

Wobec tego należy uznać, że spółka jawna, jako spółka osobowa zdefiniowana w art. 

1a pkt 1 u.p.c.c. została wyłączona z zakresu stosowania wobec niej regulacji 
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dotyczącej podatku pośredniego od gromadzenia kapitału wynikającej z Dyrektywy 

69/335/EWG, a od dnia 1 stycznia 2009 r. z Dyrektywy 2008/7/WE. Trafnie w tym 

kontekście zauważono w wyroku NSA z dnia 6 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 

227/13 (publ. CBOSA), że ani dyrektywa ani inne przepisy prawne nie narzucają 

legislacyjnej techniki, w jakiej w prawie krajowym spółki osobowe miałyby być 

wyłączone spod pojęcia "spółki kapitałowej" w znaczeniu jakie dopuszcza 

Dyrektywa 2008/7/WE. (…) 

Także w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2015 r., o 

sygn. akt II FSK 2510/13 (publ. CBOSA) zauważono, że skorzystanie przez państwo 

członkowskie z prawa do nieuznawania za spółkę kapitałową niektórych 

podmiotów nie wymaga uprzedniego wdrożenia przez to państwo jakichkolwiek 

formalnych procedur, np. oświadczeń, czy notyfikacji organom UE. (…) 

6.4. (…) [O]pcja wyłączenia możliwa jest tylko w odniesieniu do wszelkich innych 

spółek aniżeli identyfikowanych wprost jako kapitałowe, a także przedsiębiorstw, 

stowarzyszeń lub osób prawnych prowadzących działalność skierowaną na zysk. Z 

tego to zatem względu zastrzeżenie poczynione w art. 1a pkt 1 u.p.c.c. w ramach 

definicji legalnej, kwalifikujące spółkę komandytowo-akcyjną do spółek osobowych 

nie mogło zostać uznane za skuteczne na gruncie unormowania wynikającego z 

przepisów prawa unijnego. Zupełnie zaś inna jest sytuacja spółki jawnej, która nie 

spełnia żadnego z kryteriów wskazanych w art. 3 ust. 1 lit. a)-c) Dyrektywy 

69/335/EWG i odpowiednio art. 2 ust. 1 lit. a)-c) Dyrektywy 2008/7/WE. (…)  

6.5. Taka wykładnia możliwości korzystania z opcji wyłączenia z zakresu stosowania 

podatku kapitałowego wynika także z orzecznictwa TSUE. (…) W wyroku TSUE z 

dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie 112/86 Amro Aandelen Fonds (publ. ECR 

1987/10/4453), wskazano, że art. 3 ust. 2 Dyrektywy 69/335/EWG należy 

interpretować w ten sposób, że obejmuje on, dla celów poboru podatku 

kapitałowego, spółki, stowarzyszenia lub osoby prawne, które służą takim samym 

celom gospodarczym jak spółki kapitałowe w pełnym tego słowa znaczeniu, a 

mianowicie dążeniu do osiągnięcia zysku, przez wspólne wnoszenie kapitału do 

wyodrębnionego majątku, a które nie spełniają kryteriów pojęcia spółki kapitałowej 

określonego w ust. 1 tego artykułu (pkt 10 i 11). Trybunał zaznaczył jednak, że do 

ustawodawstwa krajowego należy ostateczne określenie, czy taki podmiot może być 

uznany za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 69/335/EWG (pkt 12 

wyroku). Wskazano w tym wyroku, że cel regulacji art. 3 Dyrektywy 69/335/EWG 

polega wprawdzie na zapobieganiu temu, by wybór określonej formy prawnej mógł 

prowadzić do odmiennego traktowania pod względem podatkowym czynności, 

które z gospodarczego punktu widzenia są równoważne, to jednak TSUE wyraźnie 

zaakcentował, że mimo tego państwu członkowskiemu przysługuje uprawnienie do 

nieuznawania spółek wymienionych w art. 3 ust. 2 zdanie 1 Dyrektywy 
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69/335/EWG (dla potrzeb naliczania podatku kapitałowego) za spółki kapitałowe. 

Podobnie orzekł TSUE w wyroku z dnia 7 czerwca 2007 r., w sprawie C-178/05, 

Komisja Wspólnot Europejskich vs. Republika Grecka (publ. 

http://curia.europa.eu). W wyroku tym jednoznacznie wskazano, że podstawą 

rozważań jest to, czy dany podmiot należy do kategorii spółek kapitałowych w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 Dyrektywy 69/335/EWG. Jeśli zaś nie należy, a wykonuje 

działalność skierowaną na zysk, to powinien zostać uznany za podmiot zrównany ze 

spółkami kapitałowymi na podstawie art. 3 ust. 2 Dyrektywy 69/335/EWG (t. 42 

wyroku TSUE w sprawie C-178/05). Przewidziane jednak w tym przepisie 

odstępstwo powinno być rozumiane jako dotyczące rodzaju spółki, a nie jedynie jako 

dotyczące pojedynczych spółek lub spółek działających w takim lub innym sektorze 

gospodarczym (t. 45 wyroku TSUE w sprawie C-178/05). W konkluzji uznano prawo 

państwa członkowskiego do objęcia regulacją z art. 3 ust. 2 zdanie 2 Dyrektywy 

69/335/EWG jednego z czterech rodzajów spółdzielni występujących w prawie 

greckim. Za istotne zaś dla takiego wyłączenia uznano ustalenie, czy podmioty takie 

podlegają odrębnemu reżimowi prawnemu zawierającemu przepisy szczególne 

dotyczące ich struktury, tworzenia i działalności, a także to aby nie działały tylko w 

określonym sektorze gospodarczym (t. 46 wyroku TSUE w sprawie C-178/05). Na 

uwagę zasługuje także opinia Rzecznika Generalnego przedstawiona w sprawie C-

357/13 Drukarnia Multipress sp. z o.o. (…) W świetle tych wypowiedzi decydujące 

znaczenie co do wzajemnych relacji polskich uregulowań prawnych do zapisów art. 

3 ust. 2 zdanie 2 Dyrektywy 69/335/EWG ma nie tyle wyodrębnienie w definicji 

legalnej z art. 1a pkt 1 u.p.c.c. kategorii spółki osobowej, co ustalenie, czy spółka 

jawna w nim wymieniona podlega odrębnemu reżimowi prawnemu. Podkreślenia 

wymaga, że spółkę jawną wyróżnia od niektórych innych spółek osobowych (np. 

komandytowej i komandytowo akcyjnej) przede wszystkim zakres 

odpowiedzialności wszystkich wspólników (bez wyjątku) i brak koniecznego 

elementu kapitałowego (udziałowego). Wszyscy zatem wspólnicy spółki jawnej 

mogą odpowiadać bez ograniczenia za długi tej spółki, brak jest możliwości 

ograniczenia tej odpowiedzialności, a także brak jest elementu udziału mogącego być 

przedmiotem obrotu. (…) Nie można także uznać, aby dochodziło na gruncie u.p.c.c. 

do różnicowania sytuacji "wspólników spółek osobowych". Podstawowym 

kryterium różnicującym, wskazywanym przez samego prawodawcę unijnego, jest 

pełna odpowiedzialność za długi spółki i brak udziału przeznaczonego do obrotu w 

odniesieniu do "wszelkich innych spółek" niż kapitałowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 

lit. a)-c) Dyrektywy 69/335/EWG i art. 2 ust. 1 lit. a)-c) Dyrektywy 2008/7/WE. (…) 

6.6. (…) Nie można zgodzić się z tezą, że słowniczek zawarty w art. 1a pkt 1 i 2 

u.p.c.c. ma charakter jedynie techniczny. (…) [W]yraźną wolą ustawodawcy było 

skorzystanie z opcji opodatkowania podatkiem pośrednim od gromadzenia 

kapitałów także innych podmiotów, niż spółki kapitałowe i rozróżnienia tych 
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różnych form organizacyjnych na gruncie prawa podatkowego, przez przejęcie 

jedynie po części ukształtowanej w k.s.h. konstrukcji spółki osobowej (…). (…) 

6.7. Także okoliczność, że poszczególne przepisy u.p.c.c. obejmują jednolicie 

zakresem przedmiotowym podatku od czynności cywilnoprawnych wszystkie 

rodzaje spółek, bez rozróżnienia na osobowe i kapitałowe, nie może stanowić, że 

Polska zdecydowała się nie skorzystać z prawa opcji. (…) 

6.8. Nie można zgodzić się także z argumentacją, że chcąc skorzystać z opcji 

wyłączenia ustawodawca powinien zamieścić w tekście u.p.c.c. stwierdzenie o 

określonym rozumieniu spółek osobowych i kapitałowych "dla celów naliczania 

podatku kapitałowego". (…) 

6.9. Nie można zgodzić się, że dokonany w art. 1a pkt 1 i 2 u.p.c.c. podział na spółki 

osobowe i kapitałowe powiela jedynie klasyfikację dokonaną w art. 4 § 1 pkt 1 i 2 

k.s.h. (…) 

6.10. Z kolei brak konsekwencji ustawodawcy krajowego co do katalogu spółek 

osobowych i wadliwego zaliczenia do nich spółki komandytowo-akcyjnej jest 

zagadnieniem związanym z nieprawidłową implementacją w tym zakresie art. 3 ust. 

1 lit. a)-c) Dyrektywy 69/335/EWG i art. 2 ust. 1 lit. a)-c) Dyrektywy 2008/7/WE, a 

nie korzystania, bądź nie z opcji przewidzianej w art. 3 ust. 2 zdanie 2 Dyrektywy 

69/335/EWG i art. 9 Dyrektywy 2008/7/WE (…). 

6.11. Ponadto o ile TSUE w wyroku w sprawie C-357/13, Drukarnia Multipress, 

podniósł, że cel art. 2 ust. 2 Dyrektywy 2008/7/WE polega na zapobieganiu temu, by 

wybór określonej formy prawnej mógł prowadzić do odmiennego traktowania pod 

względem podatkowym czynności, które z gospodarczego punktu widzenia są 

równoważne (t. 26), o tyle w następnym akapicie wprost wskazał, że art. 9 

Dyrektywy 2008/7/WE pozostawia państwom członkowskim swobodę decyzji o 

nieuznawaniu podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2 omawianej dyrektywy, za 

spółki kapitałowe do celów nakładania podatku kapitałowego. (…) 

6.12. Co do zapisów preambuły, formułującej cele prawodawcy unijnego na uwagę 

nie mogą zasługiwać wyłącznie motywy (4) i (5) Dyrektywy 2008/7/WE, 

stanowiące, że konsekwencje gospodarcze podatku kapitałowego są niekorzystne dla 

łączenia i rozwoju przedsiębiorstw, a najlepszym rozwiązaniem byłoby zniesienie 

podatku kapitałowego. Podkreślenia wymaga, że prawodawca europejski w 

motywie (6) tej samej preambuły podkreślił, że utrata przychodów, która byłaby 

wynikiem natychmiastowego zastosowania takich środków, jest nie do przyjęcia dla 

państw członkowskich, które obecnie stosują podatek kapitałowy. (…) 

6.13. Nie można zgodzić się także z argumentacją, że dochodzi do "dowolnego 

opodatkowania" spółek jawnych, co miałoby naruszać standardy legislacji z art. 2 i 
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art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. (…) Nie można także przyjąć, aby dochodziło do 

różnicowania opodatkowania wewnątrz tej samej kategorii podmiotów. Nie jest 

możliwe stawianie znaku równości pomiędzy spółkami kapitałowymi i tymi, które 

temu reżimowi nie podlegają, w tym spółce jawnej. (…) 

Orzeczenia powiązane  

 Postanowienie NSA z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3697/14 

 Wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1724/15; wyrok NSA z 

dnia 19 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2035/15; wyrok NSA z dnia 19 

września 2017 r., sygn. akt II FSK 90/16 

 

Przepisy: 

Dyrektywa 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 roku dotycząca podatków pośrednich 

od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 46) 

Artykuł 2 Spółka kapitałowa 

(…) 

2. Na użytek niniejszej dyrektywy wszelkie inne spółki, przedsiębiorstwa, 

stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk 

uważa się za spółki kapitałowe. 

Artykuł 5. Operacje niepodlegające podatkowi pośredniemu 

1. Państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w 

żadnej formie w odniesieniu do: 

(…) 

d) zmiany aktu założycielskiego lub statutu spółki kapitałowej, w szczególności: 

(i)  przekształcenia spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej; 

(…). 

Artykuł 9. Wyłączenie niektórych podmiotów z zakresu stosowania 

Na użytek nakładania podatku kapitałowego państwa członkowskie mogą 

zdecydować o nieuznawaniu podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2, za spółki 

kapitałowe. 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) 

Art. 1. 
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1. Podatkowi podlegają: 

1) następujące czynności cywilnoprawne: 

(…)  

k) umowy spółki; 

(…) 

3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: 

(…) 

3) przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku 

spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej; 

Art. 1a  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  spółka osobowa - spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub 

komandytowo-akcyjną; 

2)  spółka kapitałowa - spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub 

europejską; 

(…). 

Główne problemy: 

1. Czy wobec spółki jawnej Polska skorzystała z uprawnienia przewidzianego w 

art. 9 Dyrektywy 2008/7/WE? 

2. Czy rozstrzygnięcie problemu wynika z dotychczasowego orzecznictwa TS 

UE? 

3. Czy stanowisko zajęte w uchwale należy odnosić także do innych spółek 

osobowych? 
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 budynek budowlą w podatku od nieruchomości? – Paweł 
Banasik (Deloitte) 

 
Wyrok TK z 13 grudnia 2017 r., SK 48/15 

Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie 

za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, 

przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą 

szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z 

art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Argument językowy opiera się na konstatacji, że skoro ustawodawca nie zastrzegł 

w definicji pojęcia budynku warunku, iż nie może on być budowlą, czyniąc jedynie 

zastrzeżenie w definicji pojęcia budowli, iż nie może być ona budynkiem, to nie jest 

wykluczone, by pewne budynki uznać za budowle. Nie sposób zgodzić się z takim 

wnioskiem. Definicja pojęcia budowli, zawarta zarówno w prawie budowlanym, jak 

i w ustawie o podatkach lokalnych, przewiduje jednoznacznie, że budowlą jest 

obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Oznacza 

to z konieczności, iż najpierw trzeba ustalić, czy dany obiekt należy zakwalifikować 

jako budynek albo obiekt małej architektury, a dopiero później można rozważać jego 

kwalifikację jako budowli. Wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia do definicji 

pojęcia budynku i – konsekwentnie – do definicji pojęcia obiektu małej architektury, 

zgodnie z którym nie mogą być one budowlą, byłoby nie tylko zbędne, ale wręcz 

niedopuszczalne.  

Zbędność polega w tym wypadku na tym, że skoro budowla nie może być 

budynkiem (obiektem małej architektury), to budynek (obiekt małej architektury) nie 

może być budowlą, o czym przesądza sama logika. Gdy zbiór A (w tym wypadku – 

zbiór budowli) wyklucza się ze zbiorem B (w tym wypadku: zbiór budynków albo 

zbiór obiektów małej architektury), to tym samym zbiór B musi wykluczać się ze 

zbiorem A, jak wynika z jednego z twierdzeń teorii mnogości. Relacja wykluczania 

się zbiorów ma bowiem niewątpliwie charakter symetryczny. 

Niedopuszczalność sprowadza się natomiast do spostrzeżenia, że gdyby rozważane 

zastrzeżenia poczyniono we wszystkich omawianych definicjach, ich zestaw byłby 

obarczony poważnym błędem logicznym w postaci błędnego koła. Zauważmy, w 

pewnym uproszczeniu, że wówczas pojęcie budynku (obiektu małej architektury) 

zdefiniowano by jako obiekt o pewnych cechach, który nie jest budowlą, a pojęcie 

budowli – jako obiekt, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury.  
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Argument celowościowy, powiązany jednoznacznie z argumentem językowym, 

polega z kolei na konstatacji, że skoro niektóre budynki można uznać za budowle, to 

dokonując takiej kwalifikacji, należy odwołać się do przesłanki funkcji określonego 

obiektu, wziąwszy pod uwagę, przykładowo, jego przeznaczenie, wyposażenie oraz 

sposób i możliwość wykorzystania. Pomimo wielu różnych zastrzeżeń dotyczących 

definicji sformułowanych w prawie budowlanym oraz w ustawie o podatkach 

lokalnych, wskazanych w wyroku o sygn. P 33/09, w wypadku pojęć budynku i 

budowli mamy do czynienia z ich jednoznacznym rozgraniczeniem przez 

ustawodawcę, a w konsekwencji za niedopuszczalne należało uznać modyfikowanie 

tych pojęć w oparciu o przesłankę nieprzewidzianą w przepisach prawnych. 

Uwzględnienie tej przesłanki prowadzi bowiem do rozszerzającej wykładni definicji 

budowli, powodując zarazem zwężającą wykładnię definicji budynku. Taki zabieg 

stanowi zatem nieakceptowalną na gruncie polskiej kultury prawnej ingerencję w 

treść definicji legalnej (zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. 

Wskazówki, Warszawa 2012, s. 242-243, 344). Co więcej, w sprawie będącej podstawą 

wniesienia rozpatrywanej skargi konstytucyjnej skutkował on funkcjonalną 

reinterpretacją regulacji podatkowej na niekorzyść skarżącej. 

 

Wyroki powiązane 

 wyrok TK z 13 września 2011 r., P 33/09 

 wyrok NSA z dnia 29 maja 2014r., II OSK 3087/12 

 wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2016 r., I FSK 81/15 

 

Przepisy 

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785, 2141, 2372, 2432).  

Art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2  

Użyte w ustawie określenia oznaczają:  

1) budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach; 

2) budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a 

także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa 
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budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332, 1529, z 2018 r. poz. 12). 

Art. 3 pkt 1, 2, 3, 5 i 9 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź 

obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 

wyrobów budowlanych 

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, 

mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice 

reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 

lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową; 

5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 

jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe; 

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki; 
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Główne problemy 

 Znaczenie wykładni językowej w prawie podatkowym. 

 Definicja budynku a definicja budowli. 

 Stosowanie kryteriów pozaustawowych a wykładnia przepisów prawa 

podatkowego. 

 Rola zasady in dubio pro tributario w podatku od nieruchomości. 
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 solidarność a związek z działalnością gospodarczą – Michał 
Nielepkowicz (Thedy & Partners)  

 
 
Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2017, SK 13/15 

Zakwalifikowanie gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej jedynie w oparciu o prowadzenie działalności gospodarczej przez 

osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem jest niezgodne z Konstytucją RP. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„W ocenie Trybunału, norma prawna, według której do zakwalifikowania gruntu 

podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wystarczy prowadzenie 

działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, 

wywołuje skutki, których nie da się pogodzić z zasadami wyrażonymi w Konstytucji. 

Przyjęte w sprawie skarżących rozumienie art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 

1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. nie uwzględnia, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi 

występują w obrocie prawnym w dwojakim charakterze: jako osoby prywatne (a 

więc w zakresie swojego majątku osobistego) oraz jako przedsiębiorcy.” 

„Powyższe rozróżnienie musi uwzględniać ustawodawca stanowiący przepisy 

prawa podatkowego, jeżeli nie chce narazić się na zarzuty naruszenia właściwej 

proporcji (art. 2 Konstytucji) pomiędzy wynikającym z art. 84 Konstytucji 

obowiązkiem ponoszenia ciężarów publicznoprawnych a prawem jednostki do 

własności i jej równej ochrony (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji) i zasady równego 

nakładania obowiązków podatkowych (art. 32 ust. 1 Konstytucji).” 

„…zdaniem Trybunału, samo prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę 

fizyczną nie jest relewantne dla opodatkowania gruntu stawką podatkową od 

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (określoną w art. 5 

ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l.). Zważywszy na ratio stosowania podwyższonej stawki, jaką 

jest potencjalna możliwość uzyskiwania przychodów z wykorzystania danych 

gruntów, niezbędne jest ustalenie faktycznego sposobu wykorzystania 

opodatkowanego gruntu, którego współposiadaczem pozostaje osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą.” 

„…celem ustawodawcy nie było opodatkowanie wyższymi stawkami podatku od 

nieruchomości każdej nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy, lecz 

jedynie nałożenie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości w najwyższej 

stawce na przedsiębiorców, których nieruchomości  wchodzą w skład ich 
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przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są one w danym momencie 

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, czy też nie” 

„Samo współposiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczające 

do opodatkowania jej wyższą stawką podatku. Konieczny jest jeszcze jej bezpośredni 

(wykonywanie na nieruchomości określonych czynności składających się na 

działalność gospodarczą) lub pośredni (potencjalne wykonywanie na nieruchomości 

czynności składających się na działalność gospodarczą, gdy nieruchomość została 

nabyta pod przyszłe inwestycje gospodarcze) związek z działalnością gospodarczą 

prowadzoną przez chociażby jednego z współposiadaczy…” 

„O tym, że nieruchomość wchodzi w skład przedsiębiorstwa świadczy np. 

wprowadzenie jej do ewidencji środków trwałych, dokonywanie odpisów 

amortyzacyjnych i rozpoznawanie wydatków na jej utrzymanie jako kosztów 

uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, treść aktu notarialnego, źródła 

finansowania zakupu nieruchomości…” 

„…obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 

ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., zostaje nałożony na osoby posiadające grunty niemające 

związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczególnie rażące jest 

nałożenie takiego obowiązku na współposiadaczy gruntu wówczas, gdy jeden z nich 

nie jest przedsiębiorcą. Nieproporcjonalność ingerencji w konstytucyjne prawo 

własności polega na tym, że ustawodawca nie zastosował bardziej precyzyjnych 

kryteriów, pozwalających ustalić występowanie związku gruntu z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Zastosowane kryterium „posiadania gruntu przez 

przedsiębiorcę” nie realizuje deklarowanego przez ustawodawcę celu regulacji i 

prowadzi do nieuzasadnionego konstytucyjnie ograniczenia wolności majątkowej. W 

konsekwencji zaskarżona regulacja prowadzi także do naruszenia równej ochrony 

praw majątkowych gwarantowanej przez art. 64 ust. 2 Konstytucji. Różnicuje 

bowiem posiadaczy gruntów, które nie mają związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Podatnicy (osoby fizyczne) będący w podobnej sytuacji (posiadacze 

gruntów niemających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej) opłacają 

podatek od nieruchomości według odmiennych stawek. Zdaniem Trybunału, 

zróżnicowanie to nie ma konstytucyjnego uzasadnienia w odniesieniu do osób 

posiadających grunty niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.” 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

 wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2012 r., II FSK 2288/10 

 wyrok NSA z dnia 18 lipca 2012 r., II FSK 32/11 

 wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2014 r., II FSK 902/12 
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odmienne stanowisko: 

 wyrok NSA z dnia 17 marca 2009 r., II FSK 1786/07 

 wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r., II FSK 1888/07 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) 

Art. 1a ust. 1 pkt 3 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków 

mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i 

nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów 

technicznych; 

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a 

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od 

nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł 5  od 1 m2 powierzchni, 

 

Główne problemy 

 Treść przepisów wyznaczających najwyższą stawkę podatku od 

nieruchomości w przypadku opodatkowania gruntów u osób fizycznych.  

 Wypracowanie w orzecznictwie koncepcji, zgodnie z którą osoba fizyczna 

występuje w podwójnej roli. 

 Sformułowane przez Trybunał Konstytucyjny warunki objęcia najwyższą 

stawką podatku od nieruchomości w przypadku opodatkowania gruntów u 

osób fizycznych. 

 Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego – szersze aniżeli tylko w zakresie 

solidarnej odpowiedzialności z tytułu opodatkowania gruntów u osób 

fizycznych? 
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 udostępnienie infrastruktury – Adam Kałążny (Deloitte) 

 

WSA z Kielcach z dnia 16 listopada 2017 r., I SA/Ke 531/17) 

Dla zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości na podstawie 

art. art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) konieczne jest udostępnianie infrastruktury 

licencjonowanemu przewoźnikowi kolejowemu. Przesłankę "udostępnienia 

infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, 

nie zaś odwołując się do terminu „udostępnienie” w rozumieniu ustawy o 

transporcie kolejowym. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Wbrew twierdzeniom organu bowiem interpretacja występującego w tym 

przepisie terminu "udostępnienie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie 

kolejowym, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej przesłanki zwolnienia. 

Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie 

przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l.”  

„(…) przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać 

zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania 

infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego 

przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura 

kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na 

podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznicy kolejowej Spółki, 

to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana.” 

„Wymaga podkreślenia, że uwzględnienia regulacji zawartych w ustawie o 

transporcie kolejowym wymaga wyłącznie pierwsza z ww. przesłanek zwolnienia. 

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. odsyła do tej ustawy w ściśle wskazanym w 

tym przepisie zakresie, tj. do przyjęcia znaczenia określenia "grunty, budynki i 

budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej”.” 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

 wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15 lutego 2018 r., I SA/Sz 1035/17, 

 wyrok NSA z dnia11 grudnia 2014 r., II FSK 2945/12 (stary stan prawny). 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 

poz. 31). 
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Art. 7 ust.1  

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty wchodzące w skład infrastruktury 

kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która: 

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub 

b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub 

c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. 

 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 

2117 ze zm.). 

Art. 4 pkt 1 

Infrastruktura kolejowa to elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy. 

Art. 29 ust. 1 

1. Udostępnianie infrastruktury kolejowej polega na: 

1) rozpatrywaniu wniosków aplikanta o przydzielenie zdolności przepustowej; 

2) przydzielaniu aplikantowi zdolności przepustowej, w tym: 

a) przydzielaniu trasy pociągu, 

b) przydzielaniu zdolności przepustowej dla wykonania manewrów lub 

postoju pojazdów kolejowych; 

3) umożliwieniu przewoźnikowi kolejowemu wskazanemu przez aplikanta 

wykorzystania przydzielonej zdolności przepustowej; 

4) umożliwieniu przewoźnikowi kolejowemu skorzystania z pozostałych usług, 

o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do ustawy. 

Załącznik nr 1  

W skład infrastruktury kolejowej wchodzą następujące elementy, pod warunkiem że 

tworzą część linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej, lub są 

przeznaczone do zarządzania nimi, obsługi przewozu osób lub rzeczy, lub ich 

utrzymania:  

1) tory kolejowe (…),  

2) obrotnice i przesuwnice,  
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3) podtorze, w szczególności nasypy (…),  

4) obiekty inżynieryjne: mosty, wiadukty (…),  

5) nastawnie, urządzenia sterowania ruchem (…),  

6) perony (…),  

7) rampy towarowe (…),  

8) drogi technologiczne (…),  

9) przejazdy kolejowo-drogowe (…),  

10) systemy oświetleniowe (…),  

11) urządzenia przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej (…),  

12) grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy 

wymienione w pkt 1-11. 

Główne problemy: 

 Granice związania wykładnią językową w prawie podatkowym. 

 Zakres odwołania do przepisów ustawy o transporcie kolejowym na gruncie 

przepisów podatkowych. 

 Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości w stosunku 

do infrastruktury prywatnej. 

Bibliografia 

 Relacje terminologiczne ustawy podatkowej i niepodatkowej – kazus 

zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej, „Przegląd 

Podatkowy” 2013/5, B. Brzeźiński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, 

 Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 

1 stycznia 2017 r., „Samorząd Terytorialny” 2017/9, B. Pahl 

 Bocznica kolejowa jako element infrastruktury kolejowej – czy podlega 

zwolnieniu z podatku od nieruchomości?, „Przegląd Podatkowy” 2018/1, A. 

Kałążny, M. Ruta 
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  podstawa opodatkowania budowli, gdy amortyzacji nie 
dokonuje podatnik podatku od nieruchomości – Adam Kałążny 
(Deloitte) 
 

Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017 r., II FSK 1633/17 

W przypadku podatników podatku od nieruchomości będących właścicielami 

budowli, od których odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb rozliczeń z tytułu 

podatku dochodowego dokonuje inny podmiot, podstawę opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości należy ustalić na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31). 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Zdaniem organu przepis art. 4 ust. 5 u.p.o.l. w literalnym brzmieniu nie wskazuje 

podmiotu, który miałby nie korzystać z odpisów amortyzacyjnych, w szczególności 

ustawodawca nie ograniczył zastosowania tego przepisu (tak jak interpretuje to 

strona) wyłącznie do przypadków, gdy podatnik podatku od nieruchomości nie 

dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Organ uznał, że przepis ten znajduje 

zastosowanie w przypadku gdy ani spółka ani jej wspólnicy nie dokonują odpisów 

amortyzacyjnych, wówczas dopiero od budowli lub ich części, o których mowa w 

ust.1 pkt 3 u.p.o.l. podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona 

przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. Wskazano, że fakt 

niedokonywania przez spółkę odpisów amortyzacyjnych w świetle przepisów art. 4 

ust. 1 i 5 u.p.o.l. nie uzasadnia przyjmowania przez nią wartości rynkowej budowli. 

W przepisach tych, zdaniem Burmistrza, odsyła się jedynie do przepisów o 

podatkach dochodowych i nie ma w nich mowy o amortyzacji dokonywanej przez 

podatnika.” 

„Odwołanie się w regulacji dotyczącej podatku od nieruchomości do przepisów 

regulujących podatki dochodowe i podstawy dokonania amortyzacji niewątpliwie 

wskazuje na to, że dowodem, na podstawie którego można ustalić wartość budowli 

jest ewidencja środków trwałych. Skoro więc ustawodawca powiązał podstawę 

opodatkowania z wartością przyjmowaną jako podstawa dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych, musiał uregulować także sytuacje, gdy zarówno od budowli, jak i 

od ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wówczas podstawę 

opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień 

powstania obowiązku podatkowego. Określenie podstawy opodatkowania w 

przypadku niedokonywania odpisów amortyzacyjnych zostało odniesione do 

wartości rynkowej, którą zobowiązany jest podać podatnik. (…) Słusznie zatem 

wskazał sąd pierwszej instancji, że przyjętemu przez organ interpretacji poglądowi 

przeczy zarówno wynik przeprowadzonej wykładni językowej, jak i wspierającej 
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ją wykładni systemowej analizowanych norm prawnych bowiem, art. 4 ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l. nie odwołuje się w swej treści do pojęcia podatnika.” 

„(…) Przyjęta przez spółkę i zaakceptowana przez Sąd interpretacja art. 4 ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l. jest zgodna z zasadami wykładni językowej, a także znajduje potwierdzenie 

w wynikach wykładni systemowej oraz eliminuje szereg praktycznych problemów 

wynikających z sytuacji gdy podmiot inny niż podatnik podatku od nieruchomości 

dokonywałby amortyzacji środków trwałych. Słusznie wskazała także skarżąca 

Spółka w piśmie z dnia 30 sierpnia 2017 r., że w praktyce gospodarczej występują 

sytuacje, w których podmiot zewnętrzny całkowicie niepowiązany z podatnikiem 

podatku od nieruchomości dysponuje pełnym prawem do dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych od wartości budowli, które posadowił na dzierżawionym gruncie. 

Dysponuje on zatem wiedzą o wartości początkowej budowli, której często (np. z 

uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa) nie przekazuje podatnikom podatku od 

nieruchomości informacji na temat wartości początkowej budowli podlegających 

opodatkowaniu. Reasumując Naczelny Sąd Administracyjny, orzekający w 

niniejszym składzie, stwierdza, że zarzuty naruszenia art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 4 

ust. 5 u.p.o.l. okazały się chybione.” 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

 wyrok WSA w Olsztynie z 8 lutego 2017 r., I SA/Ol 875/16; 

 wyrok WSA w Bydgoszczy z 27 października 2016 r., I SA/Bd 613/16 

 wyrok WSA w Bydgoszczy z 14 grudnia 2016 r., I SA/Bd 772/16; 

 wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 lutego 2017 r., I SA/Bd 811/16; 

 wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 lutego 2017 r., I SA/Bd 810/16; 

 wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 lutego 2017 r., I SA/Bd 833/16; 

 wyrok WSA w Szczecinie z 8 marca 2017 r., I SA/Sz 1192/16. 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 

poz. 31). 

Art. 4 ust.1 pkt 3 

Podstawę opodatkowania stanowi dla budowli lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4–6 – wartość, o której 

mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku 

podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, 

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 
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Art. 4 ust. 5 

Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się 

odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, 

określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

Główne problemy: 

 Wartość rynkowa jako rozwiązanie praktycznego problemu w ustaleniu 

podstawy opodatkowania. 
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Sesja IV 
 

10.15-12:15 IV sesja: Podatki dochodowe – prowadzenie: dr hab. Krzysztof 

Lasiński-Sulecki, kierownik OSF UMK  

 

 przedawnienie straty (uchwała NSA z dnia 6 listopada 2017 r., II FPS 3/17) – 
sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

 wymiana informacji podatkowej między państwami (wyrok NSA z 26 

września 2017 r., II FSK 3579/15) – sędzia NSA Bogusław Dauter 

 uznanie czynności jako wykonalnej w ramach działalności gospodarczej 

(wyrok NSA z dnia 7 lutego 2017 r. II FSK 4025/14) - dr hab. Paweł 

Borszowski prof. UWr 

 przychód z likwidacji spółki z o.o. a świadczenia niepieniężne (wyrok NSA 

z dnia 27 czerwca 2017 r., II FSK 658/17) – Michał Goj (EY) 

 zakres ulgi rehabilitacyjnej (wyrok NSA z 5 października  2017 r., II FSK 

2249/15)  - dr Paweł Majka (UR) 

 skutki objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie wkładu 

niepieniężnego w postaci wierzytelności własnej (wyrok NSA z dnia 18 maja 

2017 r., II FSK 1095/15) - Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 usługi zagranicznego rezydenta a ograniczony obowiązek w Polsce (wyrok 
NSA z 15 maja 2017, II FSK 3587/14) – Rafał Ciołek (KPMG)  
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 przedawnienie straty – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 
 
Uchwała Naczelnego Sądy Administracyjnego z dnia 6 listopada 2017 r., II FPS 3/17 

W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 

2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o 

wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym 

została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania 

podatkowego za ten rok. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia uchwały 

1) Pojęcie straty występuje nie tylko w konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych 

(art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.), ale również podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tj. Dz.U. z 2000 

r. nr 14., poz. 176 ze zm.). Strata jako pojęcie podatkowe należy do tej samej kategorii co 

dochód. Oba stanowią bowiem różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania.  

2) Strata jest elementem stosunku prawnopodatkowego, który polega na tym, że jeśli koszty 

są większe od przychodu, to powstaje obowiązek ustalenia straty, która z kolei tworzy 

uprawnienie do jej odliczenia od dochodu w latach następnych. Nie można zatem ustalać 

straty w oderwaniu od kosztów i przychodu. Przedmiotem postępowania dowodowego są 

ustalenia dotyczące zdefiniowanych w przepisach przychodu i kosztów, które trzeba ustalać 

łącznie, we wzajemnym ze sobą związku. Rezultatem tych ustaleń może być zarówno strata, 

jak i dochód. Jeśli zatem mówimy o postępowaniu w sprawie podatku dochodowego, to 

mamy na myśli postępowanie w sprawie przychodów, kosztów i wzajemnej między nimi 

relacji. Nie ma więc w istocie postępowania w sprawie kosztów i nie można wydać decyzji w 

sprawie kosztów, tak jak nie można wydać decyzji w sprawie przychodu. Toczące się 

postępowanie w sprawie podatku dochodowego, dotyczy przychodu oraz kosztów, czyli 

całego stosunku prawnopodatkowego. 

3) Przedawnienie jest jedną z podstawowych instytucji prawa podatkowego chroniącą 

pewność obrotu. W związku z tym wydłużanie okresu przedawnienia w drodze 

rozszerzającej interpretacji przepisów – jest niedopuszczalne. Ustalenie prawidłowej 

wysokości straty odbywa się w postępowaniu wymiarowym, którego istota – sprowadza się 

do oceny prawidłowości złożonej deklaracji w odniesieniu do dokumentów źródłowych. 

Strata podatkowa nie jest zobowiązaniem podatkowym. Nie jest "ujemnym zobowiązaniem 

podatkowym", czy też odwrotnością zobowiązania podatkowego. Jeżeli zatem przedawnia 

się zobowiązanie główne, to przedawniają się również związane z nim lub towarzyszące mu 

inne prawa lub obowiązki, na zasadzie wnioskowania a maiori ad minus. 

4) Wykładni przepisów należy dokonywać w zgodzie z Konstytucją, tak aby nie 

godziła ona w zasady demokratycznego państwa prawa. Skoro zgodnie z art. 32 

ust.1 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do 
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równego traktowania przez władzę publiczną, zgodnie zaś z art. 84 Konstytucji RP 

każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów świadczeń publicznych, w tym 

podatków, określonych w ustawie, to poprzestanie na literalnym brzmieniu art. 70 § 

1 O.p., nie czyni zadość tym zasadom konstytucyjnym. Nie można bowiem 

wykładając znaczenie art. 70 § 1 O.p. pomijać roli art. 24 tej ustawy . Zasada równości 

postuluje potrzebę zachowania równomierności w opodatkowaniu podatkami, 

poprzez wprowadzenie powszechnego i proporcjonalnego opodatkowania. 

Powszechność opodatkowania oznacza opodatkowanie wszystkich podatników 

danym podatkiem na tych samych zasadach, z czego wynika również, że zasady 

wygasania poprzez przedawnienie wierzytelności wynikających z obowiązku 

podatkowego w danym podatku powinny być określone dla wszystkich podatników 

danego podatku w sposób jednolity. Tak więc przyjęcie w ramach wykładni prawa 

różnicowania zasad przedawnienia wyników rozliczeń podatkowych podatników w 

podatku dochodowym w zależności od tego czy wystąpi zobowiązanie podatkowe, 

czy też dochód zwolniony z podatku, czy strata podatkowa – prowadziłoby do 

wykładni sprzecznej z Konstytucją, a zasadniczo z zasadą demokratycznego państwa 

prawa i wynikającej z niej zasady równości i sprawiedliwości. 

Przyjęcie wykładni art. 70 § 1 O.p., zgodnie z którą przepis ten ma zastosowanie 

tylko do zobowiązań podatkowych, a nie do strat i innych dochodów zwolnionych z 

podatku, narusza zasadę pewności prawa i związaną z tym zasadę bezpieczeństwa 

prawnego. 

 

Orzeczenia powiązane 

 uchwała NSA z dnia 29 września 2014 r., sygn. akt II FPS 4/13  

 wyrok NSA z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 513/13 

 wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2922/14  

 wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2709/14  

 wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1827/14  

 wyrok NSA z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 781/14 

 

Przepisy 

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, 

poz. 60 ze zm.): 

 

Art. 24.  

Organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, 

jeżeli w postępowaniu podatkowym organ ten stwierdzi, że podatnik nie złożył deklaracji, 

nie wykazał w deklaracji straty lub wysokość poniesionej straty różni się od wysokości 
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wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego 

uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych. 

 

Art. 70. § 1 Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

 

Główne problemy 

 Przedmiotem przedstawionego zagadnienia zasadniczo była  wykładnia art. 24 i art. 

70 O.p. które to przepisy budzą poważne wątpliwości w rozumieniu art. 187 § 1 

p.p.s.a. Skład orzekający musiał odpowiedzieć na pytanie: czy w świetle art. 24 w zw. 

z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., 

dopuszczalne jest prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości 

straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym 

została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania 

podatkowego za ten rok"? 
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 wymiana informacji podatkowej między państwami – sędzia 

NSA Bogusław Dauter 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2017 r., II FSK 

3579/15.  

Wymiana informacji podatkowych między Rzeczypospolitą Polską a innym krajem 

co do zasady może dotyczyć okresu od wejścia w życie umowy dwustronnej lub 

wielostronnej o wymianie informacji podatkowych z tym krajem. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„ (…) Klauzula derogacyjna określona w przepisie art. 64 ust. 1 TFUE, aprobująca 

ograniczenie przepływu kapitału polegające na mniej korzystnym traktowaniu pod 

względem podatkowym dywidend wypłaconych czy też uzyskanych przez 

podmioty z państw trzecich odnosi się do inwestycji bezpośrednich. Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie wypowiadał się, co należy rozumieć 

pod pojęciem inwestycji bezpośrednich. Pojęcie to obejmuje wszelkie inwestycje 

dokonywane przez osoby fizyczne lub prawne, które służą ustanowieniu lub 

utrzymaniu trwałych i bezpośrednich powiązań pomiędzy osobą, która wniosła 

kapitał a przedsiębiorcą, któremu udostępnia ona kapitał w celu prowadzenia 

działalności gospodarczej (...) Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie 

przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. zwalnia się od podatku dochodowego od osób 

prawnych, fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). 

(..) Art. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych określa zasady tworzenia i działania 

funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez 

fundusze zagraniczne i spółki zarządzające. Podkreślić należy, że zwolnienie o 

którym mowa w punkcie 10 art. 6 ust. 1 u.p.d.o.p. jest bezwarunkowe. Wobec 

powyższego kluczową w sprawie kwestią jest zagadnienie porównywalności 

funduszy krajowych i zagranicznych oraz sposób rozumienia tego pojęcia, 

szczególnie istotną w kontekście powoływanej przez skarżącą zasady 

niedyskryminacji. Odmienne traktowanie podatników, w świetle powołanych przez 

skarżącą zasad traktatowych, może dotyczyć bowiem wyłącznie przypadków, w 

których obiektywnie sytuacja podatników nie jest możliwa do porównania lub jest to 

uzasadnione względami ogólnego interesu. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu Emerging Markets Series 

of DFA Investment Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w 

Bydgoszczy, sygn. C-190/12 podkreślił, że art. 63 TFUE i art. 65 TFUE należy 

interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom podatkowym 

państwa członkowskiego takim jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu 

głównym, na podstawie których ze zwolnienia podatkowego nie mogą korzystać 

dywidendy wypłacane przez spółki mające siedzibę w tym państwie członkowskim 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(64)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(6)ust(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17106019?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(6)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521541971?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(63)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(65)&cm=DOCUMENT


92 
 

na rzecz funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę w państwie trzecim w zakresie, 

w jakim istnieje pomiędzy tym państwem członkowskim a rozpatrywanym 

państwem trzecim zobowiązanie umowne do wzajemnej pomocy administracyjnej, 

które umożliwia krajowym organom podatkowym zweryfikowanie informacji 

przekazanych ewentualnie przez fundusz inwestycyjny. (…) 

W cytowanym wyżej wyroku TSUE w sprawie C 190/12, Trybunał zwrócił 

szczególną uwagę na kwestię możliwości zweryfikowania przez organy podatkowe 

w ramach pomocy udzielonej przez administrację podatkową w państwie siedziby 

danego funduszu w kontekście porównywalności takiego funduszu z funduszami 

krajowymi. Wymiana informacji ma przede wszystkim ustalić, czy fundusz 

zagraniczny prowadzi działalność w ramach regulacji równoważnych z regulacjami 

obowiązującymi w Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził (pkt 71 wyroku), że z utrwalonego orzecznictwa wynika, że konieczność 

zapewnienia skuteczności kontroli podatkowych stanowi nadrzędny wzgląd 

interesu ogólnego mogący uzasadniać ograniczenie wykonywania podstawowych 

swobód zagwarantowanych przez traktat (wyrok z dnia 6 października 2011 r. w 

sprawie C-493/09 Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz.s. I-9247, pkt 42 i 

przytoczone tam orzecznictwo). 

Trybunał wykluczył możliwość dostarczenia przez samego podatnika dowodów 

koniecznych do prawidłowego ustalenia danych potrzebnych do wydania 

rozstrzygnięcia. Koniecznym jest zatem istnienie mechanizmu współpracy w 

wymianie informacji pomiędzy władzami państw których dane te dotyczą. Trybunał 

wskazał (pkt 86 wyroku), że w szczególności te ramy współpracy wynikają z umów 

w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, a także z art. 4 Konwencji 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Rady Europy, podpisanej 

w Strasburgu w dniu 25 stycznia 1988 r. o wzajemnej pomocy administracyjnej w 

sprawach podatkowych. 

Z powyższego wynika, że biorąc pod uwagę istnienie zobowiązań umownych 

pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Kajmanami, koniecznym stało się ustalenie, czy 

można wykluczyć a priori, że fundusze inwestycyjne z siedzibą na terytorium 

Kajmanów wykonują działalność na warunkach równoważnych z tymi, które mają 

zastosowanie do funduszy inwestycyjnych z siedzibą na terytorium Unii. 

Skarżąca twierdzi, że możliwe było sprawdzenie tych okoliczności poprzez 

wystąpienie przez władze podatkowe Polski do właściwych organów Kajmanów 

jeszcze przed wydaniem ostatecznej decyzji podatkowej, tj. począwszy od 2014 r., na 

podstawie cytowanej powyżej Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD) i Rady Europy, podpisanej w Strasburgu w dniu 25 stycznia 1988 r. 

o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. Od 1 stycznia 2014 

r. jej stronami były bowiem zarówno Polska jak i Kajmany.(...) 

Na podstawie art. 29 ust. 2 Konwencji Wielka Brytania w dniu 25 września 2013 r. 

złożyła depozytariuszowi deklarację, na mocy której z dniem 1 stycznia 2014 r. 

https://sip.lex.pl/#/document/521045276?cm=DOCUMENT
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terytorialny zakres stosowania Konwencji został rozszerzony o Kajmany, będące 

terytorium zależnym Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2014 r. 

organy podatkowe państw-stron Konwencji mogły korzystać z przewidzianej w niej 

procedury wymiany informacji z kajmańskimi organami podatkowymi. 

Dodatkowo w następstwie deklaracji złożonej przez Wielką Brytanię Kajmany 

uzyskały prawo do negocjacji, zawierania, wykonywania oraz wypowiadania umów 

o wymianie informacji. W dniu 29 listopada 2013 r. między Rzeczpospolitą Polską a 

Kajmanami została podpisana umowa o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych. Dopiero jednak w dniu 6 lutego 2015 r. ogłoszono oświadczenie 

rządowe z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między 

Rzeczpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 

186). Podano także do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. 

o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie 

informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 

r. (Dz. U. poz. 1108) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 listopada 2014 r. 

ratyfikował tę umowę. Zgodnie z postanowieniem art. 12 ust. 2 umowy weszła ona 

w życie dnia 11 grudnia 2014 r. 

Podsumowując, należy uznać, że od 1 stycznia 2014 r. polskie organy podatkowe 

uzyskały możliwość korzystania z określonej w Konwencji procedury wymiany 

informacji z kajmańskimi organami podatkowymi w zakresie przewidzianym w tej 

umowie. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie oznacza to jednak, że polskie 

organy podatkowe mogły żądać od organów kajmańskich informacji dotyczących lat 

podatkowych 2006-2007, kiedy to Kajmany nie były objęte zakresem stosowania 

Konwencji. Zgodnie z art. 28 ust. 6 Konwencji postanowienia tejże umowy, 

zmienionej Protokołem z 2010 r., stosuje się do pomocy administracyjnej w 

odniesieniu do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia, lub 

po tym dniu w roku następującym po roku, w którym nastąpiło wejście w życie 

konwencji, zmienionej Protokołem z 2010 r., w odniesieniu do Strony, albo, w 

przypadku kiedy okres podatkowy nie występuje, do pomocy administracyjnej w 

odniesieniu do zobowiązań podatkowych powstałych w dniu 1 stycznia, lub po tym 

dniu w roku następującym po roku, w którym konwencja zmieniona Protokołem z 

2010 r. weszła w życie w odniesieniu do tej Strony. Każde dwie lub więcej Stron 

mogą uzgodnić wzajemnie, że konwencja, zmieniona Protokołem z 2010 r., będzie 

miała zastosowanie do wcześniejszych okresów podatkowych lub wcześniejszych 

zobowiązań podatkowych. Polska zawarła z Kajmanami umowę o wymianie 

informacji w sprawach podatkowych w listopadzie 2013 r., czyli niedługo po 

złożeniu przez Wielką Brytanię deklaracji skutkującej rozszerzeniem zakresu 

obowiązywania Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach 

podatkowych na Kajmany, ale umowa weszła w życie 11 grudnia 2014 r. Z treści 

preambuły wynika, że umowa ma na celu usprawnienie i ułatwienie wymiany 

https://sip.lex.pl/#/document/18164267?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18023218?cm=DOCUMENT
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informacji w odniesieniu do podatków, postanowienia umowy określają także, do 

jakiego rodzaju podatków znajduje ona zastosowanie (art. 3), ale nie zawiera ona 

postanowienia dotyczącego zakresu czasowego jej stosowania, co pozwala przyjąć, 

że znajduje ona zastosowanie do pomocy administracyjnej w odniesieniu do 

okresów podatkowych rozpoczynających się wraz z wejściem w życie lub po jej 

wejściu w życie. 

Świadczy o tym również praktyka stosowana przez organy i sądy Kajmanów, które 

pomimo obowiązywania umów dwustronnych o wymianie informacji podatkowych 

odmawiają ich udzielenia. (…) 

Dla rozpoznawanej sprawy znaczenie ma praktyka władz Kajmanów w zakresie 

możliwości uzyskania informacji podatkowych o podmiotach zarejestrowanych na 

terytorium Kajmanów. Na uwagę zasługuje także okoliczność stwierdzenia przez 

Sąd Najwyższy Kajmanów, iż wymiana informacji może dotyczyć okresu od wejścia 

w życie umowy o wymianie informacji podatkowych z innym krajem. 

Potwierdza to jedynie konkluzję o braku prawnych i faktycznych możliwości 

uzyskania w 2014 r. informacji podatkowych przez polskie organy podatkowe od 

władz kajmańskich. Pomimo zatem braku rozważań odnoszących się do możliwości 

uzyskania informacji podatkowych od władz Kajmanów na podstawie Konwencji, 

rację mają organy podatkowe i Sąd pierwszej instancji, że brak było podstaw 

prawnych do skutecznego uzyskania informacji podatkowych o Skarżącej za lata 

2006-2007. 

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie została zapewniona 

skuteczność kontroli podatkowych stanowiąca nadrzędny wzgląd interesu ogólnego, 

co uzasadnia ograniczenie wykonywania podstawowych swobód 

zagwarantowanych przez traktat (wyrok z dnia 6 października 2011 r. w sprawie C-

493/09 Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz.s. I-9247, pkt 42 i przytoczone tam 

orzecznictwo) (…).” 

Wyroki powiązane 

 WSA w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2014 r., I SA/Bd 489/14 

 wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

zapadły w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment 

Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy. 

Przepisy 

art. 63-65 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE seria C z 2008 r. 

Nr 115, poz. 47, z późn. zm.) 

art..  63 1.   

https://sip.lex.pl/#/document/521045276?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521045276?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521591055?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521541971?cm=DOCUMENT
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W ramach postanowień niniejszego rozdziału zakazane są wszelkie ograniczenia w 

przepływie kapitału między Państwami Członkowskimi oraz między Państwami 

Członkowskimi a państwami trzecimi. 

2.  W ramach postanowień niniejszego rozdziału zakazane są wszelkie ograniczenia 

w płatnościach między Państwami Członkowskimi oraz między Państwami 

Członkowskimi a państwami trzecimi. 

Artykuł  64  

1.  Artykuł 63 nie narusza ograniczeń istniejących 31 grudnia 1993 roku w stosunku 

do państw trzecich na mocy prawa krajowego lub prawa Unii w odniesieniu do 

przepływu kapitału do lub z państw trzecich, gdy dotyczą inwestycji bezpośrednich, 

w tym inwestycji w nieruchomości, związanych z przedsiębiorczością, świadczeniem 

usług finansowych lub dopuszczaniem papierów wartościowych na rynki 

kapitałowe. W odniesieniu do ograniczeń istniejących na mocy prawa krajowego w 

Bułgarii, Estonii i na Węgrzech, odnośną datą jest 31 grudnia 1999 roku. W stosunku 

do ograniczeń istniejących na mocy prawa krajowego w Chorwacji odnośną datą jest 

31 grudnia 2002 roku. 

2.  Dążąc do urzeczywistnienia w możliwie najszerszym zakresie celu swobodnego 

przepływu kapitału między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi i bez 

uszczerbku dla innych rozdziałów Traktatów, Parlament Europejski i Rada, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawcza, przyjmują środki dotyczące 

przepływu kapitału do lub z państw trzecich, gdy dotyczą inwestycji bezpośrednich, 

w tym inwestycji w nieruchomości, związanych z przedsiębiorczością, świadczeniem 

usług finansowych lub dopuszczaniem papierów wartościowych na rynki 

kapitałowe. (…) 

Artykuł  65  

1.  Artykuł 63 nie narusza prawa Państw Członkowskich do: 

a) stosowania odpowiednich przepisów ich prawa podatkowego traktujących 

odmiennie podatników ze względu na różne miejsce zamieszkania lub inwestowania 

kapitału, 

b) podejmowania wszelkich środków niezbędnych do zapobiegania naruszeniom ich 

ustaw i aktów wykonawczych, zwłaszcza w sferze podatkowej i w dziedzinie 

nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi lub ustanowienia 

procedur deklarowania przypływu kapitału do celów informacji administracyjnej 

bądź statystycznej, lub podejmowania środków uzasadnionych powodami 

związanymi z porządkiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym. 

2.  Niniejszy rozdział nie przesądza o możliwości stosowania ograniczeń w 

dziedzinie prawa przedsiębiorczości zgodnych z Traktatami. 
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3.  Środki i procedury określone w ustępach 1 i 2 nie powinny stanowić arbitralnej 

dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w swobodnym przepływie kapitału i 

płatności w rozumieniu artykułu 63. 

4.  W przypadku braku środków przewidzianych w artykule 64 ustęp 3 Komisja, lub 

w przypadku braku decyzji Komisji w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku 

przez odnośne Państwo Członkowskie, Rada może przyjąć decyzję stwierdzającą, że 

ograniczające środki podatkowe przyjęte przez Państwo Członkowskie, wobec 

jednego lub większej liczby państw trzecich uważa się za zgodne z Traktatami, o ile 

są one uzasadnione ze względu na jeden z celów Unii i są zgodne z prawidłowym 

funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. Rada stanowi jednomyślnie na wniosek 

Państwa Członkowskiego. 

Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, 

sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., w brzmieniu zmienionym 

protokołem sporządzonym w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. (Dz.U.1998.141.913 z póżn. 

zm.) 

Art. 4. 1. Strony będą wymieniać między sobą wszelkie informacje, w szczególności 

te, które zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym tytule mogą mieć istotne 

znaczenie dla stosowania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa 

dotyczącego podatków objętych niniejszą konwencją. 

2. (uchylony) 

3. Każda Strona może w drodze oświadczenia przekazanego jednemu z 

Depozytariuszy poinformować, że, zgodnie z jej ustawodawstwem, jej organy mogą 

poinformować osobę mającą na jej obszarze miejsce zamieszkania lub siedzibę albo 

jej obywatela przed przekazaniem informacji o niej, zgodnie z postanowieniami 

artykułów 5 i 7. 

Art. 29. 1. Każde Państwo może, w momencie podpisania lub złożenia dokumentu 

dotyczącego ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, określić terytorium lub 

terytoria, do których niniejsza konwencja będzie miała zastosowanie. 

2. Każde Państwo może w późniejszym czasie, na mocy deklaracji przesłanej 

jednemu z Depozytariuszy, rozszerzyć stosowanie niniejszej konwencji na każde 

inne terytorium wymienione w deklaracji. W odniesieniu do takiego terytorium 

konwencja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 

trzech miesięcy od dnia otrzymania takiej deklaracji przez Depozytariusza. 

art. 6 ust. 1 pkt 10 i 10a u.p.d.o.p. 

Zwalnia się od podatku: 

10) fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne 

otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z 

wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących 

https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(6)ust(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(6)ust(1)pkt(10(a))&cm=DOCUMENT
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zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych; 

10a) instytucje wspólnego inwestowania, z zastrzeżeniem ust. 4, posiadające siedzibę 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które 

spełniają łącznie następujące warunki: 

a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia ich tytułów 

uczestnictwa w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 

c) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

e) posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

f) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie 

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w 

którym podmioty te mają siedzibę; 

art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p.,  

Art.  3.  2.  Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które 

osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dyrektywa  Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie opodatkowania 

Dyrektywa Rady 85/61 I/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, a 

obecnie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w 

zbywalne papiery wartościowe (UCITS). 

Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej 

Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w 

sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (Dz. U. z 

2015 r. poz. 186). 

https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67909916?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18164267?cm=DOCUMENT
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Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia 

krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 494) 

Główne problemy 

 Fundusz, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki 

zarejestrowanej na Wyspach Kajmańskich, uzyskuje dochody ze zbycia akcji, 

udziałów bądź innych papierów wartościowych i walorów, dywidend oraz 

instrumentów pochodnych. 

 Bieżące zarządzanie portfelem Funduszu oraz podejmowanie decyzji o 

poszczególnych inwestycjach zostało powierzone Spółce B. Powyższa Spółka 

zarządzająca (Menadżer) działa za zezwoleniem i pod nadzorem (...) urzędu 

ds. nadzoru finansowego i to ona inwestuje środki Funduszu w celu 

osiągnięcia planów inwestycyjnych. 

 W latach 2007-2010 Fundusz inwestował także w papiery wartościowe i inne 

walory oferowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

W trakcie dokonywania inwestycji na GPW, Fundusz nie posiadał w Polsce 

żadnego przedstawicielstwa, w tym oddziału czy też biura, ani innej zależnej 

formy działalności. Fundusz nie udzielał też żadnej osobie zamieszkałej lub 

mającej siedzibę w Polsce pełnomocnictwa ani upoważnienia do 

dokonywania i zarządzania w imieniu Funduszu inwestycjami na GPW. 

 Fundusz nie przedłożył certyfikatu rezydencji podatkowej, a w obliczu braku 

możliwości i trybu uzyskania informacji podatkowych od organu 

podatkowego Wysp Kajmańskich (terytorium stosującego szkodliwą 

konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych), nie można stwierdzić, iż podatnik jest porównywalny do polskich 

funduszy inwestycyjnych. 

 Pomiędzy Polską a Kajmanami nie obowiązuje umowa o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, jak również na dzień wydania zaskarżonej 

decyzji brak było klauzul dotyczących możliwości i trybu uzyskania 

informacji podatkowych od organu podatkowego Wysp Kajmańskich. 

 Odmienne traktowanie podatników, w świetle zasad traktatowych, może 

dotyczyć wyłącznie przypadków, w których obiektywnie sytuacja 

podatników nie jest możliwa do porównania lub jest to uzasadnione 

względami ogólnego interesu. 

 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że konieczność zapewnienia 

skuteczności kontroli podatkowych stanowi nadrzędny wzgląd interesu 

ogólnego mogący uzasadniać ograniczenie wykonywania podstawowych 

swobód zagwarantowanych przez traktat z dniem 1 stycznia 2014 r. 

terytorialny zakres stosowania Konwencji został rozszerzony o Kajmany, 

będące terytorium zależnym Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że od dnia 1 

stycznia 2014 r. organy podatkowe państw-stron Konwencji mogły korzystać 

z przewidzianej w niej procedury wymiany informacji z kajmańskimi 
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organami podatkowymi. Przed tą datą brak było możliwości uzyskania 

informacji podatkowych przez polskie organy podatkowe od władz 

kajmańskich 
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 uznanie czynności jako wykonalnej w ramach działalności 

gospodarczej – dr hab. Paweł Borszowski prof. UWr 

 

Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2017 r. II FSK 4025 /14)  LEX nr 2247898  

Brak podstaw kwalifikowania do pozarolniczej działalności gospodarczej w 

rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., podejmowanych przez podatnika czynności 

mieszczących się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mających na celu 

prawidłowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. 

Działań z zachowaniem - normalnych w takich przypadkach - reguł gospodarności 

nie należy z gruntu utożsamiać z działalnością gospodarczą. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, ,,(…)że przytoczona w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku argumentacja nie pozwala na przyjęcie twierdzenia, że 

przychody uzyskane przez Skarżącą na przestrzeni 7 lat ze sprzedaży 3 samochodów 

(w tym jednego w 2007 r.) należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., a nie (jak widzi 

to podatniczka) do przychodów z odpłatnego zbycia składników majątkowych, 

dokonywanego w warunkach wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f.’’ 

,,Zasadniczego znaczenia dla rozstrzygnięcia tak zarysowanego problemu nabiera 
kwestia ustalenia właściwych relacji między regulacją art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. (w 
zw. z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.), a art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. Sygnalizowane w 
judykaturze problemy związane ze stosowaniem tych przepisów biorą się z tego, że 
z ich treści trudno wyinterpretować w sposób jednoznaczny, gdzie przebiega granica 
między tym, co stanowi obrót nieprofesjonalny, a tym co należy rozpoznawać jako 
czynności związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej(…). 

,,Powstały na tle relacji przytoczonych regulacji problem prawny wynika z 

konieczności rozróżnienia skutków podatkowych działania osoby fizycznej jako 

przedsiębiorcy oraz w zakresie spraw osobistych (niegospodarczych). W judykaturze 

zauważa się, że wykładnia analizowanych przepisów u.p.d.o.f. nie pozwala 

jednoznacznie sprecyzować sytuacji, w których aktywność podatnika można jeszcze 

uznać za zwykłe odpłatne zbycie składników majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 8), a w 

jakim momencie działania te przeradzają się w pozarolniczą działalność gospodarczą 

(art. 10 ust. 1 pkt 3). Granica pozwalająca oddzielić przychody kwalifikowane, jako 

przychody z odpłatnego zbycia składników majątkowych, od przychodów ze zbycia 

tychże rzeczy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, ma charakter 

płynny’’.  

Zdaniem Sądu (…)należy zatem ustalić czy przychody uzyskane przez Skarżącą w 
2007 r. stanowiły wynik działań, którym można przypisać cechy pozarolniczej 
działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Zauważyć przy tym należy, że 
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dopiero łączne spełnienie wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek 
determinuje możliwość kwalifikacji uzyskanego przez podatnika przychodu do 
źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f’’. 

  

(…)Uwzględniając zatem wymieniony aspekt faktyczny, mający znaczenie dla 

scharakteryzowania zachowań podatnika, należy stwierdzić, że na pojęcie 

"zorganizowanie" w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. składa się zespół celowych, 

uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w 

ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w 

tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak 

i w fazie realizacyjnej. Może dotyczyć to również działań podejmowanych w 

odniesieniu do przedmiotu sprzedaży (np. jego przetworzenie w celu zwiększenia 

wartości, podejmowanie akcji marketingowej). Z kolei przez "ciągłość" działań 

należy rozumieć stałość (trwałość) ich wykonywania, powtarzalność, regularność i 

stabilność’’. 

(…) O spełnieniu przesłanki zorganizowania absolutnie nie świadczy zlecenie 

sprzedaży samochodów synowi Skarżącej (prowadzącemu komis samochodowy), 

czy też dokonywanie drobnych napraw samochodów przez jej męża. Bez znaczenia 

w tym przypadku pozostaje okoliczność komu podatnik zleca dokonanie sprzedaży 

czy też napraw. Sąd nie wskazał przy tym które samochody przed sprzedażą były 

objęte taką naprawą i w jakim zakresie. Zazwyczaj przed sprzedażą samochodu jego 

dotychczasowy właściciel dokonuje niezbędnych napraw i zabiegów poprawiających 

estetykę pojazdu, czego z gruntu nie można wiązać z działaniami przekraczającymi 

zwykły zarząd mieniem’’. 

Wyroki powiązane  

 wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016, sygn. akt II FSK 379/14  

 wyrok NSA z dnia 9 marca 2016, sygn. akt II FSK 1423/14 

 wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 773/13  

 wyrok NSA z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 855/14  

 wyrok NSA  z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2110/11  

Przepisy: 

Ustawa z dnia  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( 

j.t. Dz. U. z 2018, poz. 200 ze zm.) 

Art.  5a.   

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza 
to działalność zarobkową: 
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 
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b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób 
zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych 
przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 

Główne problemy 

 Kwalifikacja czynności podatnika w ramach danego źródła przychodów 

 Uznanie czynności podatnika jako realizowanych w ramach działalności 

gospodarczej 

 Podatkowa definicja działalności gospodarczej 

  

Bibliografia 

 P. Borszowski, Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, 
Warszawa 2010. 

 B. Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2012. 

 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 
2013, LEX. 

    R. Mastalski [w:], B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, Z. 
Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017, Wrocław 2017. 

 M. Zdyb, Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1998. 
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 przychód z likwidacji spółki z o.o. a świadczenia niepieniężne – 

Michał Goj (EY) 

 

Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2017 r., II FSK 658/17 

Przepis art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. ma zastosowanie także do sytuacji, w której spółka 

z o.o. - po zakończeniu postępowania likwidacyjnego - przekaże udziałowcom 

składniki majątku mające charakter świadczeń niepieniężnych. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, omawiany art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. znajduje 

zastosowanie nie tylko w przypadku zobowiązania pieniężnego, które zostaje zaspokojone w 

formie niepieniężnej, przy zastosowaniu instytucji prawnej datio in solutum. Ze 

sformułowania art. 14a ust. 1 wynika bowiem, że znajduje on zastosowanie w przypadku 

świadczeń niepieniężnych, wykonywanych w celu uregulowania w całości lub w części 

zobowiązań o określonej wysokości. Przepis wskazuje bowiem, że przychodem dłużnika jest 

"wysokość zobowiązania" uregulowanego w następstwie świadczenia niepieniężnego.” 

„powołany przepis używa określenia "reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z 

tytułu". Wykazanie tytułów uregulowania zobowiązania nastąpiło w sposób przykładowy. 

Wyrażenie "w tym" oznacza, że jest to synonim określeń "jak też", "między innymi", "na 

przykład", "w szczególności", itd. Oznaczać to będzie, że określeniem "zobowiązanie, o 

którym mowa w art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p." należy objąć także wydanie przez spółkę 

składników majątkowych wspólnikom, o którym mowa w art. 286 k.s.h. Trafnie przyjął tu sąd 

pierwszej instancji, że art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. zawiera definicję zakresową niepełną. 

Okoliczność zaś, że podatnikiem w tym zakresie będzie spółka nie ma istotnego znaczenia 

choćby z uwagi na treść art. 286 § 2 k.s.h.” 

„W zakresie rozumienia tego przepisu powołać się także należy na uzasadnienie projektu 

zmian do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2330 Sejmu 

VII kadencji), w którym wskazano, że powodem wprowadzenia zmiany do ustawy - w tym 

dodania nowego przepisu art. 14a) u.p.d.o.p. – były rozbieżności w orzecznictwie sądów 

administracyjnych.” 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

 WSA w Gliwicach z 18 października 2017 r. I SA/Gl 513/17 

odmienne stanowisko:  

 WSA w Warszawie z 19 września 2017 r. III SA/Wa 3020/16 
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WSA w Warszawie z 22 listopada 2017 r. III SA/Wa 2630/16 

Przepisy: 

Ustawa o PDOP  
 

Art. 14a 

1.  W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego 

reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki 

(kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), 

przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w 

następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia 

niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym 

świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia 

niepieniężnego. Przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia 

niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. 

 

KSH 

Art. 286 

§ 1. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od 

daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 

§ 2. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich 

udziałów. 

§ 3. Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku. 

 

Główne problemy: 

 Zakres zastosowania art. 14a do świadczeń niepieniężnych – do wszystkich 

czy tylko do tych, które są dokonywane w miejsce świadczenia pieniężnego. 

 Dopuszczalność uszczelniania opodatkowania w drodze rozszerzającej 

wykładni przepisów służących uszczelnieniu opodatkowania.  
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 zakres ulgi rehabilitacyjnej – dr Paweł Majka (UR) 

 
Wyrok NSA z dnia 5 października 2017 r., II FSK 2249/15  
 
W ramach ulgi, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. podatnik, który spełnia 
pozostałe ustawowo określone warunki, może odliczyć do wysokości 2 280 zł 
wszelkie niezbędne wydatki związane z utrzymaniem samochodu w stanie 
umożliwiającym wykorzystanie go na przejazdy związane z koniecznym 
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne. 
 
Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 
 
„Odliczeniu podlegają wydatki na używanie samochodu osobowego dla potrzeb 
związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne. Ustawodawca nie określa rodzaju wydatków związanych z 
używaniem samochodu osobowego ale stanowi, że mają one być poniesione na 
używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem 
na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Naczelny Sąd Administracyjny 
zgadza się z organami podatkowymi i z Sądem I instancji, że pod uwagę mogą być 
tutaj brane jedynie to wydatki, które są związane, czy raczej umożliwiają 
bezpośredni przejazd samochodem osobowym pomiędzy miejscem zamieszkania 
osoby uprawnionej a miejscem wykonywania niezbędnych zabiegów leczniczo – 
rehabilitacyjnych. 
Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela natomiast stanowiska, że w zakres 
analizowanej ulgi podatkowej mogą wchodzić tylko odpowiednio wyliczone koszty 
związane z nabyciem paliwa. Trudno bowiem zgodzić się z twierdzeniem jakoby 
tylko zakup paliwa był niezbędny dla używania samochodu osobowego. 
Jednocześnie, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego należy zauważyć, że 
ustawodawca w treści analizowanego przepisu nie ogranicza możliwych do 
odliczenia wydatków tylko do kosztów paliwa. Poprzez wydatki na używanie 
samochodu osobowego należy zatem rozumieć, w ocenie Sądu, wszelkie te wydatki, 
które są niezbędne dla używania samochodu osobowego.” 
„Skoro więc w rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości, że sporne w sensie 
podatkowym wydatki na zakup ubezpieczenia OC oraz związane z naprawą 
samochodu zostały przez podatnika faktycznie poniesione to zdaniem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego nie ma przeszkód, aby do wysokości ustawowo 
zakreślonego limitu podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych”. 
„Należy zauważyć, że w przypadku wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 
14 u.p.d.o.f. nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich 
wysokość. Nie oznacza to jednak, że podatnik nie jest, czy też nie będzie 
zobowiązany na żądanie organu podatkowego, do przedstawienia dowodów 
uprawdopodabniających poniesienie tychże wydatków. Prawidłowe jest w tym 
zakresie stanowisko organów podatkowych, które wyjaśniły, że sformułowania 
"wydatki", "wydatki poniesione", "w wysokości nieprzekraczającej w roku 
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podatkowym 2 280 zł" wskazują na konieczność wykazania, że dany wydatek został 
poniesiony”. 
 
Wyroki powiązane 
 
podobne stanowisko: 

 wyrok WSA z dnia 14.04.2014 r., I SA/Sz 1198/13  
 
odmienne stanowisko: 

 wyrok WSA z dnia 2.03.2012 r., I SA/Łd 1418/11 

 wyrok WSA z dnia 25.03.2015 r., I SA/Łd 123/15 
 
Przepisy: 
 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 z późn. zm.) 
Art. 26 ust. 1 pkt 6   
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c oraz art. 30e i art. 30f, 
stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4, 4a–4e, ust. 6 lub art. 
24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz 
wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, 
poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną 
lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. 
 
Art. 26 ust. 7a pkt 14  
Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na 
używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby 
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego 
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo 
dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych 
z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w 
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. 
 
Główne problemy 
 

 Interpretacja przepisów przewidujących ulgi i zwolnienia podatkowe 

 Rozumienie terminu „wydatki na używanie samochodu osobowego”  

 Dokumentowanie wydatków potwierdzających prawo do ulgi   
 

Bibliografia 
 

 B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 142–147 
Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31.07.2017 r. (IPTPB2/415-
204/14-3/17-S/KK) 
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 skutki objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie 

wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności własnej (wyrok 

NSA z dnia 18 maja 2017 r., II FSK 1095/15) - Adam Wacławczyk 

(Deloitte) 

Wyrok NSA z dnia 18 maja 2017 r., II FSK 1095/15 

Katalog kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów, zawarty w art. 

22 ust. 1e u.p.d.o.f. jest katalogiem zamkniętym (…) Ustawodawca, określając 

koszty uzyskania przychodów związane z objęciem udziałów w spółce mającej 

osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny, wskazał, że mają to być 

faktycznie poniesione na dzień objęcia udziałów, niezaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów, wydatki na nabycie składników majątku podatnika, 

wniesionych następnie jako aport. O ile w art. 22 ust.1 u.p.d.o.f. za koszty 

uzyskania przychodów ustawodawca nakazał traktować wszelkie koszty 

poniesione w celu osiągnięcia przychodów, to w art. 22 ust. 1e pkt 3 użył słowa 

"faktycznie" ograniczając dodatkowo koszty te wyłącznie do wydatków na 

"nabycie”. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Przepis art.22 ust.1 e pkt.3 u.p.d.o.f w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 

grudnia 2014 roku stanowił, że w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 

część – na dzień objęcia tych udziałów ustala się koszt uzyskania przychodu, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., w wysokości faktycznie poniesionych, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż 

wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu 

są te inne składniki. 

Należy wskazać, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż katalog kosztów uzyskania 

przychodów z tytułu objęcia udziałów, zawarty w art. 22 ust. 1e u.p.d.o.f. jest 

katalogiem zamkniętym (pogląd taki wyrażono już wielokrotnie w orzecznictwie, 

por. np. wyroki NSA z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2597/12 i z dnia 28 

listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 2839/11 i powołane w nim dalsze orzeczenia, publ. 

CBOSA). Ustawodawca, określając koszty uzyskania przychodów związane z 

objęciem udziałów w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład 

niepieniężny, wskazał, że mają to być faktycznie poniesione na dzień objęcia 

udziałów, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatki na nabycie 

składników majątku podatnika, wniesionych następnie jako aport. O ile w art. 22 

ust.1 u.p.d.o.f. za koszty uzyskania przychodów ustawodawca nakazał traktować 

wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, to w art. 22 ust. 1e pkt 3 
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użył słowa "faktycznie" ograniczając dodatkowo koszty te wyłącznie do wydatków 

na "nabycie" ( innych niż wymienione w pkt.1 i 2 składników majątku podatnika ).” 

„Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( 

tj. Dz.U z 2016 poz.1888 z późniejszymi zmianami ) zawiera analogiczne 

uregulowanie, co zawarte w art. 22 ust.1 e pkt.3 u.p.d.o.f. Mianowicie zgodnie z art. 

15 ust.1j pkt.3 u.p.d.o.p koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów ustala 

się w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania 

przychodów, wydatków na ich nabycie ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 

stycznia 2015 roku ). Na gruncie tego przepisu istnieje utrwalone orzecznictwo 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, które skład orzekający w tej sprawie w pełni 

akceptuje ( wyrok z dnia 3 grudnia 2010 roku, sygn..akt II FSK 1292/09; z dnia 15 

marca 2012 roku, sygn.akt II FSK 1659/10; z dnia 11 września 2012 roku, sygn..akt II 

FSK 269/11; z dnia 2 grudnia 2012 roku, sygn.akt II FSK 827/11, z dnia 7 grudnia 

2012 roku, sygn.akt.II FSK 827/11 oraz z dnia 29 października 2015 roku, sygn..akt II 

FSK 930/13 ) sprowadzające się do tezy, że właściwa wykładnia pojęcia "nabycie" 

użytego w przepisie art.15 ust.1j pkt.3 u.p.d.o.p wyklucza możliwość uznania za 

koszt uzyskania przychodów wartości wierzytelności własnej w przypadku 

konwersji takiej wierzytelności na udziały w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Rozważania zawarte w powołanych wyrokach są aktualne 

także w zakresie wykładni art.22 ust.1e pkt.3 u.p.d.o.f.” 

„Przepisy art.22 ust.1 e pkt.3 u.p.d.o.f i art.15 ust.1j pkt.3 u.p.d.o.p zostały 

zmienione z dniem 1 stycznia 2015 roku (…) Od tego dnia art.22 ust.1e pkt.3 u.p.d.o.f 

uzyskał brzmienie – W przypadku objęcia udziałów ( akcji ) w spółce ( ... ) w zamian 

za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 

część – na dzień objęcia tych udziałów ( akcji ), wkładów – ustala się koszt uzyskania 

przychodu, o którym mowa w art.17 ust.1 albo 9a, w wysokości faktycznie 

poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu, wydatków na 

nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt.1 i 2 składników majątku 

podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki. Wbrew 

twierdzeniom zawartym w skardze kasacyjnej opisana wyżej zmiana przepisu art.22 

ust.1e pkt.3 u.p.d.o.f nie miała charakteru doprecyzującego, rozstrzygającego 

wątpliwości interpretacyjne tylko niosła z sobą – na skutek uzupełnienia jego treści o 

zwrot "lub wytworzenie" - istotną zmianę normatywną. (…) Należy również 

podnieść, że argument zawarty w skardze kasacyjnej, odnoszący się do treści 

uzasadnienia rządowego projektu zmian w następstwie, którego doszło do 

uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i innych ustaw jest nietrafny. Wbrew zawartym w uzasadnieniu 

rządowego projektu stwierdzeniom, z powodów wyżej wskazanych, zmiana art.22 

ust.1e pkt.3 u.p.d.o.f miała charakter normotwórczy, a nie jedynie precyzujący” 
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Wyroki powiązane 

podobne stanowisko 

 wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2012 r., II FSK 827/11 

 wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., II FSK 2340/11 

 wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2016 r., II FSK 2698/13 

 

Przepisy 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 

Nr 80, poz. 350 z pózn. zm.) 

art. 22 ust.1e pkt. 3 – wersja przed 1 stycznia 2015 roku 

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na 

dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:  

(…) 

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na 

nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli 

przedmiotem wkładu są te inne składniki; 

art. 22 ust.1e pkt. 3 – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku 

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na 

nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - 

jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; 

Główne problemy 

 Pojęcie wkładu niepieniężnego 

 Problem relacji pojęć „nabycie” i „wytworzenie” 

 Konstytutywne i translatywne nabycie praw 

 Po co napisano ustawę o podatku dochodowym… 
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 usługi zagranicznego rezydenta a ograniczony obowiązek w 
Polsce – Rafał Ciołek (KPMG)  

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w poszerzonym składzie 7 sędziów z 

15 maja 2017, II FSK 3587/14 

 

Podmioty, które nie posiadają w Polsce siedziby lub zakładu (oddziału), a świadczą 

na rzecz polskiej spółki usługi niematerialne poza granicami Polski, obciąża 

ograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 

397 ze zm.). Spółka wypłacając zagranicznym kontrahentom wynagrodzenie za tego 

rodzaju usługi zobowiązana jest do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w 

art. 21 tej ustawy. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

 

„Spór w niniejszej sprawie sprowadza się do ustalenia kryteriów, w oparciu o które 

należy ocenić, czy nierezydent podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p.  Zgodnie z art. 3 ust. 2 

u.p.d.o.p. podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

„Każde państwo jest uprawnione do ustalania na swoim terytorium własnego 

systemu podatkowego. Możliwość opodatkowania przychodów w danym państwie 

może nastąpić pod warunkiem wystąpienia związku przedmiotu opodatkowania 

(przychodu) lub podmiotu podatkowego z tym państwem. Obowiązkowi 

podatkowemu w danym państwie mogą, po pierwsze, podlegać podmioty 

podatkowe mające miejsce zamieszkania, siedzibę na terytorium tego państwa, po 

drugie, podmioty podatkowe osiągające przychody (dochody) na terytorium tego 

państwa. Opodatkowanie uzyskiwania przychodu (dochodu) przez podmiot 

podatkowy w danym państwie będzie uzależnione od wystąpienia tzw. łącznika 

podatkowego: podmiotowego (miejsca zamieszkania, siedziby podatnika) lub 

przedmiotowego (źródła przychodu). Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p. podatnicy, 

jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 

ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). W cytowanym zaś powyżej 

art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. występuje łącznik przedmiotowy, nawiązujący do źródła 

przychodów ("przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"). 
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Mając na uwadze, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie 

definiuje sformułowania "przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej", w orzecznictwie ukształtowały się trzy koncepcje rozumienia wskazanego 

terminu: 

 

- przychód jest osiągnięty na terytorium Polski, jeżeli jest wypłacany przez podmiot 

polski; 

- przychód jest osiągnięty na terytorium Polski, jeżeli związane z nim świadczenie 

było realizowane na terytorium Polski; 

- przychód jest osiągnięty na terytorium Polski, jeżeli efekty związanego z nim 

świadczenia będą wykorzystywane na terytorium Polski.” 

 

„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie orzekającym w niniejszej 

sprawie miejsce wykonania usługi niematerialnej (poza granicami Polski) w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. jest prawnie irrelewantne. Należy zauważyć, że z 

uwagi na niematerialny charakter usług, dla usługobiorcy, co do zasady nie ma 

znaczenia miejsce ich faktycznego wykonania, ponadto usługa niematerialna może 

być wykonywana w różnych państwach bądź wspólnie przez wykonawców, 

znajdujących się w różnych jurysdykcjach podatkowych, a zatem przy trudności 

zweryfikowania miejsca faktycznego wykonania usługi przyjęcie powyższego 

kryterium prowadziłoby do tego, że w wielu przypadkach opodatkowanie tego 

rodzaju przychodu miałoby charakter fikcyjny. Niematerialny charakter usług wiąże 

się z możliwością wykonywania takich usług w wielu państwach. (…) Przyjęcie 

zatem wyłącznie kryterium miejsca wykonania usługi jako łącznika podatkowego 

nie znajduje podstawy w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do dnia 

31 grudnia 2016 r.” 

 

„Przyjęcie za miejsce uzyskania przychodu miejsca, gdzie efekt usługi będzie 

wykorzystywany również – w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

składzie orzekającym w niniejszej sprawie – nie jest właściwe. Niematerialny 

charakter usług oznacza nie tylko możliwość wykonywania takich usług w wielu 

państwach jednocześnie, również efekty usług niematerialnych mogą być 

wykorzystywane w kilku jurysdykcjach podatkowych.” 

 

„Należy także wskazać, że w niniejszej sprawie Spółka we wniosku podkreśliła, iż 

efekty świadczonych przez nierezydentów usług będą wykorzystywane przez 

Spółkę na terytorium Polski, a zatem Spółka nie tylko zapłaci za wykonanie usługi, 

ale będzie również odbiorcą usługi. Zagadnienie to nie jest jednak istotne dla 

rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ o ograniczonym obowiązku podatkowym 
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świadczącego usługi rozstrzyga nie tyle miejsce wykorzystania usługi, co państwo 

rezydencji podatnika wypłacającego wynagrodzenie za nabyte usługi.” 

 

„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. 

można przyjąć, stosując zasady wykładni językowej, że nierezydenci, świadczący 

usługi niematerialne (usługi doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, usługi 

doradcze o innym charakterze inne usługi niematerialne, których natura zasadniczo 

odpowiada usługom wymienionym w art. 21 u.p.d.o.p.), na rzecz Spółki będącej 

polskim rezydentem, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu. Wypłata wynagrodzenia za świadczone usługi pochodziła od 

polskiego rezydenta. Przesłankę opodatkowania dochodów nierezydenta w Polsce 

stanowi "osiągnięcie dochodów na terytorium Polski", to jest tam, gdzie znajduje się 

źródło przychodów. Podkreślenia wymaga również, że wydatki z tytułu zapłaty za 

usługi niematerialne mogą być kwalifikowane przez polską Spółkę jako koszty 

uzyskania przychodów, jeżeli poniesione zostały w celu uzyskania przychodu, 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w 

katalogu wydatków niestanowiących "kosztów podatkowych" (art. 15 ust. 1 

u.p.d.op.).” 

 

„Art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p., wprowadzając instytucję ograniczonego obowiązku 

podatkowego, posługuje się pojęciem miejsca osiągnięcia dochodu, a nie miejscem 

wykonania usługi. Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia powyższego 

zagadnienia ma interpretacja pojęcia "dochody uzyskane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej". Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno dochody 

osiągane z działań podejmowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak 

również dochody z działań podejmowanych poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej na rzecz polskiego rezydenta.” 

 

„Powyższe rozważania oraz analiza dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie 

prowadzą do wniosku, że ustalenie, które przychody należy uznać za "przychody 

uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" zależy każdorazowo od 

okoliczności faktycznych sprawy. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie 

jest bowiem tak, że z ukształtowanych dotychczas koncepcji rozumienia treści art. 3 

ust. 2 u.p.d.o.p. tylko jedna jest słuszna. Z tych też względów w rozpatrywanej 

sprawie, zamiast podejmować uchwałę, zastosowano procedurę, o której mowa w 

art. 187 § 3 p.p.s.a.” Ponownie należy zauważyć, że zgodnie z tym przepisem 

przejęcie sprawy do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów jest uzasadnione 

wówczas, gdy charakter występujących w sprawie wątpliwości prawnych oraz ich 

ścisły związek z okolicznościami sprawy wymaga ich rozważenia na tle 

wymienionych okoliczności. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego tego 
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rodzaju sytuacja wystąpiła w rozpoznawanej sprawie usprawiedliwiając wydanie 

wyroku w składzie poszerzonym.” 

 

„W tym miejscu odnieść również należy się do zmian w treści art. 3 u.p.d.o.p. 

wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2017 r. Ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1550) od 1 stycznia 2017 r. 

dodano w art. 3 ust. 3 u.p.d.o.p. przykładowy katalog dochodów (przychodów) 

osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których 

mowa w ust. 2, przyjmując, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 

 

1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład; 

 

(…) 

 

5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych 

lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia 

umowy i wykonania świadczenia. 

 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (…) zmiany polegającej na dodaniu 

do art. 3 u.p.d.o.p. ust. 3 nie można zatem kwalifikować jako rozszerzenie zakresu 

opodatkowania w porównaniu do stanu obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 r.” 

 

Wyroki powiązane 

Analogiczne stanowisko 

 wyroki NSA z 21 sierpnia 2014 r.: II FSK 2120/12, II FSK 2121/12 i II FSK 

2122/12 

 wyroki NSA z 5 lipca 2016 r.:, II FSK 333/15, II FSK 137/15 i II FSK 1345/15 

 wyrok NSA z 19 maja 2016 r., II FSK 1577/14 

 wyrok NSA z 19 kwietnia 2016 r., II FSK 465/14 

 wyroki NSA z 16 grudnia 2015 r.: II FSK 2955/13, II FSK 3179/13, II FSK 

3054/13 i II FSK 2872/13 

 wyrok NSA z 1 grudnia 2015 r., II FSK 2243/13  

 wyrok NSA z 22 października 2010 r., II FSK 1108/09 
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Podobne stanowisko  

 wyrok NSA z 4 lipca 2013 r., II FSK 2200/11 

 wyrok NSA z 15 grudnia 2010 r., II FSK 1454/09  

 wyrok NSA z 21 stycznia 2009 r., II FSK 1465/07 

 

Odmienne stanowisko 

 wyrok NSA 23 kwietnia 2010 r., II FSK 2144/08 

 wyrok NSA z 2 czerwca 2011 r., II FSK 138/10, 

 wyrok NSA z 5 listopada 2009 r., II FSK 2194/08, 

 wyrok NSA z 13 czerwca 2013 r., II FSK 2884/11  

 wyroki NSA z 7 lipca 2016 r., II FSK 554/16, II FSK 227/16, II FSK 254/16, II 

FSK 49/16, II FSK 884/15 i II FSK 885/15 

 wyroki NSA z 4 marca 2015 r.: II FSK 333/13 i II FSK 346/13  

 wyroki NSA z 13 czerwca 2013 r.: II FSK 1991/11 i II FSK 3243/12 

 

Przepisy 

Art.  3. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu 

obowiązującym w 2016 roku: 

2a.  Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 

zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów 

(przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony 

obowiązek podatkowy). 

2b.  Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego 

stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez 

względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze 

sprzedaży takiej nieruchomości. 

 

Art.  3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu 

obowiązującym w 2016 roku: 

2  Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 

zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Główne problemy 

 Kryteria decydujące o podleganiu ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu 

 Podatkowy łącznik przedmiotowy dla dochodów uzyskanych na terytorium 

Polski  

 Prawo krajowe i pierwotna suwerenność podatkowa a zobowiązania 

międzynarodowe 
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Sesja V 
 

13:15-15:00 V sesja: Przepisy ogólne prawa podatkowego – prowadzenie: dr hab. 

Krzysztof Lasiński-Sulecki, kierownik OSF UMK 

 wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku TS UE 
(uchwała NSA z dnia 16 października 2017 r., I FPS 1/17) – dr Hanna 
Filipczyk (Enodo Advisors) 

  termin na wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego (wyrok NSA z dnia 3 października 2017 r., II FSK 2367/15) – dr 
hab. Adam Nita prof. UJ 

 zasada nieszkodzenia a oprocentowanie za podatek wpłacony nienależnie 
na podstawie wadliwej interpretacji (wyrok NSA z dnia 13 grudnia  2017, I 
FSK 128/16) - Rafał Mikulski (Dentons) 

 odmowa stwierdzenia nadpłaty w VAT płatnikowi (wyrok WSA w 
Poznaniu z dnia 13.04.2017 r., I SA/Po 1112/16) - . dr Adam Zdunek 

 wszczęcie postępowania karnoskarbowego o czyn z art. 107 k.k.s. a 
zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 
(wyrok NSA z dnia 23 listopada 2017 I FSK 577/16) – dr Piotr Stanisławiszyn 
(UO) 

 o zasadach rzetelnego procesu w niektórych sprawach podatkowych na tle 
Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności (wyrok ETPCz w sprawie CHAP LTD v. ARMENIA  z 4.05.2017 
(skarga nr 15485/09) – dr Ewa Prejs (UMK) 
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 wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku 
TS UE – dr Hanna Filipczyk (Enodo Advisors) 

 
Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 16 października 2018 r., I FPS 1/17 

Podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1369) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie 

nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania.   

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia uchwały 

„Przedstawiony w pytaniu prawnym problem należy poddać analizie zgodności z 

prawem Unii Europejskiej w dwóch aspektach: zapewnienia wykonania obowiązku 

skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego ciążącego na organach i 

sądach krajowych oraz obowiązku zapewnienia odpowiedniego środka prawnego, 

umożliwiającego jednostkom dochodzenie roszczeń opartych na naruszeniu prawa 

unijnego. Rozstrzygnięcie wątpliwości musi przy tym uwzględniać fakt, że chodzi o 

zapewnienie zgodności z prawem unijnym polskich przepisów procesowych 

regulujących szczególny, wyjątkowy rodzaj środka procesowego – dotyczącego 

nadzwyczajnej procedury wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych i/lub 

prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych”. 

„Weryfikacja, czy przewidziane w prawie krajowym rozwiązania są zgodne z 

unijnym standardem ochrony, odbywa się przy zastosowaniu wymogów 

równoważności i skuteczności. Badanie spełnienia wymogu równoważności polega 

na rozważeniu, czy istnieją przepisy prawa krajowego wyraźnie przewidujące 

wyjątek od zasady powagi rzeczy osądzonej. Jeżeli w prawie krajowym taka 

możliwość jest przewidziana, wówczas ma ona zastosowanie do orzeczeń 

dotyczących prawa Unii (zob. w szczególności wyrok TS w sprawie Kapferer, C-

234/04, pkt 22 i 23; wyrok TS z dnia 6 października 2009 r. w sprawie Asturcom 

Telecomunicaciones C-40/08, ECLI:EU:C:2009:615, pkt 38). Natomiast badanie 

wymogu skuteczności polega na zweryfikowaniu, czy wykonywanie uprawnień 

przyznanych przez prawo unijne nie jest nadmiernie utrudnione lub praktycznie 

niemożliwe (wyroki TS w sprawach: Kapferer, C-234/04, pkt 22 i 23; w sprawie 

Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, pkt 38)”. 

5.10. Dla sprawdzenia, czy został spełniony warunek równoważności należy zatem 

w pierwszej kolejności zbadać, czy w prawie krajowym znajdują się przepisy, które 

umożliwiają wznowienie postępowania w podobnych warunkach do 

rozpatrywanych w niniejszej sprawie. 
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Nie można mieć wątpliwości, że w polskim porządku prawnym znajdują się 

uregulowania, które umożliwiają wznowienie postępowania 

sądowoadministracyjnego w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o 

niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją. Zgodnie bowiem z art. 272 § 1 

P.p.s.a. można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy 

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, 

umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane 

orzeczenie. 

(…) 

„W odniesieniu do takiej argumentacji zauważyć należy, że w praktyce orzeczenia 

prejudycjalne wywierają skutek wykraczający poza zakres danego postępowania. Z 

jednej strony jako prejudykat wiążą formalnie i materialnie w danej sprawie sąd, 

który zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym. Z drugiej jednak strony zgodnie z 

doktryną acte éclairé sądy krajowe będą zwolnione z obowiązku wystąpienia z 

kolejnym pytaniem prejudycjalnym w analogicznym stanie faktycznym i prawnym, 

bowiem wiązać je będzie wykładnia prawa unijnego dokonana przez Trybunał 

Sprawiedliwości. Za mocą powszechną takich orzeczeń nie przemawia jednak tylko 

doktryna acte éclairé, ale także obowiązek sądów oraz innych organów państw 

członkowskich uwzględniania orzeczeń TS we wszystkich sprawach o analogicznym 

stanie faktycznym i prawnym. Zatem pod względem mocy wiążącej pomiędzy 

orzeczeniami TK, a orzeczeniami TS nie zachodzi zasadnicza różnica” 

„Druga podnoszona w literaturze przedmiotu różnica pomiędzy orzeczeniami TK i 

TS polega na tym, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające 

niekonstytucyjność usuwa (deroguje) przepis z systemu, gdy tymczasem orzeczenie 

TS oddziałuje na normę prawa krajowego w sferze jej stosowania. Z zasady 

pierwszeństwa prawa Unii można bowiem wywieść obowiązek odmowy 

zastosowania przepisu prawa krajowego sprzecznego z bezpośrednio skutecznymi 

przepisami prawa Unii. Nie można natomiast wywieść utraty mocy obowiązującej 

takiego przepisu (…).  

Derogacyjny charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego ma jednak ograniczony 

zakres (…)”.  

„Argumentów przemawiających za podobieństwem orzeczeń TK do orzeczeń TS jest 

jednak więcej. Wskazać należałoby chociażby na podobieństwo rozstrzygnięć obu 

Trybunałów, którym przedmiotem jest zgodność przepisu prawa z prawem 

wyższego rzędu. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga o zgodności przepisów ustaw i 

rozporządzeń z Konstytucją, a TS pośrednio o zgodności prawa krajowego z prawem 

unijnym (w procedurze skargi na państwo – art. 258 TFUE, a w procedurze 

prejudycjalnej - art. 267 TFUE)”. 
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„Ponadto należy zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości pośrednio nie 

podzielił już argumentacji o zróżnicowaniu roszczeń wynikających z orzeczeń TS a 

orzeczeń Trybunałów Konstytucyjnych Austrii (wyrok TS z 2 października 2003 r. w 

sprawie Weber's Wine World i in, C-147/01, ECLI:EU:C:2003:533) i Hiszpanii (wyrok 

TS z 26 stycznia 2010 r. w sprawie Transportes Urbanos, C-118/08)”.  

„Rozważanie zachowania warunku równoważności wymaga zwrócenia uwagi na 

praktykę, polegającą na szerokim zakresie dopuszczalności wznawiania 

postępowania w związku z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Możliwość 

wznowienia postępowania dotyczy nie tylko orzeczeń wydanych przez TK w trybie 

pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej, ale także orzeczeń wydanych w trybie 

kontroli abstrakcyjnej. Co więcej, nie tylko podmiot inicjujący postępowanie przed 

TK może skorzystać z możliwości wznowienia postępowania, ale każdy, do kogo 

niekonstytucyjny akt się odnosi (…). 

W związku z tym, zgodnie z warunkiem równoważności, również krąg osób 

wyposażonych z legitymację procesową do wniesienia o wznowienie postępowania 

w związku z orzeczeniem TS nie powinien ograniczać się do stron postępowania, w 

którym zadano pytanie prejudycjalne”. 

„Możliwość wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego również w 

przypadku orzeczeń interpretacyjnych i zakresowych Trybunału Konstytucyjnego 

przybliża, z punktu widzenia warunku równoważności, orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”. 

„Zastosowanie przesłanek wznowienia z art. 272 § 3 P.p.s.a. do orzeczeń 

prejudycjalnych oznaczałoby, iż z ewentualnym wnioskiem o wznowienie 

postępowania sądowego mogłaby wystąpić jedynie strona postępowania, w której 

wystąpiono z pytaniami prejudycjalnymi. Z kolei w analogicznych sprawach (w 

których zawieszono postępowanie ze względu na skierowanie pytań 

prejudycjalnych), takie uprawnienie stronie by nie przysługiwało. Oznacza to, że 

określone w art. 272 § 3 P.p.s.a. przesłanki pozbawiają w istocie te strony możliwości 

kwestionowania zgodności z prawem prawomocnych orzeczeń wydanych z 

naruszeniem prawa UE. Takie zróżnicowanie przysługujących jednostkom 

uprawnień procesowych musi budzić zastrzeżenia zarówno co do zgodności z 

zasadą równości wobec prawa, jak również z zasadą zapewnienia skuteczności 

orzeczeniom TS. Nie sposób bowiem uznać, że wykorzystanie możliwości 

przewidzianego w prawie krajowym środka wzruszania prawomocnych wyroków 

niezgodnych z prawem UE jest uzależnione od tego, że w konkretnej sprawie sąd 

wystąpił z pytaniem prejudycjalnym. Jak wskazano wyżej, wykładnia prawa 

unijnego przedstawiona w orzeczeniu prejudycjalnym wiąże sądy w każdej sprawie 

w analogicznym stanie faktycznym i prawnym”. 
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„Natomiast, z punktu widzenia respektowania zasady skuteczności, nie można 

wykluczyć sytuacji, w której niezgodność przepisów polskiego prawa będzie 

wynikać pośrednio z wyroku prejudycjalnego wydanego w wyniku skierowania 

pytania prejudycjalnego przez sąd krajowy z innego niż Polska państwa 

członkowskiego. W takim wypadku nie będzie żadnego podmiotu uprawnionego do 

wznowienia postępowania sądowego na podstawie art. 272 § 3 P.p.s.a. Natomiast 

zgodnie z doktryną acte éclairé, sądy polskie będą zwolnione z obowiązku 

wystąpienia z kolejnym pytaniem prejudycjalnym w analogicznym stanie 

faktycznym i prawnym, bowiem wiązać ich będzie wykładnia prawa unijnego 

dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu prejudycjalnym wydanym 

na skutek pytań skierowanych do TS przez sąd innego państwa członkowskiego”. 

„Biorąc pod uwagę cel i charakter postępowania przed TS oraz jego podobieństwa 

do postępowań przed TK, odpowiednie stosowanie przepisu art. 272 § 2 P.p.s.a., o 

którym mowa w art. 272 § 3 oznacza, że dla obliczenia terminu wznowienia 

postępowania ze względu na orzeczenie TS nie jest konieczne doręczenie orzeczenia 

TS stronie”. 

„Dla spełnienia warunku skuteczności nie jest wystarczająca możliwość wznowienia 

postępowania przed organami podatkowymi w sytuacji, kiedy w sprawie został 

wydany prawomocny wyrok. (…) Dlatego w orzecznictwie TS można dostrzec 

wyraźną tendencję do przenoszenia ciężaru zapewnienia poszanowania prawa 

unijnego na sądy państw członkowskich. Ponieważ stoją one na straży praw 

przysługujących podmiotom indywidualnym, spoczywa na nich zadanie 

zapewnienia efektywnej ochrony praw jednostki (…).  

Z powyższego wynika, że w pierwszej kolejności to Sąd powinien zapewnić 

skuteczność prawa unijnego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sprawa była przedmiotem 

postępowania sądowego”. 

„Za wyborem dopuszczalności wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego 

przemawia okoliczność, że Trybunał zdaje się uzależniać wzruszenie rozstrzygnięcia 

niezgodnego z prawem UE od wyczerpania środków zaskarżenia w postępowaniu 

administracyjnym”.  

„Wzruszenie prawomocnego orzeczenia pozwala na wyeliminowanie lub 

ograniczenie szkody, do której wynagrodzenia zobowiązane byłoby państwo 

członkowskie z tytułu naruszenia prawa unijnego. W konsekwencji opowiedzenie się 

za poglądem o możliwości wznowienia postępowania pozwoliłoby nie tylko na 

pełną realizację zasady efektywności, poprzez bezpośrednie wyeliminowanie 

naruszenia prawa unijnego, ale również stworzyło warunki do ograniczenia 

odpowiedzialności państwa członkowskiego”. 
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„Podsumowując, za przyjęciem prawa jednostki do wznowienia postępowania 

sądowego ze względu na sprzeczność prawomocnego wyroku z prawem UE, 

niezależnie od tego, czy wyrok taki został stronie doręczony, przemawiają 

następujące argumenty: 

- zapewnienie skutecznego środka prawnego realizacji praw jednostki do podjęcia 

przez organy państwowe wszelkich możliwych działań mających na celu 

wyeliminowanie rozstrzygnięć niezgodnych z prawem unijnym, 

- możliwość odpowiedniego wykorzystania procedury istniejącej w prawie 

krajowym (wznowienia postępowania sądowego ze względu na późniejszy wyrok 

TK), a wykazującej zbieżność z celami, charakterem oraz skutkami orzeczeń 

wydawanych w trybie prejudycjalnym, 

- gwarancja równego traktowania jednostek, niezależnie od tego, czy w ich sprawie 

wystąpiono z pytaniem prejudycjalnym czy też nie, 

- zapewnienie możliwości wzruszania prawomocnych wyroków sądów 

administracyjnych w celu realizacji zasady skuteczności orzeczeń TS, 

- stosowanie jednolitego środka procesowego umożliwiającego realizację praw 

wywodzonych z prawa unijnego niezależnie od tego czy chodzi o sprawy, do 

których zastosowanie ma O.p. czy też k.p.a., 

- uzależnienie możliwości wzruszenia rozstrzygnięcia niezgodnego z prawem UE od 

wyczerpania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, 

- zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za 

rozstrzygnięcia niezgodne z prawem UE”. 

Orzeczenia powiązane  

 Postanowienie NSA z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1541/16  

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) 

 

Art. 272  

§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową 

międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. 

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie postępowania wnosi się w 

terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 
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Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

orzeczenie sądowe nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka 

odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia 

postanowienia o odrzuceniu. 

§ 3. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy potrzeba 

taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie 

umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Przepis § 2 

stosuje się odpowiednio, z tym że termin do wniesienia skargi o wznowienie 

postępowania biegnie od dnia doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi 

rozstrzygnięcia organu międzynarodowego”. 

Główne problemy 

 Czy strona, w stosunku do której zapadł prawomocny wyrok sądu 

administracyjnego, może złożyć skargę o wznowienie postępowania w 

związku z orzeczeniem prejudycjalnym, które nie zostało wydane w jej 

sprawie? 

 Czy (a jeśli tak, w jakim zakresie) zachodzi podobieństwo między 

orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej? 

 Jak w świetle uchwały rozumieć art. 272 § 3 in fine P.p.s.a. w przypadku skargi 

o wznowienie w związku z orzeczeniem TS UE? 

 Czy pogląd przeciwny do zajętego w uchwale naruszałby warunek 

skuteczności dochodzenia roszczeń opartych na prawie Unii? 

 Czy stanowisko zajęte w uchwale należy odnosić także do orzeczeń TS UE 

wydanych w trybie skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego (art. 258-260 TFUE)? 
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  termin na wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego – dr hab. Adam Nita prof. UJ 

 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2017 r., II FSK 

2367/15 

Z przepisów art. 233 § 1 pkt 2 lit. a oraz art. 68 § 4 o.p. nie sposób wywieźć normy 

postępowania dającej kompetencje podatkowemu organowi odwoławczemu do 

wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe po upływie 5 lat, licząc od 

końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

Stosując przepisy art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej podatkowy organ 

odwoławczy nie wziął pod uwagę treści przepisów art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej. 

Uniemożliwiają one powstanie zobowiązania podatkowego, jeżeli decyzja ustalająca 

zobowiązanie z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów została doręczona po 

upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania 

rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok 

podatkowy, którego dotyczy decyzja. W analizowanej sprawie brak było podstaw 

prawnych do wydania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 marca 2014 r., 

którą orzeczono o uchyleniu w całości decyzji organu pierwszej instancji i ustalono 

wysokość nowego zobowiązania podatkowego. 

Z przepisów art. 233 § 1 pkt 2 lit. a oraz art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej nie sposób 

wywieźć normy postępowania dającej kompetencje podatkowemu organowi 

odwoławczemu do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe po upływie 

5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego 

dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w związku z 

wniesionym odwołaniem strony postępowania organ podatkowy drugiej instancji 

miał podstawy, zgodnie z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej, by w 

sentencji swego rozstrzygnięcia orzec, że uchyla w części zaskarżoną decyzję i w tym 

zakresie umarza postępowanie. W pozostałej części, jak wynika z treści zaskarżonej 

decyzji podatkowej, organ orzekł co do istoty sprawy wymierzając, w sposób nie 

kwestionowany, zobowiązanie podatkowe w niższej wysokości. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dostrzegł jednak, że uchylenie w 

całości decyzji pierwszoinstancyjnej oznacza wyeliminowanie jej z obrotu prawnego 

w całej rozciągłości. Skutkiem tego jest brak zobowiązania podatkowego. Natomiast 

po upływie okresu, o którym mowa w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej nie może już 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(233)par(1)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(68)par(4)&cm=DOCUMENT
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powstać ponownie inne zobowiązanie podatkowe. Decyzja Dyrektora Izby 

Skarbowej z dnia 28 marca 2014 r. wydana na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. 

a Ordynacji podatkowej mogła, i w rzeczywistości uchylała w części zaskarżoną 

decyzję, korygując kształt istniejącego nadal zobowiązania podatkowego. Jednak 

wydana w takiej formie decyzja jest wadliwa. 

Z kolei wypowiedzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na 

temat braku uchybienia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie terminowi, o 

którym mowa w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej są pozbawione podstaw 

prawnych. Sąd ponownie rozpoznając sprawę obowiązany jest dokonać oceny 

prawnej zaskarżonej decyzji podatkowej z uwzględnieniem właściwego charakteru 

decyzji korygującej wymiar podatku dochodowego od dochodów nie znajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych za 2007 r.  

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko 

 wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2017 r., III SA/Gl 411/17 

 wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2017 r., III SA/Gl 412/17   

 

odmienne stanowisko 

 wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 maja 2014 r., I SA/Kr 610/14 

 wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 r., I SA/Wr 899/16 

 wyrok WSA w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2018 r., I SA/Gd 1034/17 

 

 

Przepisy 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 201 ze zm.) 

art. 68 § 4 o.p. (utracił moc z dniem 28 lutego 2015 r.  

Zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w 

ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie 

powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 

lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego 

dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, 

którego dotyczy decyzja. 
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art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) o.p.  

 
§  1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 

2)uchyla decyzję organu pierwszej instancji: 

a) w całości lub w części - i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając 

tę decyzję - umarza postępowanie w sprawie. 

 
Główne problemy 

 Istota i funkcje przedawnienia w prawie podatkowym. 

 Nadużycie prawa. 

 Dwuinstancyjność postepowania podatkowego.   
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 zasada nieszkodzenia a oprocentowanie za podatek wpłacony 
nienależnie na podstawie wadliwej interpretacji - Rafał 
Mikulski (Dentons) 

 
Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2017 r., I FSK 128/16 

[uzasadnienie ustne]: Jeśli podatnik zastosuje się do interpretacji, to nie może mu 

ona szkodzić, nawet jeśli jest błędna. Co więcej, jeśli z tego powodu zapłacił 

nienależną daninę, powinien otrzymać za to wynagrodzenie (oprocentowanie). 

 
Najważniejsze fragmenty ustnego uzasadnienia wyroku (brak dostępnego 

pisemnego uzasadnienia wyroku) 

Skarżący wystąpił z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową w celu 

potwierdzenia, iż sprzedaż niezabudowanej działki będzie zwolniona z VAT z 

uwagi na fakt, iż jest to dostawa gruntów niezabudowanych zwolnionych z VAT. 

Organ podatkowy wydał negatywną interpretację. Podatnik zastosował się do 

wydanej interpretacji i w lutym 2008 r. skorygował deklarację VAT za lipiec i 

wrzesień 2007 r. i wpłacił na konto urzędu skarbowego zaległy VAT wraz z 

odsetkami w wysokości 1,5 mln zł. Jednocześnie podatnik zaskarżył interpretację do 

WSA w Krakowie. WSA w Krakowie przyznał rację podatnikowi, iż sprzedaż 

niezabudowanej działki będzie zwolniona z VAT. 

W styczniu 2013 r. podatnik dokonał ponownej korekty deklaracji VAT za lipiec i 

wrzesień 2007 r. i wystąpił o nadpłatę w podatku VAT. Oprócz nienależnie 

zapłaconej kwoty podatku z odsetkami od zaległości zażądał dodatkowo 56.000 zł 

oprocentowania od dnia dokonania korekty – tj. od lutego 2008 r. Organ podatkowy 

dokonał zwrotu nadpłaconego VAT, lecz bez oprocentowania za wskazany okres. 

Organ uznał, że z zasady nieszkodzenia nie wynika obowiązek wypłaty 

oprocentowania, jeśli interpretacja, do której podatnik się zastosował, okazała się 

błędna. Podobne stanowisko zajął WSA w Krakowie.  

NSA podkreślił, iż stosowanie się do interpretacji nie może szkodzić, nawet, jeżeli 

jest ona błędna. Szkodą w tym wypadku jest wpłacenie nienależnej daniny i brak 

możliwości dysponowania wpłaconymi środkami. NSA przypomniał, że 

ustawodawca zadbał o mechanizm naprawy szkody zarówno ponoszonej przez 

podatnika, jak i państwo. Temu pierwszemu gwarantuje oprocentowanie nadpłat, 

zaś drugiemu odsetki od zaległości.  

NSA uznał, że w przepisach jest luka, w związku, z czym wypełnił ją przez analogię, 

która co do zasady nie jest dopuszczalna w prawie podatkowym. Z orzecznictwa 

jednak wynika, że zakaz analogii dotyczy rozszerzania opodatkowania, a nie 

gwarancji podatkowej dla podatnika.  
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W ocenie NSA, za przyznaniem odsetek w niniejszej sprawie przemawiają dwie 

zasady z ordynacji podatkowej: (i) zasada zaufania do organów podatkowych oraz 

(ii) zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.  

Podatnik w omawianej sprawie zachował się wręcz modelowo. Zastosował się do 

wykładni, z którą się nie zgadzał i zapłacił podatek. Taka postawa nie może mu 

szkodzić i stawiać w gorszej sytuacji niż tego, kto by się nie zastosował do 

interpretacji. W konsekwencji, nie można karać podatnika za to, że działając w 

zaufaniu do organu podatkowego postąpił zgodnie z jego zaleceniem, które okazało 

się być bezprawne.  

 

Wyroki powiązane 

odmienne stanowisko 

 wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 października 2015 r., I SA/Kr 850/15 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. z 

2017 r., poz. 201 ze zm.) 

Art.  2a  

Niedające się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego 

rozstrzyga się na korzyść podatnika. 

Art. 14  

§ 1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem 

jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu 

prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację 

indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku 

nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. (…) 

§ 3. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa 

zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w 

rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o 

przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych 

sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. 

Art.  78. 

§  1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za 

zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1, pobieranych od zaległości podatkowych. 
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Art.  121   

§  1.  Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący 

zaufanie do organów podatkowych. 

§  2.  Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać 

niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających 

w związku z przedmiotem tego postępowania. 

 

Główne problemy 

 Kwestię oprocentowania nadpłat normuje art. 78 Ordynacji podatkowej, który 

w § 3 zawiera katalog przypadków wskazujących sposób oprocentowania 

nadpłaty. Katalog ten ma charakter zamknięty. 

 Ochrona, jaką Ordynacja podatkowa przewiduje dla podatnika, który 

zastosuje się do stanowiska organu wyrażonego w interpretacji 

indywidualnej, została uprzedmiotowiona w art. 14k i art. 14m Ordynacji 

podatkowej. Przewidziana w tych przepisach zasada nieszkodzenia 

sprowadza się do: ochrony przed konsekwencjami karnymi - skarbowymi 

oraz zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze 

zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji w sytuacjach określonych w 

art. 14m § 2 pkt 1 - 3 tej ustawy. Zasada ta nie odnosi się natomiast do 

skutków zastosowania się przez podatnika do nieprawidłowej interpretacji 

indywidualnej, jakie mogą mieć miejsce w przypadku powstania z tego tytułu 

nadpłaty podatku. 

 Indywidualna interpretacja w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania 

prawa podatkowego nie jest rozstrzygnięciem władczym. Nie precyzuje 

obowiązku podatkowego w indywidualnej sprawie podatkowej poprzez 

dokonanie właściwego wymiaru wysokości zobowiązania podatkowego.  
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 odmowa stwierdzenia nadpłaty w VAT płatnikowi - dr Adam 
Zdunek 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r., I SA/Po 1112/16 

Komornikowi nie przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie 
nadpłaty w rozumieniu art. 72§ 1 O.p. w przypadku zapłaty podatku od towarów i 
usług z tytułu dokonanej licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. Prawo takie jest 
dostępne jedynie w przypadkach wymienionych w ustawie. W szczególności 
przepisy ordynacji podatkowej o nadpłacie nie dają podstaw do złożenia wniosku, 
w sytuacji gdy płatnik ( komornik) pobrał od podatnika podatek nienależnie. Nie 
wynika to bowiem z art. 75 § 2 pkt 2a O.p., ani z dalszych pkt 2b, 2c, w których nie 
ma mowy o tym, że płatnik pobrał podatek od podatnika, ale jest mowa o tym, że 
chodzi o kwotę którą zapłacił ze swoich środków. Oznacza to, że art. 75 § 2 pkt 2 
O.p. uzależnia prawo płatnika do wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty z 
powstaniem uszczerbku finansowego po stronie płatnika, a więc w sytuacji gdy 
nadpłata wynika z faktu uszczuplenia majątku płatnika. Zatem jeżeli uszczuplenie 
nastąpiło w majątku dłużnika , tylko dłużnik może wystąpić o stwierdzenie 
nadpłaty. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia  

Organ pierwszej instancji stwierdził, że VAT zapłacony przez Płatnika w imieniu 
Dłużnika w wysokości [...] zł jest świadczeniem nienależnym, stanowiącym nadpłatę. 
Uprawnionym do otrzymania nadpłaty jest wyłącznie Dłużnik. Nadpłata podatku w 
przypadku płatnika lub inkasenta może wystąpić tylko w sytuacji, w której dochodzi 
do uszczerbku majątku płatnika lub inkasenta na skutek zapłacenia należnego 
świadczenia w większej wysokości od tej, w której zostało pobrane i wpłacone na 
rzecz wierzyciela. Z art. 75 § 2 pkt 2 O.p., ani tym bardziej z art. 18 ustawy o VAT nie 
wynika szczególny status komornika sądowego jako płatnika. Rola komornika 
sądowego to w istocie pośredniczenie w realizacji przez podatnika obowiązku 
podatkowego w VAT z tytułu dostawy dokonanej w trybie egzekucji. Czynności te 
komornik wykonuje wyłącznie w imieniu podatnika, potwierdzając to fakturą VAT 
wystawioną również w imieniu i na rachunek podatnika. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. 

Sedno sporu tkwi w tym, czy nadpłata VAT, jaka niespornie w sprawie wystąpiła, 
powinna być stwierdzona na rzecz Płatnika, czy też wyłącznie na rzecz Podatnika, 
jak orzekły organy podatkowe. 

(..)sąd stwierdza, że w sprawie niesporna jest okoliczność, że Płatnik w związku z 
dokonaną sprzedażą egzekucyjną nieruchomości obliczył, pobrał i wpłacił na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego kwotę [...]zł tytułem VAT od tej dostawy. 
W zawiązku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających 
opodatkowaniu przez Podatnika, będącego właścicielem sprzedanej nieruchomości 
organ zasadnie uznał, że dostawa podlega zwolnieniu od VAT na podstawie art. 14 
ust. 7 ustawy o VAT. W konsekwencji, VAT zapłacony przez [...] był świadczeniem 
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nienależnym, stanowiącym nadpłatę, która została stwierdzona na rzecz Podatnika. 
Organy podatkowe prawidłowo uznały, że w związku z zapłatą nienależnego 
podatku w mieniu [...] uszczerbek majątkowy nie nastąpił, w związku z powyższym 
zasadnie odmówiły mu stwierdzenia nadpłaty. Przy czym sąd nie podziela poglądu 
Płatnika, że niestwierdzenie nadpłaty na jego rzecz uszczupliło majątek wierzycieli. 
Kwota VAT stanowi majątek Dłużnika niepodlegający rozdysponowaniu na rzecz 
wierzycieli w trybie egzekucji z nieruchomości. 

Sąd ocenia jako nietrafne zarzuty skargi dotyczące naruszenia art. 72 § 1 pkt 2 w 
związku z art. 75 § 2 pkt 2 lit. c O.p. przez błędną ich interpretację i w efekcie 
przyjęcie, że występująca w sprawie nadpłata VAT nie jest nadpłatą Płatnika(…) 
Płatnika. Rozwijając swoją ocenę prawną podkreśla więc, że możliwość stwierdzenia 
nadpłaty zachodzi tylko wobec tych podmiotów, które poniosły koszt powstania tej 
nadpłaty. Gdyby [...] pobrał od podatnika podatek w niższej wysokości niż kwota, 
którą wpłacił do organu podatkowego, to oznaczałoby , że różnica ta pochodziła z 
jego majątku (z jego środków). Przepis art. 75 § 2 pkt 2 lit. b) O.p. ten nie mówi w 
ogóle o "pobraniu podatku" przez płatnika, a tylko o wykazaniu przez płatnika w 
deklaracji i wpłaceniu podatku w wysokości większej od należnej. "Kryterium 
uszczuplenia majątkowego" wynika z porównania treści art. 75 § 2 pkt 2 lit. a) z 
treścią lit. b) i c) tegoż artykułu. Z brzmienia tych regulacji prawnych można 
wyprowadzić wniosek, że w pierwszym wypadku (lit.a) płatnik pobrał podatek od 
podatnika, lecz wykazał i wpłacił więcej (różnica stanowi uszczuplenie majątku 
płatnika), a w drugim i trzecim wypadku (lit. b i c) nie pobrał od podatnika żadnej 
kwoty, a zapłacił z własnych środków (uszczuplając swój majątek)(…) 

W opinii sądu przytoczone przepisy nie mogą one być interpretowane rozszerzająco. 
Przyznanie płatnikowi prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty 
w takim samym zakresie jak podatnikowi, prowadziłoby do bezpodstawnego 
wzbogacenia po stronie tegoż płatnika. Skoro bowiem, faktycznie nie on zapłacił 
podatek, a jedynie pobrał go od podatnika i wpłacił, to stwierdzenie nadpłaty na jego 
rzecz, tworzyłoby uposażenie płatnika w kwotę pieniężną, której on nie wyłożył (…) 
Podmiot, który nie poniósł ciężaru uiszczenia nienależnego lub nadpłaconego 
świadczenia z własnego majątku nie może skutecznie domagać się stwierdzenia 
nadpłaty na jego rzecz (…) 

(…) sąd ocenia za prawidłowe objęcie postępowaniem wszczętym na wniosek [...] , 
także Podatnika ponieważ może być on stroną postępowania w sprawie 
stwierdzenia nadpłaty podatku na podstawie art. 75 § 1 oraz art. 133 § 1 O.p. Jeżeli z 
wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wystąpi płatnik, organ podatkowy jest 
zobowiązany, stosownie do art. 165a O.p., zawiadomić o wszczęciu postępowania 
wszystkie pozostałe podmioty będące stroną w sprawie.  

(…) W sprawie wszczęte zostało postępowanie podatkowe na wniosek Płatnika, a 
więc wniosek ten odniósł skutek procesowy. Nie mniej sąd nie podziela poglądu 
organów podatkowych, że Komornikowi przysługiwało prawo do wystąpienia z 
wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w rozumieniu art. 72§ 1 O.p. Prawo takie jest 
dostępne jedynie w przypadkach wymienionych w ustawie. W szczególności 
przepisy ordynacji podatkowej o nadpłacie nie dają podstaw do złożenia wniosku , 
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w sytuacji gdy płatnik pobrał od podatnika podatek nienależnie. Nie wynika to 
bowiem z art. 75 § 2 pkt 2a O.p., ani z dalszych pkt 2b, 2c, w których nie ma mowy o 
tym, że płatnik pobrał podatek od podatnika, ale jest mowa o tym, że chodzi o kwotę 
którą zapłacił ze swoich środków. Oznacza to, że art. 75 § 2 pkt 2 O.p. uzależnia 
prawo płatnika do wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty z powstaniem 
uszczerbku finansowego po stronie płatnika, a więc w sytuacji gdy nadpłata wynika 
z faktu uszczuplenia majątku płatnika. Zatem jeżeli uszczuplenie nastąpiło w 
majątku dłużnika , tylko dłużnik może wystąpić o stwierdzenie nadpłaty (…) 

Wyroki podobne 

 wyrok WSA w Lublinie z 30.11.2016 r., sygn. akt I SA/Lu 373/16 

 wyrok NSA z 18.09.2014 r., sygn. akt II FSK 2296/12,  

 wyrok NSA z 17.06.2013 r., sygn. akt II FSK 2098/11, 

 wyrok WSA w Krakowie z 28.02.2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1279/10 

Przepisy  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 613 ze zm.) 
Art. 72. § 1. Za nadpłatę uważa się kwotę:  
1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; (…) 
2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od 
należnej; 
3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której 
mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 
(…) 
Art. 75. § 1. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku 
albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty 
podatku. 
§ 2. Uprawnienie określone w § 1 przysługuje również: (…) 
2) płatnikom lub inkasentom, jeżeli: 

a) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od 
wysokości pobranego podatku, 

b) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od 
należnej, 

c) nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości 
większej od należnej. 
Art. 133. § 1. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent 

lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117b, 
która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do 
której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego 
działanie organu podatkowego dotyczy. 

Art.165. § 1. Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 
(...) 
§ 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy 
zawiadamia wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie. 
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Główne problemy 

 Legitymacja czynna do bycia stroną w postępowaniu dotyczącym 
stwierdzenia nadpłaty w przypadku płatnika (komornika sądowego). 

 Kwestia kryterium „uszczuplenia majątkowego” w przypadku wniosku o 
wszczęcie postępowania w sprawie nadpłaty przez płatnika ( komornika 
sądowego). 

 Zakres stosowania art. 165 § 3a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest 
stroną postępowania. 
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 wszczęcie postępowania karnoskarbowego o czyn z art. 107 k.k.s. 
a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego – dr Piotr Stanisławiszyn (UO) 

Wyrok NSA z dnia 23 listopada 2017 r. I FSK 577/16 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodzić się w należy ze skarżącą 
spółką, która podnosi, że postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. 
z dnia 21 listopada 2011 r., mocą którego organ włączył do akt postępowania 
kontrolnego prowadzonego wobec spółki: pismo z Prokuratury Apelacyjnej w B. z 
dnia 14 października 2011 r., zarządzenie o powierzeniu śledztwa w części z dnia 4 
grudnia 2009 r., postanowienie o wszczęciu dochodzenia z 16 czerwca 2008 r., 
postanowienie o zmianie zarządzenia o powierzeniu śledztwa w części z dnia 7 
grudnia 2009 r., nie może być uznane za podstawę spełnienia przesłanek z art. 70 § 6 
pkt 1 O.p. Postanowienie z 16 czerwca 2008 r. o wszczęciu dochodzenia o 
przestępstwo określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks 
karny skarbowy nie jest powiązane z przedmiotem niniejszego postępowania, w 
związku z czym nie mogło ono wywoływać wpływu na zawieszenie biegu terminu 
przedawnienia. Zarządzenie o powierzeniu śledztwa w części z 4 grudnia 2009 r. 
dotyczy powierzenia Urzędowi Kontroli Skarbowej w K. śledztwa w zakresie 
przestępstwa skarbowego z art. 61 § 1 k.k.s. w części dotyczącej nierzetelności 
prowadzenia ksiąg w związku z nadzorowanym przez Wydział [...] do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w B. śledztwem 
w sprawie urządzania i prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych 
wbrew przepisom ustawy o grach i zakładach wzajemnych, tj. o czyn z art. 107 k.k.s. 
Również w bezpośrednim związku z postępowaniem o czyn z art. 107 k.k.s. 
pozostawało znajdujące się w aktach administracyjnych postanowienie z dnia 7 
grudnia 2009 r. o zmianie zarządzenia o powierzeniu śledztwa w części. 

 

Z akt sprawy nie wynika, aby organ poinformował skarżącą o innym toczącym się 
postępowaniu mającym ścisły związek z przedmiotem niniejszej sprawy. Przepis art. 
107 k.k.s. dotyczy nielegalnego (wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji 
lub zezwolenia) urządzania lub prowadzenia gier losowych, gier na automatach lub 
zakładów wzajemnych, a zatem nie ma on związku z opodatkowaniem 
sprowadzanych automatów do gier, części do nich czy oprogramowania. 

 

„Kwestionowany” art. 70 § 6 pkt 1 o.p., po jego wprowadzeniu do systemu 
prawnego był dwukrotnie nowelizowany. Potrzeba jego zmiany wynikała z faktu 
zbyt szerokiego ujęcia uregulowanej w nim przesłanki zawieszenia biegu terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego. Istotne zawężenie zakresu zastosowania 
tej przesłanki, dokonane ustawą zmieniającą z 2005 r., motywowane było 
koniecznością ochrony interesu indywidualnego podatnika. Uznano, że skutek w 
postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 
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powinno powodować nie każde postępowanie, ale tylko takie, które ściśle wiąże się 
z niewykonaniem zobowiązania podatkowego zagrożonego przedawnieniem." 

W świetle przedstawionych wyżej rozważań niesłusznie WSA przyjął, że w sprawie 
spełnione zostały przesłanki zastosowania art. 70 § 6 O.p., o których mówił Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2012 r., sygn. akt P 30/11. 

W zakresie w jakim skarżąca podnosiła zarzut, iż wszczęcie postępowania, na które 
powoływał się organ w ogóle nie dotyczyło skarżącej i sprawy objętej orzeczeniami 
organu, tj. brak było związku pomiędzy prowadzonym – wszczętym postępowaniem 
– w zakresie przestępstwa określonego w art. 107 k.k.s. a prowadzonym 
postępowaniem zakończonym zaskarżoną decyzją, która w ogóle nie dotyczyła 
sytuacji z art. 107 k.k.s. Wobec tego należy uznać, że bieg terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego w podatku VAT nie uległ zawieszeniu, a w 
konsekwencji zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. 

 

Wyroki powiązane 

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., sygn. akt P 30/11 

 wyrok NSA z dnia 17 listopada 2017 r. I FSK 245/16  

 wyrok NSA z dnia 17 maja 2016 r. II FSK 894/14 

 wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r. II FSK 1488/15 

 wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2012 r., I SA/Gd 989/12  
 
Przepisy 

art. 70  § 6 pkt  1 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a 
rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:  
1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania 
 
art. 107 ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy  
§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza 
lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo 
karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.  
§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze 
hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.  
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze 
hazardowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 
pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 
2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 
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Główne problemy 

 Kwalifikacja prawna (jej zmiana) czynu w k.k.s. (k.k.), a zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania  

 Fazy postępowania karnego (in rem/in personam), a zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania  

 Wpływ postępowania karnoskarbowego na postępowanie podatkowe  
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 o zasadach rzetelnego procesu w niektórych sprawach 
podatkowych na tle Europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności – dr Ewa Prejs (UMK) 

Wyrok ETPCz w sprawie CHAP LTD v. ARMENIA  z 4.05.2017 (skarga nr 

15485/09)  

Wszystkie dowody w sprawie muszą zasadniczo zostać przeprowadzone na jawnej 
rozprawie, w obecności oskarżonego i z uwzględnieniem zasady 
kontradyktoryjności. Istnieją od tej zasady wyjątki, lecz nie mogą naruszać prawa 
do obrony. Co do zasady art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. d) Konwencji wymagają, by 
oskarżony miał daną odpowiednią i właściwą możliwość zakwestionowania 
zeznań świadka i przesłuchania świadka, czy to w chwili składania przez niego 
zeznań, czy to na etapie późniejszym.  

Trybunał uznał, że art. 6 Konwencji znajduje zastosowanie w postępowaniu 
dotyczącym nałożenia kar pieniężnych i dodatkowego zobowiązania podatkowego 
na skarżącą spółkę. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

36. W sprawie Paykar Yev Haghtan  (por. Paykar Yev Haghtan LTD v. Armenia, nr. 

21638/03, 20 grudnia 2007), Trybunał odnosząc się do istotnych zasad 

ustanowionych w tym orzeczeniu w tej kwestii [dopuszczalności skargi-przyp. 

autora] (por. Jussila v. Finlandia [GC], nr. 73053/01, §§ 29-38, ECHR 2006-XIV w 

zakresie analizy pojęcia „Engel kryteria” dla oceny występowania aspektu karnego 

sprawy; dodatkowo Cecchetti v. San Marino (dec.), nr. 40174/08, 9 kwietnia 2013) 

stwierdził, że art. 6 ma zastosowanie w sprawach karnych w rozumieniu Konwencji 

w postępowaniu dotyczącym nałożenia kar pieniężnych i dodatkowego 

zobowiązania podatkowego za niezapłacenie lub niedopłatę podatku w podatku 

dochodowym i VAT (ibid., §§ 32-37). Trybunał nie widzi powodu, aby w zaistniałej 

sprawie dojść do innych wniosków i dlatego uznaje art. 6 za wiążący w swoim 

członie odnoszącym się do aspektu karnego. 

41. Trybunał powtarza, że niezależnie od tego, że w postepowaniach karnych 

występuje pewien ciężar dotykający postępowania karnego, który związany jest 

przypisaniem odpowiedzialności karnej  i z nałożeniem karnej i odstraszającej 

sankcji, są też sprawy karne, które nie pociągają za sobą żadnego znaczącego stopnia 

napiętnowania. Oczywistym jest, że są „oskarżenia o charakterze karnym” różnej 

wagi. Co więcej, niezależna interpretacja przyjęta przez Konwencję  instytucji 

wynikającej z pojęcia „oskarżenie o charakterze karnym”, poprzez zastosowanie 

kryteriów Engel podpiera stopniowe poszerzanie rozumowania karnego do spraw, 

które nie należą ściśle do kategorii tradycyjnie postrzeganego prawa karnego (patrz 

Jussila, cytowana powyżej, § 4). Tak więc, przyjmując, że postępowanie w sprawie 
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dodatkowego zobowiązania podatkowego może mieścić się w zakresie gwarancji z 

art. 6, Trybunał przyjmuje, że takie zobowiązania podatkowe różnią się od trzonu 

prawa karnego; w konsekwencji, gwarancje wynikające z rzetelnego procesu karnego 

niekoniecznie będą mieć zastosowanie z ich pełną surowością (ibid.). 

 43.  Trybunał powtarza, że wszystkie dowody w sprawie muszą być co do zasady 

przeprowadzone na posiedzeniu jawnym, w obecności oskarżonego z 

uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności. Dopuszcza się istnienie wyjątków od 

tej zasady, jednakże nie mogą one naruszać prawa do obrony. Co do zasady art. 6 

ust. 1 i ust. 3 lit. d) wymagają, by oskarżonemu dano odpowiednią i stosowną 

sposobność zakwestionowania zeznań świadka i przesłuchania świadka przeciwko 

jego zeznaniom, czy to w chwili składania przez niego zeznań, czy to na etapie 

późniejszym (patrz Al.-Khawaja i Tahery, cytowany powyżej, §§ 119-147; 

Khodorkovskiy i Lebedev v. Rosja nr. 11082/06 i 13772/05, §707, 25 lipca 2013 oraz  

Schatschaschwili v. Niemcy [GC], nr. 9154/10, §§111-131, ECHR 2015). 

47. Trybunał powtarza w tym kontekście [dot. pkt. 46], że pojęcie „świadka” ma 

„autonomiczne” znaczenie w systemie konwencyjnym (patrz. Vidal v. Belgia, 22 

kwietnia 1992, §33, Cykl A nr. 235-B). Gwarancje zapewniane przez at. 6 § 1 i 3 (d) 

Konwencji znajdują zastosowanie do zeznań, które mogą w znacznym stopniu 

służyć jako podstawa skazania (patrz Lucà v. Włochy, nr. 33354/96, § 41, ECHR 2001-

II)”. 

51. „Na koniec, Trybunał zauważa, że nie było proceduralnych gwarancji w celu 

zrekompensowania utrudnień spowodowanych wnioskującemu przedsiębiorstwu, 

będących rezultatem niemożności przesłuchania kwestionowanych świadków. Sąd 

Administracyjny, który był jedynym sądem rozpatrującym sprawę w kwestiach 

merytorycznych, odmówił pozytywnego rozpatrzenia wniosku strony w kwestii 

wezwania świadków, uznając dowód z ich zeznań za nieistotny, pomimo tego, że 

dokładnie na tym samych dowodach oparty został później jego wyrok ( patrz § 22 i 

23 powyżej). Co więcej, Sąd Administracyjny odrzucił też wniosek strony o zbadanie 

dokumentacji podatkowej firm i indywidualnych przedsiębiorców, którzy twierdzili, 

że nie otrzymali poprawnie udokumentowanych usług od wnioskującego 

przedsiębiorstwa (patrz paragraf 19 powyżej), co mogłoby pozwolić na ocenę 

wiarygodności ich oświadczeń. 

Wyroki powiązane ETPCZ 

 Paykar Yev Haghtan LTD v. Armenia, nr 21638/03, 20 grudnia 2007 

 Jussila v. Finlandia [GC], nr 73053/01, 23 listopada 2006 

 Cecchetti v. San Marino (dec.), nr 40174/08, 9 kwietnia 2013 

 Al.-Khawaja i Tahery v. Wielka Brytania [GC], nr 26766/05 i 22228/06, 15 

grudnia 2011 
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 Khodorkovskiy i Lebedev v. Rosja nr 11082/06 i 13772/05, 25 lipca 2013 

 Schatschaschwili v. Niemcy [GC], nr 9154/10, 15 grudnia 2015  

 Vidal v. Belgia, 22 kwietnia 1992 

 Lucà v. Włochy, nr 33354/96, 27 luty 2001 

 

Przepisy 

Konwencja o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności - sporządzona 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. 

Artykuł  6  Prawo do rzetelnego procesu sądowego 
 
1.  Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w 
rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy 
rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o 
zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. 
Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być 
wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z 
uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie 
demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie 
życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach 
uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść 
szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości. 
2.  Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za 
niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą. 
3.  Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo 
do: 
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego 
zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia; 
b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony; 
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie 
ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony - do bezpłatnego 
korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro 
wymiaru sprawiedliwości; 
d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz 
żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach 
jak świadków oskarżenia; 
e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi 
językiem używanym w sądzie. 

 

Główne problemy 

 Możliwość stosowania art. 6 Konwencji o ochronie prawa człowieka i 

podstawowych wartości do postępowania podatkowego.  
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 Zakres przedmiotowy pojęcia „świadka” rozumianego na gruncie art. 6 

Konwencji.  

 Zakres sformułowania „sprawa karna” oraz jego poszerzanie się poza 

tradycyjne rozumowanie karne.  
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Sesja VI 

15.30-18.00 VI sesja: Orzeczenia nieprawomocne - prowadzenie dr hab. Wojciech 

Morawski, prof. UMK 

 podatek dochodowy od zbycia nieruchomości odzyskanej przez 
spadkobiercę wywłaszczonego właściciela (wyrok WSA w Warszawie z dnia 
12 stycznia 2018 r., III SA/Wa 517/17, orzeczenie nieprawomocne) – prof. 
UMK dr hab. Agnieszka Olesińska, sędzia WSA w Warszawie 

 sposoby nabycia przedsiębiorstwa uprawniające do amortyzowania 
wartości firmy (wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 grudnia 2017r., I SA/Łd 
909/17, orzeczenie nieprawomocne) – Adam Wacławczyk (Deloitte)  

 wypłata zysku spółki komandytowej po przekształceniu ze spółki 
komandytowo-akcyjnej (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2017 r., I 
SA/Po 703/16, orzeczenie nieprawomocne) – Michał Goj (EY) 

 zgodność  z prawem UE ograniczenia odliczenia dla usług zakwaterowania i 
usług restauracyjnych (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r., III 
SA/Wa 599/16, orzeczenie nieprawomocne) – dr Roman Namysłowski 
(Crido) 
Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości w 
stanie prawnym po 1 stycznia 2017 r. (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 
lutego 2017, I SA/Bd 866/16, orzeczenie nieprawomocne) – Cezary 
Przygodzki (Dentons) 

 opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wytwórni mas bitumicznych 
(wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 czerwca 2017 r., I SA/Go 211/17, 
orzeczenie nieprawomocne) – dr Paweł Majka (UR) 

 skutki niepodania przez pełnomocnika profesjonalnego adresu 
elektronicznego ePUAP (postanowienie WSA w Warszawie z dnia 17 
listopada 2017 r., III SA/Wa 3175/16, orzeczenie nieprawomocne) – Rafał 
Mikulski (Dentons) 

 zbieg przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego (wyrok WSA  w 
Gliwicach z dnia 21 lutego 2017 r., I SA/Gl 1286/16, orzeczenie 
nieprawomocne) – dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) 
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 podatek dochodowy od zbycia nieruchomości odzyskanej przez 
spadkobiercę wywłaszczonego właściciela – prof. UMK dr hab. 
Agnieszka Olesińska, sędzia WSA w Warszawie 

Wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2018 r., III SA/Wa 517/17 

Sprzedaż nieruchomości odzyskanej przez spadkobiercę na podstawie art. 136 ust. 3 

u.g.n. stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy 

z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli zbycie miało 

miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło otwarcie 

spadku. W sytuacji, gdy tytułem prawnym do nabycia uprawnienia do 

wywłaszczonej nieruchomości jest spadkobranie, wówczas za dzień jej nabycia 

uznać należy datę śmierci uprawnionego, tj. wywłaszczonego właściciela lub też 

jego spadkobierców w przypadku, gdy wywłaszczony właściciel wcześniej zmarł. 

(teza zrekonstruowana, nie stanowi dosłownego cytatu z uzasadnienia)  

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Skarga na interpretację indywidualną Ministra Finansów nr IPPB4/4511-1032/16-

2/IM z 26 października 2016 r.  

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji:  

Wnioskodawca (jako spadkobierca swojej babki) przystąpił do toczącego się 

postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej w 1987 r. 

nieruchomości, z której wywłaszczony był dziadek Wnioskodawcy. Babcia 

Wnioskodawcy, jako spadkobierczyni swojego męża zmarłego w 1997 r., nabyła 

prawo do ubiegania się o zwrot nieruchomości, lecz za życia jej nie odzyskała. Babcia 

zmarła 3 lutego 2008 r. Starosta na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami wydał 30 sierpnia 2010 r. decyzję o zwrocie 

nieruchomości dopiero wobec Wnioskodawcy – jako spadkobiercy zmarłej babki. 

Następnie 18 lutego 2011 r. nieruchomość została sprzedana. 

Istotą sporu było to, czy sprzedaż przez Skarżącego w dniu 18 lutego 2011 r. 

nieruchomości stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy 

z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Stanowisko Skarżącego: 

„(…) uznać należy, że Skarżący nie nabył nieruchomości w drodze spadku. Również 

decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości nie stanowi jej nabycia. W związku 

z tym uznać należy, że w sytuacji przedstawionej przez Skarżącego we wniosku nie 

ma zastosowania art. 10 ust. 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych”.  
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W ocenie Ministra Rozwoju i Finansów, „nie można przyznać racji Wnioskodawcy, 

że jako spadkobierca odzyskujący wywłaszczoną nieruchomość nie nabywa jej i nie 

ma obowiązku zapłaty podatku”.  

Organ zgodził się z Wnioskodawcą, że zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie 

stanowi jej nabycia: „decyzja o zwrocie nieruchomości powoduje przejście prawa 

własności na dotychczasowego właściciela, jednakże nie kreuje tego prawa 

przywracając tylko wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe. Ma miejsce 

restytucja stosunków sprzed wywłaszczenia, tj. zwrot prawa własności do 

nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców. Innymi 

słowy w przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy do czynienia z kreowaniem 

prawa własności tylko z jego przywróceniem. (…) Za datę nabycia takiej 

nieruchomości dla celów podatkowych należy w odniesieniu do tej osoby przyjąć 

dzień, w którym osoba taka nabyła uprawnienie po osobie, której przysługiwało 

prawo do jej zwrotu. (…) W związku z tym, pięcioletni termin, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., upłynął z dniem 31 grudnia 2013 r. Tym samym, 

sprzedaż przez Wnioskodawcę 18 lutego 2011 r. ww. nieruchomości stanowiło 

źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. podlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”. 

Zatem zdaniem Ministra datą nabycia jest dzień otwarcia spadku po babce, mimo że 

babka w chwili śmierci nie była właścicielem nieruchomości.  

Stanowisko Sądu: 

„(…) Skarżący zarzuca naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. stojąc na 

stanowisku, że żadne z dwóch przedstawionych w opisie stanu faktycznego i 

rozważanych zdarzeń (spadkobranie ani odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości) 

nie stanowiło „nabycia”. Sąd stanowczo sprzeciwia się takiej koncepcji, zgodnie z 

którą Skarżący zbył nieruchomość, której w ogóle nie nabył. Skoro – jak wskazuje we 

wniosku o wydanie interpretacji – sprzedał nieruchomość, to musiał także nabyć jej 

własność. Nie można bowiem przenieść na kogoś więcej praw, niż się samemu 

posiada (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet)”. 

„W opisanym we wniosku stanie faktycznym potencjalnie można rozważać dwa 

zdarzenia jako daty nabycia nieruchomości. Jedno z nich to spadkobranie, drugie – 

zwrot nieruchomości, z której  w 1987 r. wywłaszczony został dziadek 

Wnioskodawcy. (…) oba te zdarzenia nastąpiły w okresie krótszym niż 5 lat licząc 

wstecz od sprzedaży nieruchomości.” 

„Wszystko jedno zatem, czy za datę nabycia uznać śmierć babci, po której Skarżący 

nabył spadek, czy też za datę nabycia uznać zwrot nieruchomości przez starostę – to 

tak czy inaczej zbycie tej nieruchomości jest źródłem przychodu, o którym mowa w 
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art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Bezsprzecznie zatem organ tego przepisu nie 

naruszył.”  

„Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podziela stanowisko organu, że w sytuacji, gdy 

tytułem prawnym do nabycia uprawnienia do wywłaszczonej nieruchomości jest 

spadkobranie, wówczas za dzień jej nabycia uznać należy datę śmierci 

uprawnionego, tj. wywłaszczonego właściciela lub też jego spadkobierców w 

przypadku, gdy wywłaszczony właściciel wcześniej zmarł”.  

Wyroki powiązane  

 wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 maja 2016 r. (II FSK 1362/14 

i II FSK 2932/14) – stanowisko takie jak komentowany tu wyrok WSA w 

Warszawie III SA/Wa 517/17 

 wyrok WSA  w Krakowie z 25 stycznia 2017 r. (I SA/Kr 1393/16) – stanowisko 

jw.  

 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2014 r., II FSK 

2372/12: 

„Jeżeli nieruchomość została zwrócona spadkobiercy właściciela decyzją o jej zwrocie wydaną 

na podstawie art. 136 ust. 3 u.g.n. i w chwili otwarcia spadku nie wchodziła do spadku po 

tym właścicielu, to tym samym nie było to nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 

a) u.p.d.o.f. prowadzące do powstania obowiązku podatkowego w przypadku jej sprzedaży 

przed upływem pięciu lat od dnia otwarcia spadku. Nie było to także nabycie w drodze 

spadku, o którym mowa w art. 22 ust. 6d) u.p.do.f." 

 wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2016 r., III SA/Wa 2341/15 – 

stanowisko takie jak NSA w wyroku z 30 października 2014 r., II FSK 2372/12 

 wyrok WSA w Łodzi z 1 lutego 2017 r., I SA/Łd 828/16 

 uchwała NSA z 17 grudnia 1996 r., FPS 7/96:  

„Sprzedaż nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 

kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, nie stanowi źródła 

przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) p.d.f.” 

Przepisy 

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

Art. 10. 1. Źródłami przychodów są: 

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, (…)  

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i 

zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 
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majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (…); 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 

Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)  

Art. 136. 1. Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż 

określony w decyzji o wywłaszczeniu, z uwzględnieniem art. 137, chyba że 

poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej 

nieruchomości. 

2. W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na 

inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia 

poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując 

równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. 

3. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona 

zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot 

nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z 

zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. 

Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub 

jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 

140. 

Główne problemy 

 Czy spadkobierca „nabywa” nieruchomość zwracaną przez starostę na 

podstawie art. 136 ust. 3 u.g.n.?  

 Jeśli w ogóle można mówić o „nabyciu” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 

u.p.d.o.f., to kiedy zaczyna biec termin 5-letni warunkujący opodatkowanie 

przychodu, jaki uzyskał spadkobierca z odpłatnego zbycia nieruchomości?  

Trzy możliwości: nabycie nastąpiło  

- w chwili śmierci spadkodawcy, po którym spadkobierca wywodzi swoje 

prawo do nieruchomości – lecz przecież w skład spadku nie wchodziła 

nieruchomość; 

- w chwili odzyskania nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 u.g.n. – lecz 

przecież decyzja o zwrocie nieruchomości pełni funkcję restytucyjną; 

- w żadnej z tych dat.  
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 sposoby nabycia przedsiębiorstwa uprawniające do 
amortyzowania wartości firmy – Adam Wacławczyk (Deloitte)  

 
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 grudnia 2017 r., I SA/Łd 909/17 

Stosując tę wykładnię, należy dojść do wniosku, iż nabycie w drodze kupna, to nic 

innego, jak dokonanie sprzedaży. Ustawodawca posługując się w ustawie 

podatkowej terminem kupna odwołuje się zatem do czynności prawnej sprzedaży. 

Wobec tego – w świetle art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych – amortyzacji może podlegać tylko taka wartość firmy, która 

powstała w drodze czynności prawnej sprzedaży (abstrahując od sposobów 

powstania wartości opisanych w art.16b ust.2 pkt.2 lit. b i c). 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„W związku z argumentami zawartym w skardze, zgodnie z którymi w 

analizowanym stanie faktycznym nastąpiło powstanie wartości firmy w drodze 

kupna, a więc w sposób wskazany w art. 16b ust. 2 pkt 2 lit.a należy zważyć, co 

następuje: Prawo polskie nie definiuje pojęcia kupna, w szczególności nie wyjaśniają 

tego terminu przepisy ustawy podatkowej. Jednakże w języku potocznym 

powszechnie używa się terminu "kupno", a także "kupować", "zakup", jako synonim 

sprzedaży. Zauważyć także należy, że art. 535 i nast. k.c., regulując czynność prawną 

sprzedaży, posługują się pojęciami kupującego oraz sprzedającego jako stron tej 

umowy. Tam, gdzie przepisy prawa cywilnego odwołują się do praw lub 

obowiązków nabywcy sprzedawanej rzeczy, posługują się terminem kupna (lub 

terminów o tym samym rdzeniu leksykalnym). W art. 583 § 2 k.c. mowa jest o cenie 

kupna, w art. 594 § 1 k.c. o kupionej rzeczy, w art. 596 o pierwszeństwie kupna, o 

kupnie stanowi też art. 765 k.c. W ustawie podatkowej brak jest definicji legalnej, 

która ustanawiałaby obowiązek przypisania pojęciu "kupna" znaczenie inne, niż na 

gruncie prawa cywilnego. Zasada spójności systemu prawa, przy uwzględnieniu 

identyczności pojęć prawa podatkowego z pojęciami utrwalonymi w gałęzi prawa 

cywilnego, wymaga zatem odwołania się do prawa cywilnego, celem zdefiniowania 

na użytego w ustawie podatkowej pojęcia "kupna".” 

„Porównując czynność sprzedaży przedsiębiorstwa oraz czynność przejęcia 

przedsiębiorstwa w ramach zaspokojenia swojej wierzytelności, dostrzec należy 

rysujące się między nimi znaczne różnice. Sprzedaż jest czynnością prawną 

konsensualną, wzajemną, odpłatną, kauzalną i zobowiązującą, która polega na 

przeniesieniu przez sprzedawcę na kupującego własności rzeczy za umówioną cenę. 

Obowiązkiem kupującego jest rzecz odebrać i zapłacić cenę. Stronami umowy 

sprzedaży mogą być osoby fizyczne, prawne i inne podmioty. Przedmiotem 

świadczenia kupującego jest zawsze cena, wyrażona pieniądzu. Cech takich nie nosi 

czynność przejęcia przedsiębiorstwa w ramach zaspokojenia wcześniej nabytej 
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wierzytelności skutecznej wobec tego przedsiębiorstwa. Jak słusznie wskazał organ 

interpretacyjny zdarzenie takie jest w istocie konwersją wierzytelności na 

Przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą zarówno środki trwałe jak i wartości 

niematerialne i prawne (świadczenie niepieniężne).” 

Wobec powyższego, w ocenie sądu brak jest tożsamości czynności prawnej 

sprzedaży przedsiębiorstwa oraz opisanej wyżej konwersji. Skoro zaś pojęcie kupna 

użyte w art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a u.p.d.o.p. rozumieć należy jako sprzedaż, to brak 

jest podstaw do amortyzacji wartości firmy powstałej w drodze najpierw nabycia 

wierzytelności, a następnie jej konwersji na świadczenie niepieniężne, jak to miało 

miejsce w rozpoznawanej sprawie. Nie zmienia tego okoliczność, że wnioskodawca 

nabył przedsiębiorstwo (jak wynika z wniosku interpretacyjnego) w drodze zarówno 

owej konwersji (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) oraz w drodze 

kupna (składniki majątku nie będące środkami trwałymi ani wartościami 

niematerialnymi i prawnymi), jak już wyżej wskazano rozpoznanie wartości 

dodatniej przedsiębiorstwa mającej znaczenie amortyzacyjne następuje wyłącznie 

pod warunkiem, że wartość ta powstała w drodze kupna, przejęcia do odpłatnego 

korzystania (...) albo wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i 

prywatyzacji. Innymi słowy dyspozycja przepisu art.16b ust.2 pkt.2 u.p.d.o.p nie 

obejmuje swym zakresem takiego zdarzenia jak nabycie przedsiębiorstwa w ramach 

konwersji wierzytelności na świadczenie niepieniężne i w drodze kupna. 

„Za niezasadny należy uznać także zarzut naruszenia art.15 ust. 1 i pkt 3 

u.p.d.o.p, przy czym rację należy przyznać skarżącemu, że zasada opisana w art.15 

ust. 1 i pkt 3 u.p.d.o.p znajduje zastosowanie, gdy wcześniej do ustalenia wartości 

początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych znalazł 

zastosowanie art.16g ust.1 pkt.6 tej ustawy. Tak właśnie jest w niniejszej sprawie, jak 

wyżej wskazano. Zgodnie z art. 15 ust. 1i pkt.3 u.p.d.o.p, w przypadku odpłatnego 

zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także 

innych nieodpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art.12 ust.5-6a, 

został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub 

innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o 

którym mowa w art.14a, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z 

uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest 

odpowiednio równowartość wierzytelności należności uregulowanej przez 

wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze ), o którym mowa w art.14a, 

pomniejszonej o naliczony – w związku z przekazaniem tego świadczenia 

niepieniężnego podatek od towarów i usług – pomniejszona o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, a których mowa w art.16h ust.1 pkt.1.” 

„Ponieważ jak w niniejszej sprawie skarżąca nabyła środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne w drodze konwersji wierzytelności na świadczenie 
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niepieniężne, organ interpretacyjny zasadnie uznał, że kosztem podatkowym będzie 

równowartość wierzytelności uregulowanej przez wykonanie świadczenia 

niepieniężnego, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. W przypadku 

zbycia innych składników majątkowych (nie będących środkami trwałymi, 

wartościami ani prawnymi), które nie zostały ujęte w kosztach podatkowych – 

koszty uzyskania przychodów należy rozpoznać na zasadzie art.15 ust.1 u.p.d.o.p.” 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

 wyrok NSA dnia 17 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2540/12 

Przepisy 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 

Nr 80, poz. 350 z pózn. zm.) 

Art. 15 ust. 1 

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia 

źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty 

poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

16g ust. 2 

 

Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo 

nominalną wartością wydanych udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny a 

wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, 

przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki albo spółki 

niebędącej osobą prawną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do 

spółki albo spółki niebędącej osobą prawną. 

16g ust. 3 

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z 

zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej 

i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i 

wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów 

oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, 
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prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem 

przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie 

stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty 

należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu 

ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje 

cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. 

art.16b ust.2 pkt.2 

2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od 

przewidywanego okresu używania: 

2) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub 

jego zorganizowanej części w drodze:  

a) kupna,  

b) przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z 

przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,  

c) wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji 

Główne problemy 

 Charakter czynności a literalne odczytywania przepisów 

 Ustawa o podatkach dochodowych a zasady ustalania dochodu. 
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 wypłata zysku spółki komandytowej po przekształceniu ze 
spółki komandytowo-akcyjnej – Michał Goj (EY) 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 

2017 r. I SA/Po 703/16 

 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 

stycznia 2015 r., dochodem (przychodem) jest także wartość niepodzielonych 

zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał 

zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę 

niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. 

2. Wypracowane, a niewypłacone w toku działalności spółki komandytowo-

akcyjnej zyski przeznaczone na kapitały zapasowe (jakkolwiek do 1 stycznia 2015 r. 

nieopodatkowane) nie mogą być opodatkowane w momencie ich wypłacenia na 

rzecz wspólników w spółce komandytowej jako środki finansowe wypracowane 

przez spółkę komandytowo-akcyjną. 

3. Brak zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na moment 

przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową nie decyduje 

o powstaniu przychodu w momencie wypłaty środków przez spółkę komandytową 

powstałą z przekształcenia. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

„Spór w rozpatrywanej sprawie koncentruje się wokół skutków podatkowych 

wypłaty przez spółkę komandytową (powstałą [...] r. (w roku obrotowym 

rozpoczętym przed 1 stycznia 2014 r. – przyp. aut) z przekształcenia spółki 

komandytowo-akcyjnej) środków znajdujących się na jej kapitale zapasowym, 

pochodzących z zysku wypracowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną. 

Zdaniem skarżącego nie istnieje podstawa prawna do opodatkowania wypłaty ww. 

środków. Z kolei w opinii organu interpretacyjnego skarżący uzyska dodatkowe, 

nieopodatkowane wcześniej środki, co będzie skutkować powstaniem u niego 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie ich otrzymania. 

Powyższe organ wywiódł z uregulowanej w art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. zasady 

powszechności opodatkowania.” 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zwrócił uwagę, że: „W kwestii 

opodatkowania zysków w spółce komandytowo-akcyjnej należy wskazać, że 

zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: "u.p.d.o.p.") w 

brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. b. ustawy nowelizującej, który wszedł w 

życie w dniu 1 stycznia 2014 r., przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od dnia wejścia w życie 

ustawy nowelizującej, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne 
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stały się więc odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od 

osób prawnych”. 

Z uwagi na to, że spółka komandytowo-akcyjna została przekształcona w spółkę 

komandytową przed 2014 r., a zatem przestała istnieć przed wejściem w życie 

ustawy nowelizującej, przed rozpoczęciem 2014 r. WSA w Poznaniu uznał, że „(…) 

(n)iezasadny jest zatem zarzut skarżącego, że organ interpretacyjny naruszył art. 7 

ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 7 ust. 4 i art. 11 ustawy nowelizującej przez ich 

niezastosowanie. Należy podkreślić, że w treści skargi D. U. sam wskazuje, iż w 

stosunku do SKA będącej poprzednikiem prawnym spółki komandytowej nie miały 

na żadnym etapie jej istnienia zastosowania przepisy tej ustawy (…)”. 

„Mając na względzie opisany powyżej status podatkowy spółki komandytowo-

akcyjnej przed dniem 1 stycznia 2014 r. zdaniem Sądu należy przyjąć, że w 

przypadku, gdy uchwała o podziale zysku nie została podjęta, a zyski spółki 

komandytowo - akcyjnej nie były wypłacane wspólnikom, lecz zostały przeznaczone 

na kapitał zapasowy i jako takie stały się majątkiem spółki komandytowej, to 

ewentualna wypłata zysku na rzecz obecnych wspólników spółki komandytowej nie 

może być oceniana przez pryzmat skutków wypłaty dywidendy przez spółkę 

komandytowo-akcyjną. W związku z powyższym przekształcenie spółki 

komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową powoduje, że przy braku 

stosownych przepisów nie ma możliwości stosowania wobec spółki komandytowej 

przepisów dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej, w tym zasad dotyczących 

podziału zysku w spółce komandytowo-akcyjnej i zasad dotyczących 

opodatkowania zysku w takiej spółce. Organ w zaskarżonej interpretacji powołał się 

na uchwałę NSA o sygn. akt II FPS 6/12, w której Sąd ten uznał, że akcjonariusz 

podlega opodatkowaniu dopiero na poziomie dywidendy, jednak zdarzenie przyszłe 

opisane we wniosku dotyczy innej spółki oraz innego zdarzenia, tj. wypłaty zysku 

przez spółkę komandytową. Wprawdzie jest to zysk, który został wypracowany 

przez spółkę komandytowo – akcyjną, ale skutki podatkowe należy oceniać na 

moment wypłaty tego zysku przez spółkę komandytową.” 

Sąd sformułował także następujące stanowisko: „Należy również zauważyć, że 

kwestia tzw. niepodzielonych zysków istniejących na moment przekształcenia m.in. 

spółki osobowej w inną spółkę osobową została przez ustawodawcę uregulowana 

dopiero w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., kiedy ustawodawca 

wprowadził również zmianę statusu podatkowo-prawnego spółki komandytowo-

akcyjnej. W przepisach obowiązujących przed tą datą nie było podstawy prawnej do 

opodatkowania tzw. niepodzielonego zysku istniejącego na moment przekształcenia 

spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, czyli przekształcenia spółki 

osobowej w inną spółkę osobową. Przepis art. 25 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. dotyczył wyłącznie dochodu z udziału w 

zyskach osób prawnych i przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. 
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Dopiero od 1 stycznia 2014 r., kiedy spółkę komandytowo-akcyjną rozlicza się 

według zasad ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można mówić o 

opodatkowaniu niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia spółki 

komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.” 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zauważył także, że: „(…) 

ustawodawca od 1 stycznia 2014 r. zrównał z dochodem (przychodem) faktycznie 

uzyskanym z udziału w zyskach, wartość niepodzielonych zysków w spółkach 

komandytowo - akcyjnych w przypadku ich przekształcenia w spółki osobowe. 

Jakkolwiek opodatkowaniem zostały objęte wyłącznie zyski niepodzielone, które 

wystąpiły na dzień przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę 

komandytową to należy zauważyć, że dopiero od 1 stycznia 2015 r. na podstawie 

zmiany wprowadzonej przez art. 2 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014, poz. 

1328), zmienił się również zakres opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 

stycznia 2015 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest 

dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość 

niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały 

niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia 

spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień 

przekształcenia (…) Wypracowane, a niewypłacone w toku działalności spółki 

komandytowo-akcyjnej zyski przeznaczone na kapitały zapasowe, (jakkolwiek do 1 

stycznia 2015 r. nieopodatkowane) nie mogą być zatem opodatkowane w momencie 

ich wypłacenia na rzecz wspólników w spółce komandytowej, według zasad 

opodatkowania wynikających z powołanych uchwał NSA, jako środki finansowe 

wypracowane przez spółkę komandytowo-akcyjną. Brak zapłaty podatku 

dochodowego od osób fizycznych na moment przekształcenia spółki komandytowo-

akcyjnej w spółkę komandytową nie decyduje o powstaniu przychodu w momencie 

wypłaty środków przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia.” 

WSA na poparcie swojego stanowiska uznaje,  że: „Sąd dostrzega, że ustawowe 

unormowania dotyczące opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-

akcyjnych mogły w stanie prawnym przed 1 stycznia 2014 r. prowadzić w praktyce 

do unikania opodatkowania. Z tej perspektywy czytelna staje się motywacja, tkwiąca 

u podstaw rozumowania interpretacyjnego przedstawionego przez organ, którą było 

dążenie do wyeliminowanie tych niekorzystnych dla systemu podatkowego zjawisk. 

Nie można jednak zaakceptować sytuacji, w której w celu zapewnienia szczelności 

systemu podatkowego organy podatkowe w drodze wykładni prawa dokonują za 

ustawodawcę korekty unormowań podatkowych. Problem zarysowany w skarżonej 

interpretacji jest bowiem problem ustawodawcy, a nie praktyki stosowania prawa, 
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której rolą jest wykładnia, a nie tworzenie, czy korekta przepisów prawa. Działania 

takie, zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, należą do sfery wyłącznej kompetencji 

organów władzy ustawodawczej. Ponieważ powołany przepis, interpretowany 

łącznie z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, stanowi w polskim systemie prawa 

podatkowego fundament ochrony jednostki (czy szerzej podmiotów podległych 

władztwu podatkowemu) przed przejawami arbitralności władz podatkowych, 

należy mu przyznać bezwzględne pierwszeństwo w sytuacji kolizji z art. 32 ust. 1 i 

art. 84 Konstytucji RP (tak też NSA w wyroku z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt II 

FSK 2992/14 i w wyroku z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3627/13). Zatem za 

zasadny Sąd uznał zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. przez jego wykładnię 

dokonaną w zaskarżonej interpretacji”. 

 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o 

podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: "ustawa nowelizująca") 

Art. 7. ustawy nowelizującej 

1. Przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego 

przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od 

osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego 

na jej akcjonariusza. 

(…) 

3. Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie 

niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym 

spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty 

dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na 

potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk 

osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku 

dochodowego od osób prawnych. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki 

komandytowo-akcyjnej. 

 

Art. 11. ustawy nowelizującej 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. 

U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) – w stanie prawnym od 1 stycznia 2014 r. 
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Art. 1 ust. 3 pkt 1  

„Przepisy ustawy mają również zastosowanie do (…) spółek komandytowo-

akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(…)”. 

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.  

Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – w stanie prawnym od 1 stycznia 2013 r. do 31 

grudnia 2013 r.  

Art. 24 ust. 5 pkt 8 

„Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód 

(przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (…) wartość 

niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia 

tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia”. 

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.  

Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – w stanie prawnym od 1 stycznia 2014 r. do 31 

grudnia 2015 r.  

Art. 24 ust. 5 pkt 8  

„Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód 

(przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (…) wartość 

niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę 

niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”. 

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.  

Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – w stanie prawnym od 1 stycznia 2015 r.   

Art. 24 ust. 5 pkt 8  

„Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód 

(przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (…) wartość 

niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały 

niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia 

spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień 

przekształcenia”. 

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.  

Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – wspólny stan prawny dla rozważanych okresów 

Art. 9 ust. 1  

„Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z 

wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od 

których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru 

podatku”. 
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Główne problemy 

 Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika 

środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki 

komandytowej w części dotyczącej zysków wypracowanych przez spółkę 

komandytowo-akcyjną, w sytuacji, gdy przekształcenie to nastąpiło w roku 

obrotowym rozpoczętym przed 1 stycznia 2014 r., tj. przed obowiązywaniem 

ustawy nowelizującej i brak jest jednoznacznej podstawy prawnej do 

opodatkowania tego rodzaju zysków wypłacanych przez spółkę osobową. 

 Powszechność opodatkowania (art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f.) a próba korekty 

unormowań podatkowych w drodze wykładni prawa – brak objęcia 

określonych zdarzeń obowiązkiem podatkowym na gruncie u.p.d.o.f. 

 

Bibliografia 

 Karwat Piotr, Opodatkowanie dochodów spółki komandytowo-akcyjnej od 2014 r., 

[w:] Opodatkowanie spółek, red. Hanna Litwińczuk, WK 2016  
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 zgodność  z prawem UE ograniczenia odliczenia dla usług 
zakwaterowania i usług restauracyjnych (wyrok WSA w 
Warszawie z dnia 15 marca 2017 r., III SA/Wa 599/16, orzeczenie 
nieprawomocne) – dr Roman Namysłowski (Crido) 
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 opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od 
nieruchomości w stanie prawnym po 1 stycznia 2017 r. – Cezary 
Przygodzki (Dentons) 

 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r., I SA/Bd 866/16 

(nieprawomocny) 

Uznanie elektrowni wiatrowej na gruncie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w całości za budowlę jest także 

wiążące na gruncie u.p.o.l. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

„Stan prawny (…) uległ zmianie w związku wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa ta zawiera 

definicję elektrowni wiatrowej. (…) Poza tym w ustawie dokonano zmiany treści 

wyliczenia budowli zawartego w art. 3 pkt 3 u.p.b. (…) Zmiana polega więc na 

usunięciu zwrotu "elektrowni wiatrowych" z fragmentu, który brzmiał: "a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 

elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń)". 

Następną zmianą jest dodanie pkt 5b w art. 82 ust. 3 u.p.b., w którym to przepisie 

użyto zwrotu "elektrowni wiatrowych", odsyłając w zakresie jego rozumienia do 

definicji zawartej w art. 2 pkt 1 u.i.e.w. Jednocześnie w załączniku do u.p.b., 

określającego kategorie obiektów budowlanych, dodano kategorię XXIX – wolno 

stojące kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe. 

Nadto w art. 17 u.i.e.w. postanowiono, że "od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 

31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala 

się i pobiera się zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie 

ustawy". Ustawa ta weszła w życie z dniem 16 lipca 2016 r. 

W świetle powyższych regulacji Sąd podziela stanowisko organu podatkowego, że 

na budowlę składają się zarówno elementy budowlane, jak i niebudowlane 

elektrowni wiatrowej.” 

„Istotne znaczenia dla takiego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy mają wywody 

zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09. 

W wyroku tym Trybunał stwierdził, że za budowle w rozumieniu u.p.o.l. można 

uznać: 1) jedynie budowle wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 3 u.p.b., w 

innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i 

urządzeniami obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b u.p.b., 

czyli pod warunkiem, że stanowią one całość techniczno-użytkową (…) Jednocześnie 

Trybunał Konstytucyjny podniósł, iż o statusie danego obiektu budowlanego jako 



157 
 

budowli mogą współdecydować także postanowienia innych ustaw niż wyżej 

wskazane.” 

„W ocenie Sądu, jeżeli dane pojęcie nie zostało zdefiniowane w określonym akcie 

normatywnym, to nie jest co do zasady wykluczone posłużenie się jego definicją 

zawartą w przepisach, które są niejako źródłem danej instytucji prawnej (por. wyrok 

NSA z dnia 31 maja 2016 r., II FSK 1177/14). Podobnie ten problem postrzega 

Trybunał Konstytucyjny, skoro stwierdził w powyższym wyroku, że przepisy ustaw 

"uzupełniających" mogą definiować wyrażenia występujące w prawie budowlanym 

(por. też wyrok TK z dnia 18 listopada 2014 r., K 23/12). Taką ustawą "uzupełniającą" 

jest też ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która definiuje 

użyte w u.p.b. pojęcie elektrowni wiatrowej w art. 2 pkt 1. (…) Zdaniem Sądu, art. 2 

u.p.b. nie ogranicza odwoływania się do przepisów innych ustaw. Przepisy odrębne 

mogą określać wyrażenia występujące w prawie budowlanym, co zostało 

potwierdzone we wskazanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.” 

„Nie zasługuje też na uwzględnienie zarzut, że jeżeli u.i.e.w. w zakresie definicji 

elektrowni wiatrowych odsyła do u.p.b., to aby móc zakwalifikować ją jako budowlę 

należy najpierw wykazać, że jest ona takim obiektem na gruncie u.p.b. Skoro bowiem 

zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nazwanie w ustawach "uzupełniających" 

danego obiektu jako budowli jest wiążące na gruncie u.p.b., to nie można zasadnie 

twierdzić, że uznanie określonego obiektu za elektrownię wiatrową zależy od tego, 

czy najpierw jest on budowlą w rozumieniu u.p.b. W art. 2 pkt 1 u.i.e.w. wprost 

stanowi się, że elektrownia wiatrowa jest budowlą w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego” 

„Poprzez wykreślenie z art. 3 pkt 3 u.p.b. elektrowni wiatrowych ustawodawca 

chciał zmienić dotychczasowy podział elektrowni wiatrowych na część budowlaną i 

niebudowlaną, aby cała elektrownia wiatrowa była budowlą. Wskazuje na to 

następujący fragment uzasadnienia do projektu u.i.e.w. (druk sejmowy nr 315, VIII 

kadencja Sejmu): "(...) ustawa - Prawo budowlane wprowadza podział elektrowni 

wiatrowych na dwie części - część budowlaną i część niebudowlaną (techniczną). 

Podział ten został wprowadzony w 2005 r. w wyniku poprawki senackiej do jednej z 

ustaw nowelizujących Prawo budowlane. Jak się wydaje, przepis ten został 

wprowadzony przede wszystkim ze względów podatkowych - w celu zwolnienia 

części niebudowlanych elektrowni wiatrowych z podatku od nieruchomości (...). W 

projekcie ustawy zaproponowano wykreślenie przepisu wprowadzającego podział 

elektrowni wiatrowych na część budowlaną i niebudowlaną. W proponowanym 

stanie prawnym cała elektrownia wiatrowa będzie obiektem budowlanym (budowlą) 

(...)." 

„Za wykładnią uznającą za budowlę zarówno elementy budowlane, jak i techniczne 

elektrowni wiatrowej przemawia także treść art. 17 u.i.e.w. (…) Przepis ten ma sens 
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tylko wtedy gdy uznamy, że następstwem zmian wprowadzonych przez u.i.e.w. jest 

wzrost obciążeń w zakresie podatku od nieruchomości, z uwagi na opodatkowanie 

elektrowni wiatrowej jako całości. Gdyby wprowadzone regulacje – jak to twierdzi 

spółka - nie spowodowały zmian w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych, przepis 

ten byłby zbędny. Tymczasem nie wolno jest interpretować przepisów prawnych 

tak, by okazały się zbędne.” 

Zdaniem Sądu, wbrew też zarzutom zawartym w skardze, opodatkowanie 

elementów budowlanych i technicznych elektrowni wiatrowych nie narusza 

konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. (…) Cechą relewantną w tym 

przypadku jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu 

energii z wiatru. Sytuacja prawna tych podmiotów w zakresie określenia przedmiotu 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest taka sama. U każdego z nich 

bowiem tym przedmiotem jest elektrownia wiatrowa (budowla) składająca się z 

części budowlanych i technicznych. Ustawa nie zawiera unormowań skutkujących 

wyodrębnieniem w tej grupie, podatników traktowanych odmiennie niż pozostali 

przedsiębiorcy. 

„Skarżąca podniosła także argument o dyskryminacji podsektorowej, która miałaby 

polegać na uprzywilejowaniu w zakresie opodatkowania elektrowni wytwarzających 

prąd przy użyciu innych technologii (np. elektrowni wodnych) w stosunku do 

elektrowni wiatrowych. (…) W skardze strona wskazała na naruszenie tego przepisu 

[art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej], z uwagi na możliwość 

wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej. Należy jednak zauważyć, że 

niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem nie jest ani absolutna, ani też 

bezwarunkowa. Jedynie Komisja Europejska posiada kompetencje do badania i 

wypowiadania się o niezgodności udzielonej pomocy ze wspólnym rynkiem i do 

podjęcia stosownych kroków, w wypadku stwierdzenia, że dana pomoc jest z nim 

niezgodna. Natomiast jednostki nie mogą powoływać się przed sądami krajowymi 

na niezgodność określonego środka pomocowego ze wspólnym rynkiem i żądać 

wypowiedzenia się przez te sądy we wskazanej kwestii, bowiem powyższy przepis 

nie wywiera bezpośredniego skutku (por. M. Kalinowski, tamże, s. 22-23).” 

„Sąd nie twierdzi, że analizowana kwestia, na tle regulacji obowiązującej od 1 

stycznia 2017 r., nie wywołuje wątpliwości interpretacyjnych, jednakże nie oznacza 

to, że przy zastosowania standardowych metod wykładni wątpliwości tych nie 

można usunąć. (…) Tylko w przypadku, gdy rezultat przeprowadzonej wykładni, 

mimo zastosowania różnych metod interpretacji, pozwala na przyjęcie 

alternatywnych względem siebie treści normy prawnej, prawidłowym rozwiązaniem 

jest wybór znaczenia, które jest korzystne dla podatnika. Taka sytuacja nie wystąpiła 

w rozpatrywanej sprawie.” 

 



159 
 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok WSA w Bydgoszczy z 30 maja 2017 r., I SA/BD 331/17 

wyrok WSA we Wrocławiu z 11 sierpnia 2017 r., I SA/Wr 399/17 

wyrok WSA w Łodzi z 24 marca 2017 r., I SA/Łd 1/17 

wyrok WSA w Szczecinie z 20 lipca 2017 r., I SA/Sz 450/17 

wyrok WSA w Gdańsku z 12 lipca 2017 r., I SA/Gd 688/17 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst 

jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) 

Art. 1a 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

2) budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 

niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie 

budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem 

budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1332 ze zm.) 

Art. 3 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt 

małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 

budowlanych; 

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, 

wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni 
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jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową; 

Załącznik 

Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe. 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 961) 

Art. 2  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

2) elektrownia wiatrowa oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów 

technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 

2365).  

Art. 17 

Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od 

nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się i pobiera się zgodnie z 

przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie ustawy. 

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Art. 107 

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka 

pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów 

państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 

konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 

niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim 

wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

Art. 108 

3. Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do przedstawienia swych 

uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy. Jeśli uznaje ona, że plan 

nie jest zgodny z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu artykułu 107, wszczyna 

bezzwłocznie procedurę przewidzianą w ustępie 2. Dane Państwo Członkowskie nie 

może wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki procedura ta nie 

doprowadzi do wydania decyzji końcowej. 
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Główne problemy 

 odejście od ukształtowanej linii orzeczniczej NSA w zakresie definiowania 

budowli na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 

 interpretacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. wyrobisk górniczych; 

 kwestia uwzględnienia definicji obiektu budowlanego (w tym wymogu 

wzniesienia z użyciem wyrobów budowlanych) przy klasyfikacji danej 

struktury, jako budowli na gruncie prawa budowlanego i ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych; 

 rola przepisów intertemporalnych i zasada racjonalnego ustawodawcy w 

procesie wykładni prawa podatkowego; 

 interpretacja pojęcia „cechy relewantnej” w kontekście zasady równego 

traktowania na gruncie Konstytucji RP 

 stosowanie prawa unijnego przez sądy krajowe – pomoc publiczna 

bezprawna vs niezgodna z rynkiem wewnętrznym; 

 interpretacja zasady określoności w prawie podatkowym oraz zasady 

rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatników. 
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 opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wytwórni mas 
bitumicznych – dr Paweł Majka (UR) 

 
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 czerwca 2017 r., I SA/Go 211/17, 
orzeczenie nieprawomocne 
 
Sporna wytwórnia mas bitumicznych stanowi całość techniczno-użytkową tworząc 
jeden obiekt budowlany i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  
 
Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 
„Organ odwoławczy prawidłowo, posługując się regułami wykładni językowej, 
wskazał, że z całością techniczno-użytkową ma się do czynienia w sytuacji, gdy 
elementy obiektu budowlanego stanowią część składową jednej rzeczy złożonej, o 
czym rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między 
nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Natomiast związek techniczny to 
fizyczne połączenia wynikające ze sposobu wykonania obiektu, a związek użytkowy 
to funkcjonalne powiązanie elementów, dzięki któremu mogą być one 
wykorzystywane do realizacji celu, dla którego powstał obiekt. Wskazanie 
przedmiotowego związku techniczno-użytkowego pozwala na opodatkowanie 
podatkiem od nieruchomości jako budowli, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., 
obiektu budowlanego o złożonej budowie. Chodzi o obiekt kompletny, tzn. taki, 
którego wykorzystanie wszystkich fizycznie połączonych elementów pozwala na 
realizowanie funkcji, dla których został stworzony. Przy czym chodzi o związek 
faktyczny, a nie prawny. Bez znaczenia pozostaje przy tym sposób ich wytworzenia 
czy zamontowania, sposób połączenia ich z gruntem oraz możliwość wymiany 
urządzeń.” 
„Trafnie stwierdził również organ podatkowy, że wyróżnienie przez ustawodawcę 
wśród desygnatów obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy 
Prawo budowlane wymogu spełniania przez ten obiekt (budowlę) całości techniczno-
użytkowej opiera się na kryterium funkcjonalnym, którego przyjęcie uzasadnione jest 
co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, przemawia za tym zróżnicowany 
często charakter budowli, co może prowadzić do wątpliwości, jakie konkretnie 
obiekty do niej przynależą, a kryterium powiązań techniczno-użytkowych stanowi 
niezbędną pomoc w ich eliminowaniu. Po drugie, w praktyce mogą nierzadko 
powstawać trudności w ustaleniu, czy określony obiekt powinien być traktowany 
jako samodzielna budowlą, czy też jedynie jako część bardziej złożonej budowli, a 
rozważane kryterium pomaga rozstrzygnąć tę kwestię. Złożony charakter budowli 
powoduje, że budowla nie może być traktowana jako jednorodny obiekt, albowiem 
składa się zarówno z część budowlanych, jak i niebudowlanych. Z tego też powodu 
koniecznym jest wykazanie powiązania techniczno-użytkowego pomiędzy częścią 
budowlaną a częściami niebudowlanymi.” 
„Zasadne jest również stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym do 
elementów składających się na całość techniczno-użytkową można zaliczyć zarówno 
elementy nieruchome, trwale zamontowane, jak elementy ruchome, które można 
dowolnie demontować i przenosić w inne miejsce.” 
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„Rację ma również organ podatkowy wskazując, że z przepisów regulujących 
przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (z uwzględnieniem 
odesłania do przepisów Prawa budowlanego) nie wynika, aby obiekty budowlane, 
dla potrzeb ich kwalifikacji, jako budowli musiały charakteryzować się cechą 
nierozerwalności. W sprawie kwalifikacji obiektów jako budowli bez znaczenia jest 
możliwość odłączenia czy demontowania jej poszczególnych części i urządzeń. 
Całość techniczno-użytkową należy rozumieć jako połączenie poszczególnych 
elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymogami techniki nadawały się one do 
określonego użytku” 
„Na całość techniczno-użytkową obiektu budowlanego składają się wszystkie 
urządzenia powiązane ze sobą w jednorodną całość, tworzące jeden obiekt 
budowlany (budowlę) służącą określonym celom, tj. prowadzeniu działalności 
gospodarczej w zakresie produkcji masy bitumicznej. Na gruncie niniejszej sprawy 
brak jest zatem podstaw do sztucznego podziału wytwórni mas bitumicznych na 
poszczególne elementy i wyodrębnienie z niej fundamentów.” 
„Zatem do przeprowadzenia procesu technologicznego polegającego na produkcji 
masy bitumicznej potrzebne są wszystkie elementy wytwórni mas bitumicznych, 
których funkcjonalne połączenie (również z fundamentami) gwarantuje całość 
produkcji. Oznacza to, że bez jakiegokolwiek z tych elementów proces 
technologiczny byłby przerwany, czyli niemożliwy do zrealizowania.” 
 
Wyroki powiązane 

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.09.2011 r., P. 33/09 

 wyrok NSA z dnia 24.11.2017 r., II FSK 2873/15 

 wyrok NSA z dnia 13.06.2017 r., II FSK 337/15 

 wyrok NSA z dnia 18.03.2015 r., II FSK 3285/14   

 wyrok NSA z dnia 5.05.2015 r., II FSK 1096/13 
 
Przepisy 
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) 
Art. 1a ust. 1 pkt 2  
Użyte w ustawie określenia oznaczają: budowla - obiekt budowlany w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.) 
Art. 3 pkt 1 lit. b – w brzmieniu obowiązującym do dnia 1.01.2016 r.  
Ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 
Art. 3 pkt 3  
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Ilekroć w ustawie jest mowa o budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt 
budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty 
linowe, lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacyjne), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.  
Art. 3 pkt 9  
Ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach budowlanych należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub 
gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Główne problemy 
 

 Pojęcie budowli w podatku od nieruchomości  

 Rozumienie związku (całości) techniczno-użytkowego  

 Części budowlane i nie budowlane budowli  
 

Bibliografia 
 

 P. Boroszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek 
leśny. Komentarz, Warszawa 2016 

 T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, O. Łunarski, W. Morawski (red.), P. Majka, J. 
Wantoch-Rekowski, Podatkach od nieruchomości w orzecznictwie sądów 
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 T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski (red.), P. Majka, Ustawa o 
podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2016, s. 98-105 
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165 
 

 skutki niepodania przez pełnomocnika profesjonalnego adresu 

elektronicznego ePUAP – Rafał Mikulski (Dentons)  

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 

listopada 2017 r., III SA/Wa 3175/16 (nieprawomocne) 

 

W ocenie Sądu celowy brak wskazania adresu elektronicznego przez pełnomocnika 
profesjonalnego nie może był utożsamiany z problemami technicznymi 
uniemożliwiającymi organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Organ był więc zobowiązany do wezwania 
pełnomocnika na podstawie art. 155 O.p. do przedłożenia dokumentu 
(pełnomocnictwa) zgodnego z treścią art. 138c O.p., a więc zawierającego adres 
elektroniczny. 
Zdaniem Sądu, pełnomocnik zawodowy nieposiadający adresu elektronicznego jest 
zobligowany do jego utworzenia, celem umożliwienia organowi podatkowemu 
doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Mając na względzie treść art. 212 O.p. należy wskazać, że decyzja wchodzi do 
obrotu prawnego jako akt administracyjny załatwiający konkretną sprawę 
indywidualnego podmiotu w dacie jego skutecznego doręczenia w rozumieniu 
przepisów art. 144-154c O.p.” 
 
 „Z przepisów O.p. nie wynika, aby pełnomocnik miał możliwość wyboru, pomiędzy 
doręczeniem dokumentu z pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144 § 5 
O.p.) a doręczeniem wskazanym w art. 144 § 1 pkt 1 O.p.”. 
 
„Treść (…) art. 138c § 1 O.p., nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku 
pełnomocnika profesjonalnego, a takim jest adwokat reprezentujący stronę Skarżącą, 
elementem koniecznym pełnomocnictwa jest zawarcie w jego treści adresu 
elektronicznego pełnomocnika. Przepis ten stanowi, że pełnomocnictwo wskazuje 
(....) w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego 
adres elektroniczny. Z literalnego brzmienia wynika zatem, że wskazanie adresu 
elektronicznego stanowi obowiązek pełnomocnika, a nie jego uprawnienie. 
Analizowany przepis nie wprowadza więc żadnych elementów fakultatywnych do 
treści pełnomocnictwa”.  
 
„W przedmiotowej sprawie Organ był więc zobowiązany do wezwania 
pełnomocnika na podstawie art. 155 O.p. do przedłożenia dokumentu 
(pełnomocnictwa) zgodnego z treścią art. 138c O.p., a więc zawierającego adres 
elektroniczny. Kierując się zasadami ogólnymi O.p., a w szczególności zasadą 
zaufania do organów podatkowych, należało bowiem zagwarantować 
pełnomocnikowi profesjonalnemu możliwość naprawienia nieświadomego błędu 
(pomyłki) w postaci nie wskazania któregoś z elementów pełnomocnictwa 
wymaganych w art. 138c O.p. Należy również mieć na uwadze konsekwencje 
wynikające z pominięcia pełnomocnika w postępowaniu podatkowym dla strony. W 
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przypadku ponownego nie wskazania adresu elektronicznego przez pełnomocnika 
Organ powinien korespondencję przesyłać bezpośrednio do strony postępowania. 
Zauważyć przy tym należy, że profesjonalny pełnomocnik w świetle ustaw 
korporacyjnych ma obowiązek działania zgodnego z prawem w interesie klienta, 
zatem ponowna odmowa wskazania adresu elektronicznego miałaby charakter 
świadomy i powinna być oceniana właśnie w kontekście ustaw korporacyjnych 
poszczególnych profesjonalistów”. 
 
„Co więcej, sąd orzekający nie podziela poglądów wyrażanych w orzecznictwie 
sądów administracyjnych, iż niewskazanie adresu elektronicznego przez 
profesjonalnego pełnomocnika skutkowałoby zastosowaniem art. 144 § 3 O.p. W 
ocenie Sądu celowy brak wskazania adresu elektronicznego przez pełnomocnika 
profesjonalnego nie może być utożsamiany z problemami technicznymi 
uniemożliwiającymi organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej”. 
 
Za stanowiskiem Sądu przemawiają następujące argumenty: 
 
„Dokonując wykładni językowej należy zauważyć, że pojęcie "techniczny" (zgodnie 
ze słownikiem PWN) odnosi się do techniki, jako dziedziny wiedzy lub dotyczy 
techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś, z kolei pojęcie 
"problem" to trudna sytuacja, z której należy znaleźć jakieś wyjście lub poważna 
sprawa, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia. Zatem problem techniczny to 
trudna sytuacja wymagająca rozwiązania i dotycząca aspektów technicznych 
(rozumianych, jako elementu wiedzy). Celowe (pomimo wezwania na podstawie art. 
155 O.p.) nie podanie adresu elektronicznego przez profesjonalnego pełnomocnika 
wprawdzie uniemożliwia organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, ale nie stanowi problemu technicznego. Nie 
wymaga on bowiem, podjęcia rozwiązania w oparciu o wiedzę organu 
podatkowego. Zwrócić należy również uwagę, że nie podanie adresu 
elektronicznego byłoby nierozwiązywalnym problemem technicznym dla organu 
podatkowego, podczas gdy samo pojęcie "problem" zakłada możliwość rozwiązania 
trudnej kwestii (technicznej). Jeżeli natomiast przed przystąpieniem do rozwiązania 
problemu obiektywnie wiadomo, że "problem" jest nierozwiązywalny to nielogiczne 
byłoby użycie przez ustawodawcę terminu "problem" mając na uwadze jego 
znaczenie, byłoby to sprzeczne także z zasadą określoności przepisów prawa”. 
 
„Uznanie celowego braku wskazania adresu elektronicznego za problem techniczny 
i w konsekwencji stosowanie art. 144 § 1 pkt 1 O.p. przekreśla wskazane już cele 
ustawodawcy związane z dokonaną zmianą przepisów O.p. W szczególności 
niweczy pewność doręczenia korespondencji od organu podatkowego 
profesjonalnym pełnomocnikom oraz niewątpliwie ponownie może wpływać na 
wydłużony czas trwania postępowań podatkowych”. 
 
„Akceptacja nieprzewidzianej w przepisach O.p. swoistej wolności wyboru sposobu 
doręczenia korespondencji przez profesjonalnego pełnomocnika narusza pewność 
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czynności doręczenia. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy profesjonalny 
pełnomocnik mógłby w istocie decydować, w jaki sposób będzie mu doręczana 
korespondencja. Również zmiana pełnomocnictwa i nie wskazanie adresu 
elektronicznego skutkowałaby zmianą sposobu doręczenia dokumentów nawet w 
ramach jednego postępowania podatkowego. Zatem wystąpienie problemu 
technicznego zależne byłoby wyłącznie od woli pełnomocnika profesjonalnego”. 
 
„Zdaniem Sądu, zgodnie ze wskazanymi przepisami, pełnomocnik zawodowy 
nieposiadający adresu elektronicznego jest zobligowany do jego utworzenia, celem 
umożliwienia organowi podatkowemu doręczania pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej”. 
 
„Adres elektroniczny zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (…) to oznaczenie systemu 
teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”. 
 
„Powyższe ustalenia potwierdza również art. 144 § 5 O.p., określający sposoby 
doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom. Wskazuje on na dwa sposoby 
doręczenia tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w siedzibie 
organu. Zatem, aby doręczenie pisma było w ogóle możliwe za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej to musi być wykorzystany właściwy system 
teleinformatyczny”. 
 
„Reasumując, jakkolwiek w przedmiotowej sprawie pełnomocnik profesjonalny nie 
wskazał żadnego adresu elektronicznego, to, zdaniem Sądu, organ podatkowy 
wysyłając wezwanie na podstawie art. 155 O.p. powinien żądać wskazania adresu 
elektronicznego – adresu konta na platformie ePUAP”. 
 
„W okolicznościach niniejszej sprawy należało zatem uznać, że jeżeli zaskarżona 
decyzja nie weszła do obrotu prawnego, to brak jest aktu administracyjnego 
podlegającego kontroli sądu administracyjnego, co obligowało Sąd do odrzucenia 
skargi”. 
 
Wyroki powiązane 

odmienne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 18 maja 2017 r., II FSK 454/17 

 
Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. z 

2017 r., poz. 201 ze zm.) 

 
Art.  138c §  1  
Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator 
podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator 
podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego 
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dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie 
posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, 
a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego 
adres elektroniczny. 
 
Art.  144 
§  1.  Organ podatkowy doręcza pisma: 
1)  za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu 
obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego 
organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie 
odrębnych przepisów, lub 
2) za urzędowym poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej. 
§  2.  Jeżeli przepisy ustawy przewidują doręczanie pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, doręczenie następuje przez portal podatkowy w zakresie 
wynikającym z odrębnych przepisów lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. 
§  3.  W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających 
organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, pisma doręcza się w sposób określony w § 1 pkt 1. 
(…) 
§  5.  Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub 
doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. 
 
Art.  155 §  1   
Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, 
zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, 
przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu 
elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub 
rozstrzygnięcia sprawy. 
 
Główne problemy 

 Na gruncie przepisów O.p. ustawodawca mógł swobodnie ukształtować 
wymogi w zakresie treści pełnomocnictwa oraz rodzajów pełnomocnictw w 
tym również w sposób odmienny niż to wynika z przepisów prawa 
cywilnego. Przepis 138o O.p stanowi jedynie, że wyłącznie w zakresie 
nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

 Celem nowelizacji O.p. było stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i 
uproszczą postępowania podatkowe. W szczególności ustawodawca 
stwierdził - co jest istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy - że 
wprowadzenie zasady, wedle której pełnomocnikom zawodowym pisma 
będą doręczane drogą elektroniczną przyczyni się nie tylko do przyśpieszenia 
postępowań podatkowych, ale i wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym, dotyczącym wprowadzenia usprawnień w zakresie 
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funkcjonowania e-administracji. Doręczanie pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na wskazany adres elektroniczny, jak podano w 
uzasadnieniu, "będzie zawsze pewne, zostaną usunięte wątpliwości związane 
z miejscem doręczenia i klarownością treści zwrotnego potwierdzenia 
odbioru, co jest obecnie częstym przedmiotem sporów. Pełnomocnik będzie 
mógł odbierać pisma w każdym miejscu, gdzie będzie miał dostęp do swojego 
adresu elektronicznego, więc znikną obecne problemy z ustaleniem adresu 
pełnomocnika i jego zmianami, szczególnie intensywne wobec zbliżającego się 
upływu terminu przedawnienia". W uzasadnieniu wyraźnie przewidziano, że 
pełnomocnicy zawodowi i tylko oni będą obowiązani wskazywać w 
pełnomocnictwie oprócz "zwykłego" adresu do doręczeń także adres poczty 
elektronicznej i zmiany tego adresu. 

 Faktyczna realizacja wskazanych w pkt 2 zasad w niniejszej sprawie, w której 
doręczenia nastąpiły za pośrednictwem operatora pocztowego. 
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 zbieg przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego – dr Joanna 
Zawiejska-Rataj (Deloitte) 
 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 lutego 2017 r. I SA/Gl 1286/16 

W przypadku zbiegu przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego 

określonych w art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) oraz w art. 59 § 

1 pkt 1-8 i 10 ustawy podstawę umorzenia postępowania stanowią przesłanki 

wymienione w art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10 ustawy. Innymi słowy, istnienie przesłanki do 

umorzenia z art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10 ustawy wyklucza dopuszczalność umorzenia 

postępowania na wniosek wierzyciela (pkt 9). Żądanie wierzyciela nie może bowiem 

dyskwalifikować innych okoliczności świadczących w sposób pierwotny o tym, że 

w danym przypadku wykonanie obowiązku przez zobowiązanego jest niemożliwe 

lub niedopuszczalne. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Istota sporu sprowadza się do oceny legalności zaskarżonego postanowienia, które 

utrzymało w mocy postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego wobec spółki na wniosek wierzyciela (art. 59 § 1 pkt 9 EgzAdmU) w 

sytuacji, kiedy wystąpiły przesłanki umorzenia tego postępowania na podstawie art. 

59 § 1 pkt 2 EgzAdmU” 

„Stosownie do art. 60 § 1 EgzAdmU umorzenie postępowania egzekucyjnego z 

przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10, powoduje uchylenie dokonanych 

czynności egzekucyjnych, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Pozostają 

jednak w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności.” 

„Organ egzekucyjny umarza postępowanie z urzędu, gdy w jakikolwiek sposób 

uzyska informacje o przyczynach uzasadniających umorzenie. Wystąpienie 

przesłanek stanowiących podstawę umorzenia postępowania obliguje zawsze do 

takiego zakończenia postępowania egzekucyjnego, bez względu na to, czy zostaną 

one stwierdzone z urzędu, czy też wyjdą na jaw w wyniku zgłoszonych zarzutów, 

bądź też w inny sposób zostaną zakomunikowane organowi egzekucyjnemu (zob. P. 

Pietrasz komentarz do art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, Kijowski D.R. (red.) Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. Komentarz. Lex, 2015).” 

„Odnosząc się do istoty sporu stwierdzić należy, że organ egzekucyjny, wobec 

pozyskania informacji o uchyleniu przez Kolegium decyzji wierzyciela będącej 

podstawą wystawienia tytułów egzekucyjnych, zobowiązany był do umorzenia 

postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 2 pkt 2. EgzAdmU Sąd podziela 
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wyrażony w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że w przypadku zbiegu przesłanek 

umorzenia postępowania egzekucyjnego określonych w art. 59 § 1 pkt 9 EgzAdmU 

oraz w art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10 EgzAdmU podstawę umorzenia postępowania 

stanowią przesłanki wymienione w art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10 EgzAdmU Innymi słowy, 

istnienie przesłanki do umorzenia z art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10 EgzAdmU wyklucza 

dopuszczalność umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela (pkt 9). Żądanie 

wierzyciela nie może bowiem dyskwalifikować innych okoliczności świadczących w 

sposób pierwotny o tym, że w danym przypadku wykonanie obowiązku przez 

zobowiązanego jest niemożliwe lub niedopuszczalne (zob. P. Pietrasz komentarz do 

art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kijowski D.R. (red.) 

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz. Lex, 2015; 

wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 października 2013 r., II SA/Go 

631/13, CBOSA). 

Zasadnie skarżąca zwraca uwagę na różnice w skutkach, jakie wywołuje umorzenie 

postępowania na podstawie art. 59 § 1 pkt 9 EgzAdmU i na podstawie art. 59 § 1 pkt 

1-8 i 10 EgzAdmU Wszakże nie może aktualnie budzić już żadnych wątpliwości, że 

tylko umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10 

EgzAdmU, w związku z treścią art. 60 § 1 EgzAdmU, powoduje uchylenie 

dokonanych czynności egzekucyjnych ze skutkiem ex tunc - przywrócenie stanu 

istniejącego przed wszczęciem egzekucji (za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy 

ustawy stanowią inaczej oraz praw osób trzecich nabytych na skutek uchylonych 

czynności), co oznacza, że zastosowanie środka egzekucyjnego nie wywołało 

żadnych skutków prawnych, w tym również w zakresie przerwania biegu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego (uchwała 7 sędziów NSA z dnia 28 

kwietnia 2014 r., sygn. akt I FPS 8/13; wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. 

akt II FSK 2676/13 oraz z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2916/14, LEX nr 

2119039). Umorzenie zaś postępowania egzekucyjnego w oparciu o art. 59 § 1 pkt 9 

EgzAdmU takich skutków nie wywołuje. 

Niesłusznie zatem organ odwoławczy różnice te przemilcza, uznając, że powołanie 

przez organ pierwszej instancji w postanowieniu błędnej podstawy prawnej nie 

miało wypływu na rozstrzygnięcie, tj. umorzenie postępowania egzekucyjnego. 

Wobec tego zasadnie skarżąca zarzuca, że zaskarżone postanowienie wydane zostało 

z naruszeniem art. 59 § pkt 2 EgzAdmU w stopniu mającym istotny wpływ na 

rozstrzygnięcie.” 
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Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 

kwietnia 2014 r. I FPS 8/13 

Uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru 

natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie na podstawie art. 59 

§ 1 pkt 2 i art. 60 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) postępowania 

egzekucyjnego, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków 

zastosowania środka egzekucyjnego, w postaci przerwania biegu terminu 

przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Tym samym następstwem umorzenia postępowania egzekucyjnego jest 

przywrócenie stanu istniejącego przed wszczęciem egzekucji (por. Piotr Przybysz, 

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2009, s. 229; Lidia 

Klat-Wertelecka, Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009, s. 

336 i 337). Oznacza to, że uchylenie postanowienia nadającego decyzji podatkowej 

rygor natychmiastowej wykonalności powoduje pozbawienie zastosowanych 

środków egzekucyjnych ich mocy prawnej oraz skutków prawnych, które zostały 

przez nie wywołane. Odstępstwa od tej reguły mogą zostać określone w przepisach 

ustawy, a ponadto w zdaniu drugim art. 60 § 1 EgzAdmU stwierdzono, że mimo 

umorzenia postępowania egzekucyjnego w mocy pozostają prawa osób trzecich 

nabyte na skutek czynności egzekucyjnych. Zgodzić się należy z poglądem, że skoro 

prawodawca uznaje za słuszne zastrzec, że skutki czynności w postaci nabycia praw 

osób trzecich pozostają w mocy, to wywieść z tego należy, że inne skutki - jeżeli 

inaczej nie określono w ustawie - powinny być uznawane za uchylone (por. Wojciech 

Morawski, Bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a 

przerwanie biegu terminu przedawnienia - zwrot w orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Przegląd Podatkowy 2014, nr 1, s.47). 

8.6. Analiza treści art. 60 § 1 EgzAdmU, który w zdaniu pierwszym stanowi, że 

"umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 

pkt 1-8 i 10, powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej", a w zdaniu drugim, że "pozostają jednak w 

mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności", daje w pełni podstawę 

do twierdzenia, że skoro zdanie drugie stanowi dopełnienie normy wyrażonej w 

zdaniu pierwszym, to zawarte w tym zdaniu stwierdzenie, że "umorzenie 

postępowania egzekucyjnego" (...) "powoduje uchylenie dokonanych czynności 

egzekucyjnych" wskazuje jednoznacznie, że odnosi się to do skutków tych czynności 

egzekucyjnych, które z natury rzeczy, jako czynności faktyczne, rzeczywiście 

nastąpiły i przez to wywołały określone skutki. Pojęcie uchylenia określonych 
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czynności egzekucyjnych o charakterze faktycznym, których celem było 

zastosowanie określonych środków egzekucyjnych, musi w sobie zawierać uchylenie 

skutków tych czynności, gdyż w przeciwnym przypadku przepis ten byłby 

nielogiczny, skoro de facto nie da się uchylić faktycznych zrealizowanych czynności 

egzekucyjnych i zastosowanych w ich następstwie środków egzekucyjnych, a co 

najwyżej można wyeliminować skutki dokonania tych czynności, uznając je za 

uchylone. 

8.7. Nie można więc podzielić poglądu, że na podstawie art. 60 § 1 EgzAdmU 

następuje uchylenie tylko czynności egzekucyjnych, a nie skutków wywołanych 

przez te czynności na gruncie stosunków z zakresu zobowiązań podatkowych (zob. 

Piotr Pietrasz, Rygor natychmiastowej wykonalności, a przerwanie biegu 

przedawnienia, "Przegląd Podatkowy" 2010 r. Nr 4, s. 46).” 

„Jeżeli zatem, stosownie do art. 60 § 1 EgzAdmU, umorzenie postępowania 

egzekucyjnego w związku z uchyleniem postanowienia nadającego decyzji 

podatkowej rygor natychmiastowego wykonania, powoduje uchylenie skutków 

prawnych podjętych czynności egzekucyjnych, za wyjątkiem praw osób trzecich 

nabytych na skutek czynności egzekucyjnych, to wynik tej konkluzji niewątpliwie 

ma wpływ na stosowanie art. 70 § 4 OrdPU, uzależniającego przerwanie biegu 

terminu przedawnienia od zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik 

został zawiadomiony. 

Zestawienie tych norm wskazuje jednoznacznie, że skoro umorzenie postępowania 

egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 EgzAdmU powoduje uchylenie 

skutków prawnych podjętych czynności i będących ich następstwem środków 

egzekucyjnych, to zostaje również uchylony skutek w postaci przerwania biegu 

terminu przedawnienia, który nastąpił w wyniku zastosowania środka 

egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Ponieważ wierzyciel nie 

jest osobą trzecią, w rozumieniu art. 60 § 1 EgzAdmU, to w razie umorzenia 

postępowania egzekucyjnego nie tylko nie zachowuje on praw do rzeczy i pieniędzy 

przekazanych mu przez organ egzekucyjny, uzyskanych w wyniku zastosowanych 

środków egzekucyjnych (por. Piotr Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w 

administracji, op. cit., s. 230), lecz także nie może wywodzić innych skutków 

prawnych z dokonania takich uchylonych następnie czynności, co odnieść także 

należy do skutku określonego w art. 70 § 4 OrdPU.” 

Wyroki powiązane 

 wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 października 2013 r. I 

SA/Go 631/13 
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Przepisy 

Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) 

 

Art. 59 § 1.  

§ 1. Postępowanie egzekucyjne umarza się: 

1) jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania; 

2) jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego 

powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał; 

3) jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią 

obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia 

sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa; 

4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może 

być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego; 

5) jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny; 

6) w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z 

osobą zmarłego; 

7) jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są 

niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż 

obowiązek taki ciążył na wierzycielu; 

8) jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie 

zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania; 

9) na żądanie wierzyciela; 

10) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach. 

 

Art. 60 § 1. 

§ 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 

1 pkt 1-8 i 10, powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Pozostają jednak w mocy prawa osób trzecich 

nabyte na skutek tych czynności. 

 

Główne problemy 

 Przesłanki umorzenia postępowania z art. 59 § 1 upea. 

 Dopuszczalność umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek 

wierzyciela przy jednoczesnym zaistnieniu przesłanek umorzeniowym 

wymienionych w art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10 upea. 

 Różne skutki dla podatnika płynące z umorzenia postępowania 

egzekucyjnego w zależności od zastosowanych przesłanek. 

 Przełomowe orzeczenie WSA w sprawie. 
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Goście Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK 

Paweł Banasik 

Deloitte 

 

 

Doradca podatkowy, szef Zespołu ds. Podatku od 
Nieruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe, 
wykładowca UMK w Toruniu oraz Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji z 
zakresu podatków i opłat lokalnych. Kilkukrotnie 
wybierany na najlepszego doradcę podatkowego w 
zakresie podatków i opłat lokalnych (Dziennik Gazeta 
Prawna). 

Dr Adam Bartosiewicz  

EOL 

 

Doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk 
prawnych, wspólnik w Kancelarii Doradztwa 
Podatkowego EOL. W swojej praktyce zajmuje się głównie 
podatkiem od towarów i usług w kontekście prawa 
polskiego oraz unijnego.  

Dr hab. Paweł Borszowski 

Prof. UWr 

 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Zastępca Kierownika Katedry Prawa 
Finansowego,  Kierownik Podyplomowych Studiów 
Podatkowych na tym uniwersytecie. Jest 
członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań 
Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej. Były pozaetatowy 
członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we 
Wrocławiu. W latach 2013-2016 Dyrektor Instytutu 
Społeczno-Prawnego PWSZ AS Wałbrzych.  Autor wielu 
publikacji z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa 
podatkowego w  tym  współautor  Komentarza do Ordynacji 
podatkowej, (Wrocław 2017), Komentarza do ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym 
i leśnym (Warszawa 2016) oraz Komentarza do ustawy o 
podatku od spadków i darowizn(Warszawa 2018), autor 
monografii Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie 
podatkowym (Warszawa 2017), jak również 
opracowania Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. 
Praktyczne vademecum podatnika - 2017 (Wrocław 2017). 
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Rafał Ciołek 

KPMG 

 

 

 

 

 

Zajmuje się doradztwem podatkowym od ponad 20 lat.  
Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Podatkowego oraz członkiem Rady Podatkowej 
Konfederacji Lewiatan.  Specjalizuje się w zakresie 
podatku dochodowego od osób prawnych. Posiada 
doświadczenie w zakresie zagadnień podatkowych 
związanych z rynkiem nieruchomości, międzynarodowym 
prawem podatkowym oraz kwestii z pogranicza prawa 
podatkowego i prawa handlowego, jak również prawa 
podatkowego i prawa autorskiego. Jest autorem licznych 
publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym 
pierwszej kompleksowej publikacji poświęconej 
niedostatecznej kapitalizacji oraz raportu nt. 
transgranicznych restrukturyzacji przedsiębiorstw 
opublikowanego w Cahiers de droit fiscal international 
2011. Często bierze aktywny udział w procesie 
legislacyjnym; uczestniczył w pracach szeregu komisji 
sejmowych i zespołów eksperckich. W latach 2013, 2014 i 
2015 wybrany jako najlepszy w Polsce specjalista w 
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 
rankingu firm i doradców podatkowych dziennika 
Rzeczpospolita 

Bogusław Dauter 

NSA 

 

 

Sędzia NSA od 1 lipca 1996 r., orzeka w Izbie Finansowej, 
autor i współautor szeregu publikacji z zakresu 
postępowania sądowoadministracyjnego i podatkowego 
oraz materialnego prawa podatkowego, w tym zwłaszcza 
metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, 
komentarzy do prawa o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, Ordynacji podatkowej, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych i 
samorządowego prawa wyborczego. 

Dr Hanna Filipczyk 

Enodo Advisors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych 
(UMK), ukończyła również Podyplomowe Studia 
Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod 
Rozwiązywania Sporów (UW). Doradca podatkowy 
specjalizujący się w sprawach spornych, obecnie of counsel 
w Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej 
Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Współpracownik 
Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK. Prawnik-lingwista w 
Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka 
czterech książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce 
podatkowej.  
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Michał Goj  

EY  

 

 

Doradca podatkowy, partner w Zespole Postępowań 
Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa 
Podatkowego EY, karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. 
Doradza i reprezentuje klientów w kontrolach 
podatkowych, postępowaniach przed organami 
podatkowymi i organami kontroli skarbowej, a także 
przed sądami administracyjnymi. Autor licznych 
publikacji. Zajął II miejsce wśród najlepszych doradców w 
kategorii spory przed sądami w IX (2015) i XI (2017) 
Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika 
Gazety Prawnej”. 

Adam Kałążny 

Deloitte 

 

 

Starszy Menadżer w Zespole ds. Podatku od 
Nieruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe. 
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie 
podatków majątkowych dla przedsiębiorców działających 
w kluczowych branżach gospodarki. Jego zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół opodatkowania 
infrastruktury. 

Andrzej Ladziński 

GWW TAX 

 

 

Doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW. 
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Zajmuje się podatkami od roku 1995, kiedy po studiach 
rozpoczął pracę w administracji skarbowej. Specjalizuje się 
postępowaniach, w których organy skarbowe kwestionują 
skutki podatkowe przeprowadzonych optymalizacji, w 
szczególności w zakresie podatku dochodowego. 
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Dr Paweł Majka 

UR 

 

 

Doktor nauk prawnych, członek etatowy Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, adiunkt w 
Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Prodziekan 
Wydziału), adwokat, autor kilkudziesięciu opracowań z 
zakresu prawa podatkowego i finansowego. 

Rafał Mikulski 

Dentons 

 

 

Adwokat, szef zespołu postępowań podatkowych i 
sądowych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. 
Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i 
administracyjnymi w trakcie kontroli i postępowań 
podatkowych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności 
karnej skarbowej i reprezentuje klientów w 
postępowaniach karnych skarbowych. 
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Dr Roman Namysłowski  

Crido 

 

 

 

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w Crido Taxand, 

doktor nauk ekonomicznych. Od 2014 r. kieruje Zespołem 

Podatków Pośrednich. W ramach prowadzonej praktyki 

koordynował przeglądy podatkowe oraz przygotowywał 

raporty i opinie dotyczące różnorodnych aspektów prawno-

podatkowych. Od dwudziestu lat specjalizuje się w 

doradztwie z zakresu podatku VAT i akcyzy na rzecz 

polskich i zagranicznych podmiotów. Przygotowywał 

również propozycje zmian do przepisów prawa 

podatkowego dla władz wykonawczych i ustawodawczych. 

Uznany ekspert w zakresie podatku VAT i laureat 

branżowych rankingów. W 2015 roku otrzymał tytuł 

najlepszego doradcy podatkowego w zakresie VAT w 

Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego dzienników 

„Rzeczpospolita” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. 

Autor licznych wywiadów i publikacji prasowych 

dotyczących podatku VAT, a także wielu ekspertyz dla 

Parlamentu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa 

Gospodarki. Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta sejmowej 

Komisji ds. Finansów Publicznych oraz senackiej Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych w pracach nad projektami 

nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W latach 

2014 -16 był członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa 

Podatkowego przy Ministrze Finansów. 

 

Michał Nielepkowicz 

Thedy & Partners 

 

 

Doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, 
zajmujący się głównie kompleksowym doradztwem 
dotyczącym podatków i opłat lokalnych, w tym przede 
wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości. Założył 
i jako Senior Manager kierował Zespołem Podatku od 
Nieruchomości EY świadczącym usługi dla czołowych 
przedsiębiorstw w Polsce. W 2015 r. założył własną 
kancelarię Nielepkowicz & Partnerzy – wyspecjalizowaną 
w doradztwie dotyczącym podatku od nieruchomości oraz 
postępowań podatkowych i sądowych, która w 2017 r. 
połączyła siły z kancelarią Thedy & Partners. Najlepszy 
specjalista w dziedzinie podatku od nieruchomości 
(Ranking Rzeczpospolitej z 2017, 2016, 2015 i 2014 r.) oraz 
Najlepszy doradca podatkowy w kategorii podatków i 
opłat lokalnych (Ranking Gazety Prawnej z 2014 r.) i 
trzykrotnie wyróżniony w tej samej kategorii (Ranking 
Gazety Prawnej z 2013, 2016 i 2017 r.). Wykładowca UMK 
w Toruniu oraz ekspert Zespołu Podatków Lokalnych 
Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. 
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Dr hab. Adam Nita 

prof. UJ, sędzia WSA w Gliwicach 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor 
nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Finansowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Jest członkiem 
Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa 
Podatkowego (EATLP). Należy ponadto do 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) 
oraz do Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów 
Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej. Autor licznych publikacji z 
zakresu prawa podatkowego. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel 

UŁ 

 

 

Profesor nauk prawnych, w latach 2008-2016 Rektor 
Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa 
Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest 
założycielem (1997) i kierownikiem Centrum 
Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Autor czterech 
książek i współautor bądź redaktor piętnastu innych. 
Napisał ponad sto dwadzieścia artykułów, glos i innych 
opracowań. Prowadził wykłady na wydziałach prawa 
uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w 
Grenoble i Tours - jako professeur invité (Francja), a także 
na Wirtschafts Universität w Wiedniu (Austria). Był 
między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform 
Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów 
(1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), 
Przewodniczącym Państwowej komisji Egzaminacyjnej do 
Spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007), członkiem 
Rady Legislacyjnej (2006-2010). Należy do Europejskiego 
Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, jest 
członkiem Board of Trustees w IBFD (International Bureau 
of Fiscal Documentation) w Amsterdamie. Od 2002 r. 
należy do International Fiscal Association; w latach 2005-
2011 członek zarządu (Executive Committee) tej 
organizacji. Jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa 
Naukowego. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego 
"Kwartalnika Prawa Podatkowego". Zasiada w radach 
programowych "Przeglądu Podatkowego", "Prawa i 
Podatków" oraz Advisory Board „EC Tax Review". Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 r. otrzymał tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Cezary Przygodzki  

Dentons 

 

 

Współkieruje zespołem doradztwa podatkowego. 
Koncentruje się na projektach z zakresu 
międzynarodowego planowania podatkowego oraz 
strukturyzowania transakcji fuzji i przejęć. Doradza w 
zakresie restrukturyzacji i reorganizacji podatkowych oraz 
inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym zachęt 
inwestycyjnych związanych z prowadzeniem działalności 
na obszarze specjalnych stref ekonomicznych. Wspiera 
również klientów w sporach podatkowych oraz sądowo-
administracyjnych. Specjalizuje się w obsłudze klientów z 
sektorów energetycznego, mediów i technologii oraz 
nieruchomości. Posiada także znaczące doświadczenie w 
obsłudze instytucji finansowych oraz funduszy private 
equity. 
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Jan Rudowski  

Prezes Izby Finansowej NSA, Wiceprezes NSA 

 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1984-1998 
zatrudniony w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy na 
stanowiskach związanych z orzecznictwem w sprawach 
zobowiązań podatkowych, a od 10 maja 1991 r. dyrektor 
Izby. W okresie od 1998 do 2001 podsekretarz i sekretarz 
stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 1999-2000 
prezydent Intra-European Organisation of Tax 
Administrations (IOTA). W maju 2002 r. powołany na 
stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Od lutego 2016 r. Prezes Izby Finansowej NSA, od 6 
czerwca 2016 r. wiceprezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

 

Alicja Sarna 

MDDP 

 

 

Doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań 
Podatkowych w MDDP. Specjalizuje się w prowadzeniu 
sporów podatkowych (również przed sądami 
administracyjnymi), a także ogólnych zagadnieniach 
prawa podatkowego oraz postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. Reprezentuje podatników w sprawach 
dotyczących wszystkich podatków. Świadczyła usługi na 
rzecz klientów z branży motoryzacyjnej, leasingowej, 
hotelarskiej, złomowej i FMCG. Prowadzi projekty 
dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem 
licznych publikacji dotyczących z zakresu ogólnego prawa 
podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem 
Meritum - Podatki. Jest cenionym wykładowcą, w tym 
m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (studia II 
stopnia z doradztwa podatkowego) i Akademii Leona 
Koźmińskiego (studia podyplomowe). 

Dr Piotr Stanisławiszyn 

UO 

 

 

Doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) 
oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w 
Poznaniu (2002), adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego 
WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004) pełniący obowiązki 
kierownika (2007), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat 
Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace 
magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk 
Prawnych PAN i redakcji "Państwa i Prawa" na najlepsze 
prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), 
stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), 
współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa 
Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), autor ponad 90 
publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i 
finansów publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i 
seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym z zakresu finansów i prawa 
finansowego (60 wygłoszonych referatów i komunikatów). 
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Adam Wacławczyk 

Deloitte 

 

 

 

Doradca podatkowy w Deloitte Doradztwo Podatkowe. 
Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz 
restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz prawa 
międzynarodowego. Adam jest autorem wielu publikacji, 
w tym autorem książki „Obligacje komunalne”. 
Zakamycze. 2003 oraz współautorem książek „Podatek od 
czynności cywilnoprawnych. 2011. Komentarz 
praktyczny” C.H. BECK oraz „Podatek dochodowy od 
osób prawnych. Komentarz. 2016.” C.H. BECK. 

Roman Wiatrowski  

NSA 

 

 

Sędzia NSA, orzeka w Izbie Finansowej w zakresie 
podatku od towarów i usług. Posiada bogate 
doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego- przed 
podjęciem obowiązków sędziego NSA był sędzią WSA w 
Poznaniu, a wcześniej pracownikiem organów 
podatkowych w tym również Naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego w Lesznie. Autor licznych publikacji z 
zakresu prawa podatkowego.  

Dr Krzysztof Winiarski 

NSA 

 

 

Sędzia Izby Finansowej NSA. Od 1 stycznia 2004 r. do 28 
lutego 2012 r. był sędzią WSA w Gliwicach, aktualnie 
sędzia  NSA orzekający w Izbie Finansowej. Wcześniej w 
latach 1980 - 1992 pracownik Katedry Publicznego Prawa 
Gospodarczego [pierwotna nazwa katedry - Zarządzania 
Gospodarką Narodową] WPiA Uniwersytetu Śląskiego. W 
latach 1988-2003 prowadził kancelarię radcy prawnego. 
Był także pozaetatowym członkiem SKO w Częstochowie. 
Autor licznych publikacji z zakresu m. in. prawa 
podatkowego. 

Rafał Zajączkowski 

Deloitte 

 

 

Doradca podatkowy, szef Zespołu Doradztwa Celnego w 

Deloitte Doradztwo Podatkowe, Absolwent Szkoły 

Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate 

doświadczenie w doradztwie w zakresie podatków 

pośrednich oraz ceł. Specjalizuje się w zagadnieniach 

konsekwencji celnych i podatkowych międzynarodowego 

łańcucha dostaw, procedur celnych, wymiaru cła oraz 

postępowania celnego.  
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Dr Joanna Zawiejska-Rataj 

Deloitte 
 

 

Jest doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz doktorem 
prawa, w Deloitte Doradztwo Podatkowe od 2005 r. Jest 
Starszym Menedżerem w dziale Doradztwa Podatkowego 
w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się m.in. 
projektami z zakresu podatku dochodowego od osób 
prawnych, jak również postępowaniami podatkowymi. 
Jest odpowiedzialna za rozwój zespołu litigation w 
biurach regionalnych Deloitte. Ukończyła prawo na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studia doktoranckie 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.  

Dr Adam Zdunek 

 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, wykładowca na 
studiach podyplomowych  z zakresu podatków i prawa 
podatkowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II oraz na studiach podyplomowych Prawo 
Podatkowe w Krajowej Szkole Skarbowości, 
współorganizator cyklu konferencji "Stanowienie i 
stosowanie prawa podatkowego w Polsce". 

Pracownicy UMK 
 

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. 

 

 

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK 
oraz Przewodniczący Komitetu Ekspertów Ośrodka 
Studiów fiskalnych UMK. Ma stałe kontakty naukowe z 
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Międzynarodowym 
Biurem Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie. 
Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Podatkowego (International Fiscal Association) oraz 
Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa 
Podatkowego (European Association of Tax Law 
Professors), a także Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 
Jest członkiem Rady Programowej Centrum Dokumentacji 
i Studiów Podatkowych oraz Rady Fundacji tegoż 
Centrum, a także członkiem  Centrum Informacji i 
Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa 
Podatkowego Krajów  

Prof. Marek Kalinowski 

 

Profesor nauk prawnych, specjalizujący się w polskim i 

europejskim prawie podatkowym, autor ponad 200 prac 

naukowych z tej dziedziny. Wielokrotnie odbywał 

wyjazdy naukowe do zagranicznych instytucji 

naukowych. Na zlecenie instytucji państwowych i 

samorządowych bierze udział w opiniowaniu aktów 

prawnych z zakresu prawa podatkowego. Jest również 

czynnym radcą prawnym, partnerem w Kancelarii 

Radców Prawnych Kutnik Kalinowski i Partnerzy, 

specjalizującym się w sprawach podatkowych, w 

sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz w  

sprawach związanych z szeroko rozumianym obrotem 

gospodarczym. 
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Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK  

 

 

Doradca podatkowy. Od 2008 r. jest współpracownikiem 
IBFD w Amsterdamie jako polski korespondent 
International VAT Monitor. W latach 2011-2012 jako senior 
visiting tax researcher prowadził badania naukowe w 
Institute for Austrian and International Tax Law we 
Wiedniu. W 2012 r. został powołany na członka Grupy 
Ekspertów Komisji Europejskiej ds. VAT (the VAT Expert 
Group). Kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych. Zastępca 
redaktora naczelnego Przeglądu Orzecznictwa 
Podatkowego. 

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 

 

Pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych WPiA 
UMK w Toruniu i okresowo Uniwersytetu Masaryka w 
Brnie. Radca prawny, specjalizuje się w problematyce 
prawa podatkowego, celnego oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne. Autor ponad 300 publikacji z 
zakresu tej problematyki. Członek Stowarzyszenia - 
Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów 
Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej, Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, kolegium 
redakcyjnego Przeglądu Podatkowego,  oraz redaktor 
naczelny Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. Jest 
pełnomocnikiem Dziekana do spraw kierunku Doradztwo 
podatkowe. 

 

Dr hab. Agnieszka Olesińska prof. UMK 

 

 

Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów 
Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa 
podatkowego. W latach 2014 - 2017 była zastępcą 
przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego 
Prawa Podatkowego. Od 2002 r. do końca 2016 r. redaktor 
naczelna Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. Od 2008 
r. redaktor naczelna Toruńskiego Rocznika Podatkowego. 
Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów 
Prawa Podatkowego (EATLP) oraz Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). 

Dr Ewa Prejs 

 

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa 
Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Specjalizuje się w europejskim oraz 
międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności 
problematyce harmonizacji zasad opodatkowania 
dochodu spółek w UE oraz umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania dochodu i majątku. W pracy naukowej 
szczególną uwagę poświęca również konstytucyjnym 
aspektom nakładania danin publicznych. Łączy wiedzę 
teoretyczną z praktycznym jej wykorzystaniem, od 2005 r. 
jest radcą prawym.  
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OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH 

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 

ZAPRASZA NA: 

 
 konferencję podatkową dotyczącą głównie problematyki VAT  

 (przewidywany termin: piątek-sobota 23-24 listopada 2018 r.) 
Informacja o konferencji zostanie przesłana prenumeratorom newslettera OSF oraz 

umieszczona na stronie: https://www.law.umk.pl/osf/ 

 

 

 gościnny wykład prof. Jana de Goede pt. Taxation of Income 

from Cross-Border Services in a Changing World 

(poniedziałek 16 kwietnia, godz. 10:00-11:30, budynek 

Wydziału Prawa i Administracji UMK ul. Bojarskiego 3) 

Profesor Jan de Goede z IBFD jest znanym specjalistą z zakresu 

międzynarodowego prawa podatkowego. Wcześniej pracował m.in. w 

holenderskim Ministerstwie Finansów. Prowadzi wykłady na wielu 

uczelniach – w tym w Pekinie, Moskwie, São Paulo, Lejdzie, Łodzi i 

Amsterdamie. 
Wykład ma charakter otwarty i bezpłatny. Ze względów organizacyjnych 

(ograniczona liczba miejsc) prosimy o zgłoszenie udziału na przynajmniej tydzień 

przed wykładem emailem na adres: osf@umk.pl 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.law.umk.pl/osf/
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Prenumerata 

 

Oferta uczestnictwa w konferencjach  

Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK  

dla prenumeratorów  

Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego 

 

Ośrodek Studiów Fiskalnych gwarantuje zniżki w kwocie 100 złotych na każdą 

dwudniową i 50 złotych na każdą jednodniową konferencję OSF. Oferta 

dotyczy jednej dowolnej osoby na jedną prenumeratę. 

Wystarczy policzyć: 

OSF organizował dotąd rocznie minimalnie 2 konferencje dwudniowe (zniżka łącznie – 200 złotych). 

(patrz: https://www.law.umk.pl/osf/) 

Cena prenumeraty POP – 240 złotych plus 8% VAT 

Uwaga: OSF nie gwarantuje ilości konferencji organizowanych w przyszłości; zniżka nie dotyczy 

konferencji, przy których organizacji OSF współpracuje. 

Wydawca POP: http://www.tnoik.torun.pl 

Podziel się swoją wiedzą w POP – napisz glosę do wyroku sądu w sprawie podatkowej! 

adres redakcji POP wojciechmorawski.torun@gmail.com 

mailto:wojciechmorawski.torun@gmail.com

