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Piątek 6 marca 2020 

11.30-12.00 Rejestracja uczestników/kawa na powitanie  

12.00-12.15  Rozpoczęcie, Dziekan WPiA prof. dr hab. Zbigniew Witkowski; Kierownik Zespołu Ekspertów 

OSF prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c.; Prezes IF NSA Sędzia Jan Rudowski  

wystąpienie otwierające: Prezes IF NSA sędzia NSA Jan Rudowski, Ulga meldunkowa w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 126 w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 i 2008) 

w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia materialnoprawne i procesowe 

 

12.45-14.00 sesja I: Problemy proceduralne (prowadzenie: prof. dr hab. Bogumił 

Brzeziński dr h.c.)  

• pojęcie "problemów technicznych" na gruncie Ordynacji podatkowej (wyrok NSA z 22 marca 2019 r., 

II FSK 937/17) - sędzia NSA Tomasz Kolanowski 

• skutki doręczenia dokumentu elektronicznego podmiotowi publicznemu przez platformę e-PUAP 

(postanowienie z 24 lipca 2019 r., II OSK 1601/19) - sędzia NSA Tomasz Kolanowski 

• „rekonstrukcja” zarzutów skargi kasacyjnej organu podatkowego na podstawie uzasadnienia skargi 

(wyrok NSA z 8 października 2019 r., II FSK 872/19) –– dr hab. Hanna Filipczyk (UwB)  

• zmiana podstawy rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy a zasada dwuinstancyjności w działalności 

urzędów celno-skarbowych (wyrok WSA w Białymstoku z 26 czerwca 2019 r., SA/Bk 210/19) - Artur 

Nowak (DZP) 

14.00-14.45 Lunch 

 

14.45 –  18.00 sesja II: Walka o efektywność systemu podatkowego – gdzie drwa rąbią 

tam wióry lecą (prowadzenie prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski) 

Część I  

• GAAR i opinie zabezpieczające  

- zagadnienia intertemporalne GAAR (uchwała Nr 4/2019 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu 

Opodatkowania z 18 grudnia 2019 r.) –– dr hab. Hanna Filipczyk (UwB) 

- odmowa wydania opinii zabezpieczającej (wyrok NSA z 8 lipca 2019 r., II FSK 135/19) - Andrzej 

Ladziński (GWW) 

• stosunek powiernictwa jako ukryta czynność prawna w rozumieniu art. 199a o.p. (wyrok WSA 

Poznaniu z  21 listopada 2019 r., I SA/Po 710/19, nieprawomocny) –– Tomasz Siennicki (KNDP) 

• dopuszczalność dokonania reklasyfikacji lub pominięcia w stosunku do transakcji między podmiotami 

powiązanymi dokonanych przed 1 stycznia 2019 r. (wyrok NSA z 1 kwietnia 2019 r., II FSK 963/17) – 

Anna Pęczyk-Tofel (Crido) 

• sposób obliczania dochodu przy połączeniu w przypadku zastosowania klauzuli obejścia prawa (wyrok 

NSA z 25 września 2019 r., II FSK 1362/18) – dr Sławomir Krempa (PwC) 

• świadczenia nieodpłatne; wartość podstawy opodatkowania przy wzajemnych poręczeniach (wyrok 

NSA z 31 lipca 2019 r., II FSK 2908/17) - dr Sławomir Krempa (PwC) 

dyskusja 

 

16.15 – 16.30 Przerwa na kawę 

Część II 

• działalność przygotowawcza i pomocnicza a istnienie stałego zakładu w orzecznictwie SN Ukrainy- 

sędzia dr Natalia Blazhivska (Sąd Najwyższy Ukrainy)  

• Beneficial owner – w poszukiwaniu rzeczywistości gospodarczej? 

- duńskie beneficial ownership cases (wyrok TS UE z  26 lutego 2019 r. Skatteministeriet przeciwko T 

Danmark i Y Denmark Aps sprawy połączone C-116/16 i C-117/16 oraz wyrok TS UE z 29 lutego 

2019 r. N Luxembourg 1, C-115/16, X Denmark A/S, C-118/16, C Danmark I, C-119/16, Z Denmark, 

S, C-299/16 przeciwko Skatteministeriet) – Filip Świtała 
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- skutki błędnego ustalenia rzeczywistego odbiorcy dywidendy (beneficial owner) a koncepcja look 

through approach (wyrok  WSA w Gliwicach z 26 listopada 2019 r., I SA/Gl 727/19) – Adam 

Wacławczyk (Deloitte)   

• Podatkowa grupa kapitałowa 

-  odpowiedzialność za zaległości podatkowego podatkowej grupy kapitałowej po zakończeniu jej 

funkcjonowania (wyrok WSA w Warszawie z 24 października 2019 r., III SA/Wa 1384/19, 

nieprawomocny) – Artur Nowak (DZP) 

- umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w kontekście art. 199a o.p. (wyrok NSA z 9 lipca 

2019 r., II FSK 3313/18) – Andrzej Ladziński (GWW) 

dyskusja 

Niespodzianka turystyczna (wyjazd autokarami) 

  20:30 – 23.30 uroczysta kolacja – Dwór Artusa Rynek Staromiejski 6  

 

sobota 7 marca 2020 r.  

08:00-9.30 śniadania podatkowe w restauracjach na Starym Mieście  

 

10.00-12.45 Sesja III: Prawo do obrony; podatki pośrednie 

Część I Prawo do obrony (prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Borszowski, UWr) 

• treść powiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postepowania 

karnego skarbowego w kontekście prawa unijnego (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r., 

I SA/Wr 365/19, nieprawomocny) – dr Agnieszka Franczak 

• ocena przez organy podatkowe legalności materiału dowodowego uzyskanego w wyniku czynności 

operacyjnych (wyroki NSA z dnia 7 lutego 2019, I FSK 1881/17 oraz I FSK 1860/17) – dr Artur Halasz 

(UWr) 

• prawo do obrony a związanie przez organy ustaleniami dokonanymi w innych postępowaniach (wyrok 

TSUE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft) –– dr 

Ewa Prejs (UMK) 

dyskusja 

przerwa techniczna/mała przerwa na kawę 

 

Część II Podatki pośrednie (prowadzenie: sędzia NSA Adam Bącal) 

• brak przerzucenia podatku na kontrahenta jako warunek zwrotu nadpłaty też w VAT (wyrok NSA z 17 

kwietnia 2019 r., I FSK 589/17) – Mariusz Marecki (PwC) 

• określenie podstawy opodatkowania jeżeli własność materiałów rozbiórkowych przechodzi na 

usługodawcę (wyrok TSUE C-410/17 A Oy) - Tomasz Michalik (MDDP) 

• stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (opinia Rzecznika w sprawie Dong Yang, C-

547/18) – Tomasz Michalik (MDDP) 

• „pomocnicze transakcje“ w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT przy sprzedaży udziałów 

(wyrok WSA w Warszawie z dn. 22 listopada 2019 r., III SA/Wa 751/19, nieprawomocny) –- Jarosław 

Dziewa (Dziewa&Rutyna) 

• prawo do odliczenia VAT naliczonego jako prawo majątkowe podlegające ochronie prawnej jak 

własność (wyrok NSA z 14 listopada 2019 r., I FSK 1730/19) – Krzysztof Musiał (Musiał i Partnerzy) 

• prawo do zwrotu od organu podatkowego VAT niesłusznie zapłaconego kontrahentowi w przypadku 

przekwalifikowania transakcji w trakcie postępowania na odwrócone obliczenie (wyrok WSA we 

Wrocławiu z 11 lipca 2019 r., I SA/Wr 282/18) - Krzysztof Musiał (Musiał i Partnerzy) 

• czy możliwość korekty podstawy opodatkowania w akcyzie rzeczywiście odpadła wraz z ustawą o 

podatku od towarów i usług? (wyrok NSA z 28 sierpnia 2019 r., I GSK 83/17) –– Aleksandra 

Rutkowska (Dentons) 

12.45-13.45 Lunch 
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13.45 - 15.45  Sesja IV: Podatki majątkowe i dochodowe (prowadzenie: prof. UMK dr 

hab. Agnieszka Olesińska) 

• opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi (uchwała NSA z dnia 9 grudnia 2019 r., II FPS 

3/19) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski  

• wstęp do dyskusji, co to jest wigwam w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (wyrok 

NSA z dnia 31 lipca 2019 r., II FSK 2823/17) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

• opodatkowanie silosów jako budowli lub budynków w kontekście orzecznictwa TK (wyrok NSA z 17 

października 2019 r., II FSK 3126/17) – dr Adam Kałążny (Deloitte)  

• wartość „podatkowa” w podatku od nieruchomości i dochodowym  

- podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych;  problem odliczania odpisów amortyzacyjnych 

(wyrok WSA w Kielcach z 13.02.2019, I SA/Ke 3/19, nieprawomocny) –– dr Adam Kałążny (Deloitte) 

- podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego 

budynkiem; problem odliczania odpisów amortyzacyjnych (wyrok WSA w Warszawie z 17 kwietnia 

2019 r., III SA/Wa 1905/18, nieprawomocny) –– dr Adam Kałążny (Deloitte) 

• pojęcia „wartość majątku” w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p. (wyrok WSA w Warszawie z 18 

kwietnia 2019 r., III SA/Wa 1945/18) – Adam Wacławczyk (Deloitte) 

• „problem bezpośredniości” realizacji celu statutowego przy zwolnieniu dochodu od podatku 

dochodowego od osób prawnych (wyrok  NSA z 6 sierpnia 2019 r., II FSK 537/19) - prof. UWr dr hab. 

Paweł Borszowski (UWr)  

• zagraniczny VAT a wysokość przychodu w Polsce (wyrok NSA z 26 czerwca 2019 r.,  II FSK 2421/17) 

– sędzia NSA Adam Bącal 

 

dyskusja 

15.45-16.15 przerwa na kawę  

 

16.15-18.00 Sesja V: Interpretacje podatkowe, zaufanie a nawet jego brak 

(prowadzenie: prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski) 

• zasada demokratycznego państwa oraz zasada pewności prawa jako uzasadnienie wadliwego 

opodatkowania (wyrok NSA z 2 lutego 2019,  I FSK 119/17) - prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński 

(UAM) 

• zasada zaufania w kontekście utrwalonej praktyki stosowania prawa podatkowego przez organy 

podatkowe co do stawki VAT (wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., I FSK 494/17) – prof. UAM dr 

hab. Dominik Mączyński (UAM) 

• zarzuty w skardze na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (wyrok NSA z 23 

października 2019 r., I FSK 1346/17) – sędzia NSA Bogusław Dauter 

• niepobranie podatku przez płatnika stosującego się do interpretacji indywidualnej a odpowiedzialność 

podatnika (wyrok NSA z 13 sierpnia 2019 r., II FSK 3485/17) – Mariusz Marecki (PwC)   

• niekompletność opisu zdarzenia przyszłego jako pretekst do odmowy przyznania ochrony posiadaczowi 

interpretacji indywidualnej (wyrok NSA z 28 stycznia 2019 r., I FSK 293/17) – Alicja Sarna (MDDP) 

• czy przepisy MDR mogą stanowić przedmiot interpretacji indywidualnej? (wyrok WSA w Poznaniu z 5 

grudnia 2019 r., I SA/Po 825/19) – Filip Świtała 

 

Ok. 18.00-… Podsumowanie i zakończenie konferencji 
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Prezes IF NSA sędzia NSA Jan Rudowski, Ulga meldunkowa w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 126 w brzmieniu obowiązującym 

w latach 2007 i 2008) w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia 

materialnoprawne i procesowe 

12.45-14.00 sesja I: Problemy proceduralne (prowadzenie: prof. dr hab. Bogumił 

Brzeziński dr h.c.)  

• pojęcie "problemów technicznych" na gruncie Ordynacji podatkowej (wyrok NSA z 22 marca 2019 r., 

II FSK 937/17) - sędzia NSA Tomasz Kolanowski 

• skutki doręczenia dokumentu elektronicznego podmiotowi publicznemu przez platformę e-PUAP 

(postanowienie z 24 lipca 2019 r., II OSK 1601/19) - sędzia NSA Tomasz Kolanowski 

• „rekonstrukcja” zarzutów skargi kasacyjnej organu podatkowego na podstawie uzasadnienia skargi 

(wyrok NSA z 8 października 2019 r., II FSK 872/19) –– dr hab. Hanna Filipczyk (UwB)  

• zmiana podstawy rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy a zasada dwuinstancyjności w działalności 

urzędów celno-skarbowych (wyrok WSA w Białymstoku z 26 czerwca 2019 r., SA/Bk 210/19) - Artur 

Nowak (DZP) 
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• Definicja pojęcia „problemy techniczne” na gruncie art. 144 § 3 Ordynacji 

podatkowej – sędzia NSA Tomasz Kolanowski 

  

Wyrok NSA z 22 marca 2019 r., II FSK 937/17 

Definiując pojęcie „problemu technicznego” w rozumieniu art. 144 § 3 O.p. trzeba mieć na 

względzie, że jest to pewien stan faktyczny, który wystąpił nagle, ma swoje podłoże w 

wadliwym działaniu, mającym charakter awarii, systemów informatycznych 

wykorzystywanych przez organ do doręczeń (system organu i platforma doręczeniowa np. e-

PUAP), bądź też do niemożliwości korzystania z systemów informatycznych z innych 

technicznych przyczyn (np. awaria zasilania). Wykazanie, że „problem techniczny” wystąpił 

należy do organu i powinno sprowadzać się do udokumentowania, że podjęto próbę 

doręczenia korespondencji, oraz że nie było możliwe jej doręczenie w ten sposób z uwagi na 

techniczną przeszkodę (awaria systemu informatycznego, czy też jego zasilania). 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienie wyroku 

(…) Należy zwrócić uwagę na to, że spór w tym zakresie sprowadza się do odpowiedzi na 

pytanie, czy w realiach rozpoznawanej sprawy dopuszczalne było doręczenie interpretacji 

drogą pocztową w sytuacji, gdy organ zobowiązany był ją doręczyć za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

W stanie faktycznym sprawy nie jest spornym, że strona w kontaktach z organem korzystała 

ze środków komunikacji elektronicznej. (…) 

Istotne jest zatem przesądzenie, czy w sprawie wystąpiły „problemy techniczne” i to tej 

natury, że niemożliwe było doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W rozpoznawanej sprawie doręczenie miało mieć miejsce poprzez wysłanie korespondencji z 

elektronicznej skrzynki podawczej z wykorzystaniem platformy e-PUAP. 

Według organu problemy techniczne wystąpiły, gdyż w dniu 8 kwietnia 2016 r. organ zgłosił 

problem związany z funkcjonowaniem platformy e-PUAP polegający na błędzie podczas 

wysyłania pism poprzez platformę e-PUAP. Problem ten został rozwiązany dopiero z 

początkiem lipca 2016 r., na dowód czego organ przesłał kopię korespondencji e-mailowej 

pomiędzy pracownikami organu odpowiedzialnymi za funkcjonowanie w.w. systemu a 

Zespołem Sernice Desk Centralny Ośrodek Informatyki odpowiedzialnym za działanie 

platformy e-PUAP (karta 6 akt administracyjnych). 

Rozstrzygnięcie sporu, co do prawidłowości doręczenia i ewentualnego skutku 

nieprawidłowego doręczenia, wynikającego z art. 14o § 1 O.p. w zw. z art. 14d § 2 O.p. 

wymaga przesądzenia, czy w stanie faktycznym sprawy wystąpiły problemy techniczne, o 

jakich mowa w art. 144 § 3 O.p.  

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego „problemy techniczne uniemożliwiających 

organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej” 

muszą mieć charakter obiektywny. Powinny zatem wynikać z nagłej awarii systemu 

informatycznego organu, względnie platformy wykorzystywanej do doręczeń, w tym 

przypadku platformy e-PUAP.  

Ze stanu faktycznego ustalonego w sprawie wynika, że w dniu 3 czerwca 2016 r. nie 

odnotowano awarii portalu e-PUAP (vide: korespondencja załączona do skargi). Oznacza to, 

że „problemy techniczne” mogły być związane z awarią, czy też problemem z komunikacją 
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pomiędzy programem organu a e-PUAP-em. Nie ulega jednak wątpliwości, że to organ chcąc 

odstąpić od obowiązkowego doręczenia interpretacji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, powinien wykazać, że wystąpiły problemy techniczne i to takie, które 

uniemożliwiały tego rodzaju doręczenie. Biorąc pod uwagę budowę systemów 

informatycznych, nie powinno to nastręczać trudności. System wykorzystywany przez organ 

z pewnością zawiera historię błędów, w której można: po pierwsze stwierdzić, że podjęto 

próbę wysłania korespondencji do Strony w konkretnym momencie, po drugie, że skończyła 

się ona niepowodzeniem z podaniem przyczyny tego stanu rzeczy. 

W odpowiedzi na skargę kasacyjną, organ stwierdził, że „organ nie mógł  w dniu 3 czerwca 

2016 r. - po nieudanej próbie przesłania interpretacji – czekać aż uda mu się przesłać 

interpretację przez system e-PUAP”. W aktach sprawy brak jest jednak jakiegokolwiek 

dowodu na to, że próbę taką podjęto.  

W sytuacji, gdyby z uwagi na upływ czasu nie było możliwe pozyskanie danych, o których 

mowa powyżej, organ powinien wskazać, czy w okresie od 8 kwietnia 2016 r. do początku 

lipca 2016 r. w ogóle nie doręczał korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Innymi słowy, czy zgłoszony problem techniczny faktycznie uniemożliwiał 

organowi podatkowemu doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Definiując pojęcie „problemu technicznego” w rozumieniu art. 144 § 3 O.p. trzeba mieć 

na względzie, że jest to pewien stan faktyczny, który wystąpił nagle, ma swoje podłoże w 

wadliwym działaniu, mającym charakter awarii, systemów informatycznych 

wykorzystywanych przez organ do doręczeń (system organu i platforma doręczeniowa 

np. e-PUAP), bądź też do niemożliwości korzystania z systemów informatycznych z 

innych technicznych przyczyn (np. awaria zasilania). Wykazanie, że „problem techniczny” 

wystąpił należy do organu i powinno sprowadzać się do udokumentowania, że podjęto próbę 

doręczenia korespondencji, oraz że nie było możliwe jej doręczenie w ten sposób z uwagi na 

techniczną przeszkodę (awaria systemu informatycznego, czy też jego zasilania). 

„Problemem technicznym” nie jest w tym wypadku ani stan prawny, ani też stan faktyczny 

polegający na wadliwym działaniu systemu informatycznego, jednak umożliwiającym 

dokonywanie doręczeń za jego pomocą. 

W związku z przedstawioną argumentacją za uzasadniony należało uznać zarzut skargi 

kasacyjnej odnoszący się do naruszenia art. 146 § 1 p.p.s.a. w związku z oraz 144 § 3 O.p. 

poprzez ich niewłaściwe zastosowanie. 

Przedwczesnym byłoby jednak uznanie, że w sprawie doszło do wydania tzw. „milczącej 

interpretacji”. W myśl art. 14o § 1 O.p. w razie niewydania interpretacji indywidualnej w 

terminie określonym w ustawie uznaje się, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął 

termin jej wydania, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska 

wnioskodawcy w pełnym zakresie. Gdyby zatem w rozpoznawanej sprawie brak było 

podstaw do przyjęcia, że wystąpiły „problemy techniczne” powodujące konieczność 

doręczenia interpretacji w tradycyjny sposób, zastosowanie miałaby fikcja prawna, że w 

sytuacji określonej w dyspozycji powołanego przepisu, została wydana interpretacja 

indywidualna, która w pełni uwzględnia stanowisko zainteresowanego. 

Skutek ten jest jednak uzależniony od wyniku postępowania, które przeprowadzi organ i 

zgodnie z kryteriami zaprezentowanymi powyżej w uzasadnieniu wyroku, wykaże czy 

wystąpiły w sprawie „problemy techniczne”, o których mowa w art. 144 § 3 O.p. 
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Przypomnieć jedynie należy, że zgodnie z art. 286 § 2 p.p.s.a. termin do załatwienia sprawy 

przez organ administracji określony w przepisach prawa liczy się od dnia doręczenia akt 

organowi. Organ ma zatem 3 miesiące, licząc od dnia doręczenia mu akt, do wykazania, że 

jego działanie w sprawie było prawidłowe i tym samym nie doszło do sytuacji, w której 

zastosowanie będzie miała instytucja tzw. „milczącej interpretacji”.(…). 

 

Przepisy 

Art. 14d § 1 O.p. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez 

zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 

Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. 

Art. 14d §  2 O.p. W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za wydaną z zachowaniem 

terminu, o którym mowa w § 1, jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało 

przesłane przed upływem tego terminu. 

Art. 152a § 1 O.p. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ 

podatkowy przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 

1) informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 

2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma; 

3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod 

wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, 

oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony 

sposób. 

Art. 144 § 5 O.p. 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. 144 § 3 O.p. 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. 

Art. 144  §  2 O.p. 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. 

 

Główne problemy 

1. Pełnomocnik profesjonalny, a doręczenia w postępowaniu podatkowym 

2. Doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

3. Instytucja milczącej interpretacji w Ordynacji podatkowej 

4. Problemy techniczne – pojęcia z zakresu informatyki i ich znaczenie w prawie 

podatkowym. 
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• Skutki doręczenia decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

podmiotowi publicznemu – sędzia NSA Tomasz Kolanowski 

 

Postanowienie z 24 lipca 2019 r., II OSK 1601/19 

Rodzaj skutków, jakie powoduje doręczenie podmiotowi publicznemu dokumentu 

elektronicznego przy pomocy ePUAP - rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia ewentualnej 

skargi sądowoadministracyjnej - nie stanowi przesłanki do pominięcia konieczności 

uwzględnienia treści par. 11 ust. 1 pkt 1 rozp. PRM z 2011, a w konsekwencji poświadczenie 

przedłożenia może potwierdzić fakt doręczenia takiego dokumentu elektronicznego na 

informatycznym nośniku danych. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia postanowienia 

(…) Spór w tym aspekcie sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii prawidłowości ustalenia 

poczynionego w zaskarżonym wyroku, wedle którego urzędowe potwierdzenie przedłożenia 

(UPP) przedmiotowego zarządzenia zastępczego wygenerowane przez system z datą 18 lipca 

2018 r. nie jest dowodem jego doręczenia. Sąd pierwszej instancji w tej kwestii podzielił w 

pełni stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone m. in. w postanowieniach z 

dnia 11 stycznia 2018 r., II OZ 1638/17 oraz z dnia 27 kwietnia 2018 r., II OZ 425/18 

(CBOSA,orzeczenia.nsa.gov.pl), w których wskazywano, że "właściwym dokumentem, który 

stanowi potwierdzenie doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego gminie jest urzędowe 

poświadczenie doręczenia, a nie jak twierdzi organ, urzędowe poświadczenie przedłożenia. 

Urzędowe poświadczenie przedłożenia potwierdza wyłącznie wpłynięcie pisma (dokumentu) 

na skrzynkę podawczą adresata będącego podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy o 

informatyzacji, przy założeniu, że jest to podmiot, który ma rozstrzygnąć w ramach swoich 

kompetencji określoną sprawę administracyjną zgodnie z żądaniem nadawcy pisma". WSA w 

Poznaniu eksponował, że w niniejszej sprawie organ gminy jest wprawdzie podmiotem 

publicznym, ale występuje jako strona postępowania nadzorczego i potencjalny skarżący w 

postępowaniu sądowoadministracyjnym. Stąd też musi dojść do doręczenia dokumentu 

przesłanego drogą elektroniczną, a nie tylko jego przedłożenia w systemie 

teleinformatycznym podmiotu publicznego będącego jednocześnie stroną postępowania 

nadzorczego. Dopiero bowiem po potwierdzeniu odebrania dokumentu elektronicznego przez 

potwierdzenie poświadczenia doręczenia podpisem elektronicznym (§ 15 rozp. PRM z 2011) 

dokument ten udostępnia się adresatowi. Oznacza to, że za datę doręczenia dokumentu 

elektronicznego należy uznać datę opatrzenia poświadczenia doręczenia podpisem 

elektronicznym, a w przypadku braku takiego poświadczenia stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 46 § 5 i 6 K.p.a. Sąd pierwszej instancji wyłuszczył, że doręczenie skarżonego 

zarządzenia zastępczego w formie elektronicznej potwierdzone zostało wygenerowanym 

przez system poświadczeniem przedłożenia UPP z dnia 18 lipca 2018 r., natomiast z 

dokumentów przedłożonych przez Gminę wynika, że doręczenie nastąpiło w dniu 23 lipca 

2018 r. Wskazana na dokumencie UPP data doręczenia jest wyłącznie datą doręczenia tego 

poświadczenia nadawcy, a więc datą (i godziną), w której Wojewoda otrzymał dokument 

UPP wygenerowany automatycznie przez system teleinformatyczny skarżącej gminy, "nie jest 

to natomiast data doręczenia zarządzenia zastępczego". W konsekwencji uznano, że skarga 
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Gminy [...] została wniesiona w terminie. Sąd w tym składzie uznaje, że stanowisko 

zaprezentowane w powyższym zakresie w wyroku II SA/Po 847/18 nie jest prawidłowe. 

(…) Istotną przeto okolicznością jest skontrolowanie prawidłowości ustalenia przez sąd 

pierwszej instancji daty, w której nastąpiło doręczenie przedmiotowego zarządzenia 

zastępczego. Na mocy podwójnego odesłania (art. 6 ust. 4 Uzpk w zw. z art. 3 ust. 4 Uzpk i w 

zw. z art. art. 98 ust. 4 Usg przy ustaleniu daty doręczenia Gminie zarządzenia zastępczego 

będą miały odpowiednie zastosowanie "przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego 

decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej", tym samym w 

sprawie należy odpowiednio stosować przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., K.p.a.), które w 

rozdziale 8 "Doręczenia" Działu II "Postępowanie" normują reguły doręczania pism. 

Odpowiednie stosowanie tych przepisów musi uwzględniać zatem reguły posiłkowego 

(pomocniczego) stosowania przepisów K.p.a. W judykaturze w związku ze szczególnym 

charakterem postępowania nadzorczego względem organu jednostki samorządu terytorialnego 

wskazuje się, że oznacza to, iż przepisy K.p.a. stosuje się odpowiednio: wprost, z 

modyfikacjami lub nie stosuje się ich wcale (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 12 lipca 2016 r., II OSK 1237/16, CBOSA.nsa.gov.pl). Z uwagi na charakter prawny 

adresata zarządzenia zastępczego – gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego, w 

sprawie zastosowanie miał przepis art. 39² K.p.a. – "W przypadku gdy stroną lub innym 

uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi 

elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia 

dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 391 nie 

stosuje się". W myśl art. 46 § 9 K.p.a., "Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma 

w formie dokumentu elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3", 

natomiast art. 46 § 10 K.p.a. stanowi, że "Doręczenie pisma w formie dokumentu 

elektronicznego do podmiotu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w 

§ 4 pkt 3, następuje przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób 

określony w tej ustawie". W powyższych przepisach zawarte jest odesłanie do ustawy, o 

której ma być mowa w § 4 pkt 3, odesłanie to jest nieprawidłowe, gdyż w obecnym brzmieniu 

art. 46 § 4 pkt 3 K.p.a. nie nawiązuje do żadnej ustawy. Przepis ten traktując o elementach 

zawiadomienia przesyłanego adresatowi pisma w formie dokumentu elektronicznego stanowi 

jedynie, że jednym z tych elementów jest "pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w 

szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie 

teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu podpisania 

urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób". Przepis art. 46 § 4 K.p.a. został 

zmieniony przez art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). W poprzednim brzmieniu (sprzed 

wejścia w życie w/w nowelizacji) przepis art. 46 § 4 K.p.a. stanowił o "wymogu podpisania 

urzędowego poświadczenia odbioru w sposób wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne". Zmiana 

art. 46 § 4 pkt 3 K.p.a. nie spowodowała jednoczesnej zmiany art. 46 § 9 i § 10 K.p.a., jednak 

to niedopatrzenie ustawodawcy nie powinno budzić wątpliwości co do prawidłowego 

stosowania tych przepisów, w judykaturze zgodnie przyjmuje się, że oznacza to, że przepisy 
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art. 46 § 9 i § 10 K.p.a. odsyłają niewątpliwie do zasad określonych w ustawie o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (por. np. 

postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 16 stycznia 2018 r., II OZ 

1649/17; 11 stycznia 2018 r., II OZ 1638/17; 27 kwietnia 2018 r., II OZ 425/18, 

CBOSA.nsa.gov.pl). 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (w dacie podejmowania zaskarżonego zarządzenia zastępczego Dz. U. 

2017, poz. 570 ze zm., Uinf) określa m. in. zasady wymiany informacji drogą elektroniczną, 

w tym dokumentów, pomiędzy podmiotami publicznymi (art. 1 pkt 6 Uinf). Zgodnie z art. 16 

ust. 1 Uinf "Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie 

teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w 

postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z 

załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne 

nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej", zaś art. 16 ust. 1a cyt. ustawy określa, 

że "Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy 

określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

oraz zapewnia jej obsługę". Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany 

prowadzić wymianę informacji w postaci elektronicznej: 1) z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów 

teleinformatycznych; 2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej (art. 16 ust. 2 Uinf). Na podstawie art. 16 ust. 3 

Uinf Prezes Rady Ministrów został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia: 1) 

warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguł 

tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej, 2) formy urzędowego poświadczania odbioru 

dokumentów elektronicznych przez adresatów, 3) sposobu sporządzania i doręczania 

dokumentów elektronicznych, 4) sposobu udostępniania kopii dokumentów elektronicznych 

oraz warunków bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów - 

uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany danych w postaci 

elektronicznej oraz potrzebę usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między 

podmiotami publicznymi. Na podstawie powyższej delegacji wydane zostało, przywołane już 

uprzednio w części faktograficznej uzasadnienia niniejszego wyroku rozp. PRM z 2011, które 

reguluje m. in. formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez 

adresatów oraz sposób sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych za 

pośrednictwem platformy e-PUAP. W art. 3 pkt 20 Uinf zdefiniowano pojęcie "urzędowego 

poświadczenia odbioru" – to dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym 

doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający 

rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające: a) pełną 

nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza 

dokument, b) datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do 

systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego - w odniesieniu do dokumentu 

doręczanego podmiotowi publicznemu, c) datę i godzinę podpisania urzędowego 

poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a 
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ust. 1 albo 2 - w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny, d) datę i 

godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. 

(…) z § 10 rozp. PRM z 2011 wynika, iż dokument elektroniczny doręczany na 

informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. 

Szczególne znaczenie dla prawidłowości ustaleń sądu pierwszej instancji w kwestii 

zachowania terminu do wniesienia skargi ma brzmienie § 11 ust. 1 pkt 1 rozp. PRM z 2011, 

wedle którego "doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych 

może być potwierdzone poświadczeniem przedłożenia", które jest przesyłane na adres poczty 

elektronicznej wskazany przez doręczającego (§ 11 ust. 2 pkt 2 rozp. PRM z 2011). W 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dokument elektroniczny powinien być podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, albo opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną (art. 11 ust. 2 pkt 1 

rozp. PRM z 2011). W przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą podmiotu publicznego poświadczenie przedłożenia jest automatycznie 

tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny służący do 

obsługi doręczeń (§ 13 ust. 1 rozp. PRM z 2011). W literaturze wskazuje się, że dochodzi tu 

do automatycznego wygenerowania poświadczenia przedłożenia, bez udziału człowieka (por. 

K. Wojsyk, w: G. Szpor, C. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, Komentarz, Warszawa 2015, s. 164). Dokument 

w postaci urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP) jest generowany przez system 

teleinformatyczny podmiotu publicznego i przekazywany nadawcy. W praktyce oznacza to, 

że jeżeli wniesiono dokument elektroniczny na informatycznym nośniku danych, zgodnie z 

warunkami korzystania z platformy e-PUAP, to automatyczne wygenerowanie UPP pozwala 

przyjąć, że dokument ten wpłynął do urzędu, samo zaś UPP, stosownie do § 11 ust. 1 pkt 1 

stanowi potwierdzenie doręczenia dokumentu elektronicznego. W przedmiotowej sprawie 

jeden podmiot publiczny – Wojewoda [...], dokonywał doręczenia za pomocą ePUAP innemu 

podmiotowi publicznemu – Gminie [...], jako jednostce samorządu terytorialnego, nie ulega 

bowiem wątpliwości, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 Uinf, oba te podmioty mają charakter 

"podmiotu publicznego" w rozumieniu cyt. ustawy. Nie jest także kwestionowane, że 

doręczany w ten sposób dokument elektroniczny był podpisany w sposób określony 

przepisem § 11 ust. 2 pkt 1 rozp. PRM z 2011. 

W myśl § 8 ust. 3 rozp. PRM z 2011 "doręczenia dokonywane za pomocą ePUAP uważa się 

za dokonane przez podmiot publiczny lub do podmiotu publicznego, który utworzył na 

ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą. Za pomocą ePUAP możliwe jest przekazywanie 

doręczanych podmiotowi publicznemu dokumentów elektronicznych do jego systemu 

teleinformatycznego". Innymi słowy, wygenerowanie UPP przez system teleinformatyczny 

Gminy [...] z daty 18 lipca 2018 r. odnoszące się doręczanego przez Wojewodę [...] 

zarządzenia zastępczego znak [...] stanowiło, stosownie do § 11 ust. 1 pkt 1 rozp. PRM z 

2011, dowód doręczenia tegoż zarządzenia w/w jednostce samorządu terytorialnego. 

Skutkiem powyższego termin do wniesienia skargi na powyższe zarządzenie zastępcze 

rozpoczął bieg w dniu 19 lipca 2018 r., wniesienia zaś skargi przez Gminę [...] w dniu 21 

sierpnia 2018 r. oznacza, że doszło do uchybienia terminu. Termin do wniesienia skargi (30 

dni od dnia doręczenia zarządzenia zastępczego) upłynął bowiem w dniu 17 sierpnia 2018 r. 

(dzień roboczy), wniesienia skargi po tym terminie oznacza, że czynność ta musiała zostać 
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uznać za bezskuteczną (art. 85 Ppsa). Wniesienie skargi z uchybieniem terminu do jej 

wniesienia skutkuje obowiązkiem sądu administracyjnego jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 2 

Ppsa). Z tych przyczyn zasadne jest uchylenie zaskarżonego wyroku i odrzucenie skargi (art. 

189 Ppsa). 

Sąd w tym składzie nie podziela prezentowanych w orzecznictwie poglądów, z których 

wynika, że doręczenie aktu nadzoru nad samorządem terytorialnym (np. rozstrzygnięcia 

nadzorczego, zarządzenia zastępczego) w formie dokumentu elektronicznego doręczanego 

przy pomocy ePUAP dla swej skuteczności wymagałoby uprzedniego sporządzenia tzw. 

urzędowego poświadczenia doręczenia (UPD), nie wystarczy zaś, aby udokumentowanie 

faktu doręczenia takiego aktu nadzoru, było potwierdzone w formie UPP. Prezentując taką 

argumentację, eksponuje się zwykle, że organ gminy jest uprawniony do wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze (zarządzenie zastępcze) do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, stawiać ma to organ gminy w specyficznej sytuacji prawnej – z jednej 

strony jest on podmiotem publicznym w rozumieniu Uinf, z drugiej zaś stroną postępowania 

nadzorczego, któremu przysługują określone środki prawne i których wniesienie uzależnione 

jest od zachowania terminu (por. motywy zawarte w postanowieniach Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia: 16 września 2016 r., II OZ 910/16; 11 stycznia 2018 r., II OZ 

1638/17; 16 stycznia 2018 r., II OZ 1649/17, 27 kwietnia 2018 r., II OZ 425/18, orzeczenia 

dostępne w CBOSA.orzeczenia.nsa.gov.pl). Eksponuje się także w orzecznictwie przepis § 14 

rozp. PRM z 2011, wedle którego "Poświadczenie doręczenia jest udostępniane przez system 

teleinformatyczny podmiotu publicznego w celu umożliwienia podpisania tego poświadczenia 

przez adresata dokumentu elektronicznego i zawiera: 1) pełną nazwę podmiotu publicznego, 

który doręcza dokument elektroniczny; 2) pełną nazwę podmiotu, któremu podmiot publiczny 

doręcza dokument elektroniczny; 3) oznaczenie sprawy; 4) jednoznaczne oznaczenie pisma, 

którego dotyczy; 5) w przypadku podpisania poświadczenia doręczenia - datę i czas 

podpisania rozumiane jako data i czas doręczenia dokumentu elektronicznego". 

Uznać jednak wypadnie uogólniająco, że rodzaj skutków, jakie powoduje doręczenie 

podmiotowi publicznemu dokumentu elektronicznego przy pomocy ePUAP – rozpoczęcie 

biegu terminu do wniesienia ewentualnej skargi sądowoadministracyjnej – nie stanowi 

przesłanki do pominięcia konieczności uwzględnienia treści § 11 ust. 1 pkt 1 rozp. PRM z 

2011, a w konsekwencji poświadczenie przedłożenia może potwierdzać fakt doręczenia 

takiego dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych. Gmina jako podmiot 

publiczny jest zobowiązana do obsługi elektronicznej skrzynki podawczej (art. 16 ust. 1a 

Uinf), data wytworzenia UPP w stosunku do określonego dokumentu elektronicznego 

przesyłanego przy pomocy ePUAP jest znana pracownikom urzędu gminy obsługującym tę 

skrzynkę. Skoro w przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą gminy, a tym samym wprowadzenie do systemu teleinformatycznego tej 

gminy powyższego dokumentu, umożliwione jest automatyczne utworzenie poświadczenia 

przedłożenia, to stanowi ono dowód doręczenia tegoż dokumentu. Nie jest więc tak, że 

dopiero podpisanie poświadczenia doręczenia dokumentu elektronicznego w trybie § 14 rozp. 

PRM z 2011 przez adresata – gminę, stanowi iż dopiero w dacie podpisania UPD, nastąpił 

skutek doręczenia zarządzenia zastępczego Wojewody [...]. Gdyby podzielić dotychczasowy 

kierunek orzecznictwa w tego typu przypadkach, okoliczność braku obsługi w danym czasie 

elektronicznej skrzynki podawczej przez gminę i brak podpisania UPD, powodowałaby 
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"odsunięcie w czasie" rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia ewentualnej skargi na 

doręczany tej gminie w formie dokumentu elektronicznego, akt nadzoru nad jednostką 

samorządu terytorialnego. Niweczony byłby przeto cel, jaki ma być osiągany przez podmioty 

publiczne – usprawnienie obiegu dokumentów między tymi podmiotami (por. art. 16 ust. 3 

Uinf in fine). 

Per analogiam, należy przywołać, że w judykaturze wypowiedziano pogląd, który wypadnie 

podzielić, iż wniesienie do sądu pisma procesowego za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

następuje w dniu, w którym wiadomość elektroniczna została wprowadzona do systemu 

teleinformatycznego sądu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 

marca 2017 r., II OZ 143/17, CBOSA.nsagov.pl). 

F. Z powyższych względów i działając na podstawie art. 189 w zw. z art. 58 § 1 pkt 2 Ppsa 

orzeczono, jak w postanowieniu.” (…). 

Orzeczenia powiązane 

1. Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 16 września 2016 r., II OZ 

910/16; 11 stycznia 2018 r., II OZ 1638/17; 16 stycznia 2018 r., II OZ 1649/17, 27 

kwietnia 2018 r., II OZ 425/18 oraz 14 marca 2017 r., II OZ 143/17. 

 

Przepisy 

Art. 39² K.p.a. – "W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest 

podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej 

na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną 

skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 39¹ nie stosuje się".  

Art. 46 § 9 K.p.a. - "Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma w formie 

dokumentu elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3". 

Art. 46 § 10 K.p.a. "Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu 

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób określony w tej ustawie". 

Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (w dacie podejmowania zaskarżonego zarządzenia 

zastępczego Dz. U. 2017, poz. 570 ze zm.) - "Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie 

danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania 

danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych 

związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując 

informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej". 

Art. 16 ust. 1a - "Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, 

spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do 

spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę".  

Art. 16 ust. 2 „Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić 

wymianę informacji w postaci elektronicznej: 1) z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów 
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teleinformatycznych; 2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej. 

Art. 16 ust. 3 – „Prezes Rady Ministrów został zobowiązany do określenia, w drodze 

rozporządzenia: 1) warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 

elektronicznych, w tym reguł tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej, 2) formy 

urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów, 3) 

sposobu sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych, 4) sposobu udostępniania 

kopii dokumentów elektronicznych oraz warunków bezpieczeństwa udostępniania formularzy 

i wzorów dokumentów - uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i 

wymiany danych w postaci elektronicznej oraz potrzebę usprawnienia i ujednolicenia obiegu 

dokumentów między podmiotami publicznymi.” 

§ 11 ust. 1 pkt 1 rozp. PRM z 2011 - "doręczenie dokumentu elektronicznego na 

informatycznym nośniku danych może być potwierdzone poświadczeniem przedłożenia". 

 

Główne problemy 

1. Zasady doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

2. Doręczenie przez e-PUAP korespondencji stronie postępowania, a organowi 

publicznemu 

3. UPD, a UPP, jako dowód doręczenia pism w postępowaniu podatkowym 
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• „Rekonstrukcja” zarzutów skargi kasacyjnej organu podatkowego na podstawie 

uzasadnienia skargi – dr hab. Hanna Filipczyk, Uniwersytet w Białymstoku, 

Enodo Advisors  

 

Wyrok NSA z 8 października 2019 r., II FSK 872/19 

[W] petitum skargi kasacyjnej nie wymieniono, wśród naruszonych przez Sąd przepisów, 

regulacji materialnoprawnych (…). Uchybienie to nie uwolniło jednak Sądu od obowiązku 

oceny zaskarżonego wyroku z punktu widzenia naruszenia norm prawa materialnego.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

5. Rozpoznając niniejszą skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż ma ona 

usprawiedliwione podstawy dlatego należało ją uwzględnić. Skarga kasacyjna wskazuje w 

petitum na podstawy wymienione przez prawodawcę jedynie w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. W 

niniejszej sprawie, jako przesłankę naruszenia przez Sąd, którego orzeczenie zaskarżono, 

wskazano przepisy prawa formalnego. Nie wskazano natomiast expressis verbis przepisu art. 

174 pkt 2 p.p.s.a. W petitum skargi kasacyjnej powołano się na naruszenie przez Sąd 

administracyjny pierwszej instancji przepisów art. 122 § 1, art. 187 § 1 oraz 191 o.p. Zdaniem 

tego Sądu wskazane przepisy zostały bowiem naruszone przez organy podatkowe podczas 

wydawania zakwestionowanych przez stronę decyzji. 

(…) 

Natomiast w petitum skargi kasacyjnej nie wymieniono, wśród naruszonych przez Sąd 

przepisów, regulacji materialnoprawnych na co zwracali uwagę pełnomocnicy podatnika w 

toku rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a następnie piśmie procesowym z 

23 września 2019 r. zatytułowanym "Załącznik do protokołu rozprawy". Uchybienie to nie 

uwolniło jednak Sądu od obowiązku oceny zaskarżonego wyroku z punktu widzenia 

naruszenia norm prawa materialnego. Zgodnie z uchwałą pełnego składu NSA z 26 

października 2009 r., I OPS 10/09: "Przez rozpoznanie sprawy przez Naczelny Sąd 

Administracyjny w granicach skargi kasacyjnej należy rozumieć rozpoznanie sprawy w 

ramach wyznaczonych wszystkimi zarzutami, przytoczonymi w powołanych podstawach 

kasacyjnych. Odstąpienie zatem od ustosunkowania się do wszystkich zgłoszonych zarzutów 

kwalifikowane być musi jako nieznajdujące uzasadnienia prawnego odstępstwo od zasady 

związania granicami skargi kasacyjnej i powinno zostać ocenione w ten sam sposób jak 

wyjście poza granice skargi kasacyjnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że art. 183 § 1 p.p.s.a. 

wprowadza zarówno ograniczenie do rozpoznania skargi kasacyjnej w tych granicach, ale 

także i obowiązek jej rozpoznania właśnie w tych granicach (J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. 

Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, 

Warszawa 2006, s. 72). (...) w sytuacji, gdy strona przytoczy w petitum skargi kasacyjnej 

wyłącznie zarzut naruszenia prawa przez organ administracji publicznej, nie powiązawszy go 

z zarzutem naruszenia prawa przez WSA, nie jest uzasadnione bezwarunkowe i automatyczne 

dyskwalifikowanie takiej skargi z powołaniem się na niedopełnienie wymogów określonych 

w art. 176 p.p.s.a. ("przytoczenie podstaw kasacyjnych"). W każdym bowiem postępowaniu 

przed organem władzy publicznej - a w szczególności przed sądem - obowiązuje tzw. zasada 

falsa demonstratio non nocet, zgodnie z którą błędne oznaczenie sprawy nie powinno 

pociągać za sobą automatycznie odmowy jej rozpoznania (m.in. orzeczenie TK z 3 grudnia 
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1996 r., K 25/95)." Zarzuty takie płyną bowiem z treści uzasadnienia skargi kasacyjnej. Są 

one wyraźnie wyartykułowane i korespondują z wypowiedziami Sądu administracyjnego 

pierwszej instancji zawartymi w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Wobec tego muszą 

być wzięte pod uwagę w toku postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Dotyczą one uchybienia przepisom art. 17 ust 1 pkt 6 lit a) u.p.d.o.f. polegającego na błędnej 

ocenie Sądu pierwszej instancji subsumpcji dokonanej przez organy podatkowe. Zarzut ten 

łączy się z wadliwym zrozumieniem przez Sąd sensu przepisów art. 199a § 1 i § 2 o.p. oraz 

jego zastosowania w niniejszej sprawie. W niniejszej sprawie, o czym była mowa, stan 

faktyczny został ustalony w sposób zupełny. Natomiast jego ocena prawna nie została 

dokonana w sposób prawidłowy. Z normy prawnej wywiedzionej z przepisów art. 17 ust. 1 

pkt 6 lit a) w zw. z art. 38b ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że osoba fizyczna, która uzyskała 

przychód z odpłatnego zbycia akcji jest obowiązana zapłacić podatek od osiągniętego 

dochodu z zastosowaniem stawki 19%. Prawidłowo zrekonstruowana hipoteza tej normy 

wskazuje przy tym, że chodzi tu o przychody z odpłatnego zbycia akcji, niezależnie od tego 

poprzez dokonanie jakiej czynności prawnej nastąpiło ich odpłatne zbycie. W niniejszej 

sprawie, wbrew temu co wywiódł sąd pierwszej instancji, warunki określone w hipotezie tej 

normy ziściły się. Nastąpiło odpłatne zbycie akcji, w wyniku którego podatnik uzyskał 

dochód podlegający opodatkowaniu. W stanie faktycznym nie została bowiem zawarta 

umowa darowizny, lecz została dokonana czynność prawna odpłatnego zbycia akcji spółki E. 

S.A. 

Taka kwalifikacja prawnopodatkowa stanu faktycznego jest determinowana prawidłowym 

odczytaniem norm prawnych wynikających z przepisów art. 199 § 1 i 2 o.p., czego 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie uczynił. Zgodnie z przepisem art. 199a § 1 

tej ustawy 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. Dopiero na podstawie tak określonej treści czynności 

prawnej organ podatkowy wywodzi określone skutki podatkowe. Należy raz jeszcze 

podkreślić, że nie jest rolą organów podatkowych cywilnoprawna kwalifikacja czynności 

prawnej, lecz jedynie ocena skutków prawnopodatkowych, jakie ona wywołuje. Niemniej 

niekiedy wskazanie adekwatnych skutków podatkowych dokonanej czynności prawnej jest 

zależne od ustalenia stanu faktycznego na podstawie przepisu art. 199a § 2 o.p. Z przepisu art. 

199a § 2 o.p. wynika bowiem, że jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano 

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

(…) 

Przyjmując zatem za punkt wyjścia koncepcję pojedynczej czynności pozornej należy 

zauważyć, że w rozpatrywanym stanie faktycznym zaistniała pozorność czynności prawnej. 

W istocie strony nie zawarły umowy darowizny akcji spółki E. S.A., lecz dokonały czynności 

prawnej odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. Oświadczenie woli podlegające jej 

uzewnętrznieniu miało więc wskazywać na chęć przekazania przez podatnika pod tytułem 

darmym akcji spółki E. S.A. O. VII Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu. Natomiast 

oświadczenie ukryte oznaczało w istocie wolę odpłatnego zbycia akcji spółki. W zaistniałym 

stanie faktycznym została więc dokonana jedna czynność prawna. Była nią czynność prawna 

odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. Taki właśnie był cel dokonanej czynności prawnej, a 

nie nieodpłatne przeniesienie własności akcji spółki tytułem darowizny. 
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(…) 

Z ustalonego przez organy podatkowe stanu faktycznego wynika, że czynność prawna 

odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. składała się w istocie ze zbioru powiązanych ze sobą 

czynności. Powiązania pomiędzy nimi zachodziły z uwagi na podmioty oraz treści stosunków 

prawnych powstałych na skutek dokonania tych czynności. Co prawda, stronami tych 

czynności były różne podmioty. Niemniej, jak wynika ze stanu faktycznego, w tych 

podmiotach zaangażowany kapitałowo był jeden podatnik. Tym samym posiadał on 

decydujący wpływ na oświadczenia woli poszczególnych podmiotów będących stronami 

dokonanych czynności. Nie ulega wątpliwości, że skutkiem dokonania czynności prawnej 

odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. było uzyskanie przez tego podatnika przysporzenia 

majątkowego. Pierwszą czynnością składającą się na tą czynność prawną było przeniesienie 

własności akcji spółki E. S.A. na rzecz O. VII F. I. Z. Przyczyniło się ono do wzrostu 

wartości aktywów funduszu, co skutkowało wzrostem wartości certyfikatów inwestycyjnych 

zakupionych wcześniej przez spółkę komandytową W. I. S. & Co. W konsekwencji, wraz z 

sukcesywnym wpływaniem do Funduszu żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych 

formułowanych przez spółkę W. I. S. & Co, następowało ich wykupywanie oraz umorzenie. 

W wyniku tego spółka otrzymywała środki pieniężne. Natomiast ostatnią czynnością było 

przekazanie tych środków pieniężnych podatnikowi przez spółkę W. I. S. & Co. W istocie 

stanowiło ono spełnienie świadczenia przez O. VII F. I. Z. w zamian za nabyte akcje spółki E. 

S. A. Należy przy tym podkreślić, że w świetle przepisu art. 356 § 2 k.c. świadczenie 

pieniężne może zostać spełnione nie tylko osobiście przez dłużnika, lecz także przez osobę 

trzecią. Dlatego przekazywanie podatnikowi środków przez spółkę W. I. S. & Co stanowiło 

spełnienie świadczenia wzajemnego. Nastąpiło ono jednak dopiero po wzroście wartości 

aktywów O. VII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na skutek nabycia akcji spółki E. 

S.A. 

Wbrew zatem temu, co wskazał sąd pierwszej instancji, organy podatkowe wykazały 

świadczenie wzajemne, które uzyskał podatnik. Jego określenie wiązało się jednak z 

prawidłowym ustaleniem treści czynności prawnej, przy uwzględnieniu zgodnego zamiaru 

stron i celu tej czynności. Stanowiło go więc uzyskanie środków pieniężnych w zamian za 

akcje spółki E. S.A. Podatnik, otrzymując środki pieniężne od spółki W. I. S. & Co uzyskał 

więc przysporzenie majątkowe, które wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego w 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągnął on bowiem przychód z czynności 

odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. na rzecz O. VII F. I. Z. Tym samym organy podatkowe 

prawidłowo zakwalifikowały skutek czynności prawnej odpłatnego zbycia akcji w postaci 

osiągnięcia z tego tytułu przychodu jako ten, który wypełnia hipotezę normy 

zrekonstruowanej z przepisów art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) w zw. z art. 38b ust. 1 u.p.d.o.f. 

(…) 

 

Wyroki powiązane 

1.  Uchwała pełnego składu NSA z 26 października 2009 r., sygn. I OPS 10/09 
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Przepisy 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U…. 

Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

Art. 77. 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych 

wolności lub praw. 

Art. 78 Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej 

instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. 

Art. 176. 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. 

2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. 

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo po postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi  

Art.  174 Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie; 

2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na 

wynik sprawy. 

Art.  183 §  1.  Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi 

kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Strony mogą 

przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych. 

 

Główne problemy 

1. Jaki jest pożądany i prawnie legitymowany stopień rygoryzmu formalnego wobec 

skargi kasacyjnej – sposobu sformułowania podstaw (zarzutów) kasacyjnych? 

2. Czy skargom kasacyjnym wnoszonym przez podatników i przez organy podatkowe 

należy stawiać te same wymogi?  

3. Jaki jest zakres mocy wiążącej i sens uchwały I OPS 10/09? 

4. Czy uchwała I OPS 10/09 dotyczy także skarg kasacyjnych wnoszonych przez organy 

podatkowe? 
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• Wskazanie innej podstawy prawnej przez organ odwoławczy w świetle zasady 

dwuinstancyjności; zasada dwuinstancyjności a niedewolutywny tryb 

odwoławczy w postępowaniu przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego -  

radca prawny Artur Nowak Domański Zakrzewski Palinka 

 

Wyrok WSA z 26 czerwca 2019 r., I SA/Bk 210/19 

Zmiana podstawy prawnej rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy narusza zasadę 

dwuinstancyjności  postępowania podatkowego. O tożsamości sprawy decydują cztery 

elementy: podmiot, przedmiot, podstawa prawna i stan faktyczny, w którym są te same fakty 

mające znaczenie prawotwórcze. Zmiana jednego z nich skutkuje nową sprawą 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Skarga zasługuje na uwzględnienie, Sąd uznał bowiem za zasadny zarzut naruszenia zasady 

dwuinstancyjności postępowania. 

Zaznaczyć na wstępie trzeba, że w sprawie nie jest sporny stan faktyczny. Rozpoznając 

odwołanie organ powtórzył ustalenia faktyczne poczynione w sprawie w postępowaniu 

pierwszoinstancyjnym (zostały one przedstawione przez Sąd powyżej), a strona skarżąca 

ustaleń tych nie kwestionuje. 

Istotne w sprawie jest natomiast to, że rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne zapadło przy 

wskazaniu w podstawie prawnej art. 199a o.p. Z kolei organ odwoławczy, utrzymując w 

mocy decyzję wydaną w pierwszej instancji, akceptując przyjęte stanowisko, że Skarżący 

dokonał jako osoba fizyczna sprzedaży udziałów w Z. C. B. sp. z o.o. na rzecz S. NV i 

uzyskał z tego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, uznał jednak, że podstawą rozstrzygnięcia sprawy nie jest wskazany przez organ 

pierwszej instancji art. 199a § 1 o.p., lecz podstawę tę stanowią przepisy art. 180 § 1, art. 187 

§ 1 i art. 191 o.p. 

Zgodnie z art. 199a § 1 o.p. 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. W orzecznictwie wskazuje się, że art. 199a § 1 o.p. 

zawiera dyrektywy odczytywania treści czynności prawnej zgodnie z zamiarem stron tej 

czynności, a więc w celu poznania rzeczywistej woli stron czynności prawnej. Określone w 

tym przepisie wskazówki interpretacyjne dają pierwszeństwo zgodnemu zamiarowi stron i 

celowi umowy przed dosłownym brzmieniem złożonych oświadczeń. Proces interpretacji 

umowy nie może się zatem ograniczać jedynie do zbadania jej tekstu, a powinien uwzględnić 

znaczenie spornych postanowień umowy, zgodnie z rzeczywistą wolą jej stron (tak np. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach: z 22 września 2009 r., sygn. akt II FSK 598/08; 

z 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2118/11; z 4 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2074/14 

– wszystkie dostępne na stronie internetowej NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Przepis ten 

stanowi zatem wskazówkę dla organów podatkowych dokonujących w ramach postępowania 

podatkowego określonych ustaleń faktycznych, aby w sytuacji, gdy podatnik dokonał 

określonej czynności prawnej badać ją nie tylko kierując się samą jej nazwą, ale przede 

wszystkim przez pryzmat poszczególnych postanowień umownych, okoliczności, w jakich 

została zawarta – po to, aby odtworzyć jej rzeczywistą treść, a w ślad za tym, jakiej czynności 

prawnej strony dokonały. Również w wyroku z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3639/15 
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NSA wskazał, że określony w tym przepisie nakaz odczytywania treści czynności prawnej 

zgodnie z zamiarem stron tej czynności prawnej oznacza, że te elementy mają pierwszeństwo 

przed dosłownym brzmieniem złożonych oświadczeń, a zatem proces interpretacji umowy nie 

może się ograniczać tylko do zbadania tekstu umowy, ale powinien uwzględniać rzeczywistą 

wolę stron. Zatem ta norma prawna dotyczy z reguły podatników, którzy mieli dobre intencje, 

a tylko niefortunnie sformułowali oświadczenie; powyższe wskazuje z kolei na konieczność 

jego stosowania niezależnie od tego, czy zmiana podatkowej kwalifikacji umowy działa na 

korzyść organu podatkowego, czy też podatnika. Chodzi bowiem o to, że organy podatkowe 

w toku prowadzonego postępowania określają rzeczywisty (faktyczny) przebieg transakcji 

pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, oceniając w konsekwencji skutki 

podatkowoprawne poczynionych przez siebie ustaleń faktycznych (por. wyrok NSA z dnia 19 

października 2016 r. sygn. akt II FSK 1969/16). Zatem w takich właśnie działaniach wyraża 

się sens wskazywanego w orzecznictwie "przedefiniowania" danej czynności. 

Zatem w świetle art. 199a § 1 o.p., organ podatkowy na podstawie całokształtu okoliczności 

faktycznych sprawy ustala rzeczywistą treść czynności, jej istotę – co mieści się w ogólnym 

obowiązku zrekonstruowania stanu faktycznego zgodnego z rzeczywistością. Ten nakaz 

wynika wprost z treści art. 122 § 1 i art. 187 § 1 o.p., które obligują organy do zebrania i 

wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego. Jednak w pierwszej kolejności umowy 

będące przedmiotem oceny organów podatkowych powinny być ocenione pod względem 

zgodności ich nazwy z treścią (np. umowy nazwane jako "najem" czy "dzierżawa") i w tej 

fazie badania organy mogą brać pod uwagę wszelkie kryteria, w szczególności zamiar stron i 

cel umowy. Rezultatem tych czynności może być wspomniane "przedefiniowanie" tych 

umów, inaczej mówiąc – uznanie, że treść złożonych oświadczeń woli, cel zawartej umowy, 

okoliczności jej wykonania itp. dają podstawę do uznania, że są to umowy o innym 

charakterze (np. leasing, sprzedaż, użytkowanie). W takim przypadku to właśnie na podstawie 

tych umów organ podatkowy obowiązany jest określić skutki na gruncie prawa podatkowego 

(por. wyrok WSA w Opolu z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Op 401/18). Zatem, 

działając na podstawie art. 199a § 1 o.p., organ podatkowy może wykazać, że między 

stronami umowy doszło do dokonania określonej czynności cywilnoprawnej, jednak "innej" 

niż wynikająca z dosłownego (niejasnego znaczeniowo) brzmienia złożonych przez nie 

oświadczeń woli i wywiedzenia z takiej właśnie czynności skutków podatkowych - a nie na 

podstawie błędnie nazwanej przez strony czynności cywilnoprawnej (por. wyroki: z dnia 13 

czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 369/16; z dnia 22 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 

2900/17; z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 4199/17). Dodać należy, że tak 

rozumiany art. 199a § 1 o.p. stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 

czerwca 2016 r. sygn. akt K 53/05, w którym wskazano na uprawnienia przysługującego 

organom prowadzącym postępowanie w postaci posiadania kompetencji proceduralnych do 

zbadania każdej okoliczności istotnej z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, a 

zatem także kompetencji do badania treści czynności cywilnoprawnych i określania ich 

konsekwencji prawnopodatkowych. 

Tym niemniej, podkreśla się, że badanie rzeczywistej treści czynności prawnej i 

wyprowadzenie z niej skutków podatkowych jest czym innym niż uznanie, że wykazanie celu 

działania w postaci osiągnięcia zamierzonego, korzystnego dla strony rezultatu podatkowego 
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jest wystarczające do pominięcia skutków podatkowych ważnych i uznanych za skuteczne 

(oraz nie uznanych za pozorne) czynności prawnych. (…) 

W kontrolowanej sprawie organ pierwszej instancji, powołując się na przepis art. 199a § 1 

o.p. przyjął, że czynności Skarżącego, choć ważne i skuteczne, były nakierowane na 

osiągnięcie korzyści podatkowej, a to - co trafnie akcentuje pełnomocnik w skardze – 

zdaniem organu oznaczało de facto posłużenie się konstrukcją prawną zbliżoną do obejścia 

prawa, uregulowaną (od dnia 15 lipca 2016 r. w art. 119a i nast. o.p.). W 2014 przepis ten 

jednak nie obowiązywał. W stanie prawnym obwiązującym w 2014 organ podatkowy mógł 

nie uwzględnić skutków podatkowych tylko tych czynności, które uznał za pozorne (art. 199a 

§ 2 o.p. w związku z art. 83 § 1 K.c.) natomiast nie mógł tego uczynić w przypadku, gdy 

czynności uznawał za ważne i skuteczne prawnie. Jak to stwierdził NSA w wyroku z dnia 15 

stycznia 2016 r., II FSK 3162/13, organ podatkowy nie może całkowicie pominąć skutków 

podatkowych czynności podatnika uznanych za ważne. 

Działając jako organ odwoławczy Naczelnik P. Urzędu Celno – Skarbowego ocenił, że 

decyzja wspólników B. sp. z o.o. o wniesieniu aportu do nowoutworzonej spółki nie wiązała 

się z zamiarem rozwijania spółki, a jedynie była kolejnym krokiem do niezwłocznego 

sprzedania udziałów już wcześniej ugruntowanego umową przedwstępną, która to sprzedaż 

faktycznie została dokonana przez Skarżącego i pozostałych wspólników Spółki B.. Organ 

uznał więc, że przesunięcia majątkowe miały jedynie powód finansowy - Skarżący osiągnął 

korzyść podatkową w wyniku ukrycia sprzedaży udziałów w B. na rzecz belgijskiej spółki a 

jednocześnie nie dokonał wpłaty do budżetu państwa podatku dochodowego, wykorzystując 

konstrukcje przepisów art. 24 ust. 8a pkt 2 u.p.d.o.f. i art. 14 ust. 3 pkt 10 tej ustawy. 

Ujawnienie transakcji sprzedaży przez Skarżącego udziałów na rzecz S. NV pociągałoby za 

sobą konieczność zadeklarowania podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż dla 

przychodu uzyskanego z tytułu wykonania tej czynności ustawodawca nie przewidział 

zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Przyjmując ustalenia organu podatkowego pierwszej instancji, w szczególności konstatację, 

że Skarżący i pozostali wspólnicy B. Sp. z o.o. w rzeczywistości dokonali transakcji 

sprzedaży udziałów, organ odwoławczy, tak jak organ pierwszej instancji, w istocie 

zakwestionował ciąg działań gospodarczych podjętych przez Skarżącego (wniesienie aportem 

spółki B. do M. Sp. z o.o.), wskazując, że wniesienie aportem udziałów Spółki B. nie miało 

praktycznych konsekwencji, gdyż wspólnicy z góry planowali przekształcenie i likwidację M. 

sp. z o.o. w spółkę jawną, a spółka M. została utworzona wyłącznie po to, by sprzedać udziały 

na warunkach umowy przedwstępnej, a następnie ją przekształcić i zlikwidować. 

Rzeczywistym celem działań było natomiast niezapłacenie podatku od sprzedaży udziałów. 

Przyjmując za podstawę faktyczną ustalenia przyjęte przez organ pierwszej instancji organ 

odwoławczy ustalił dochód Skarżącego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w B. na rzecz S. 

NV i określił kwotę podatku. 

Sąd przyznaje rację stronie skarżącej, że powołane przez organ odwoławczy w podstawie 

rozstrzygnięcia przepisy art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 191 o.p. nie mogły stanowić 

samodzielnej podstawy rozstrzygnięcia, którego istotą jest pominięcie skutków podatkowych 

ważnych czynności prawnych. Przepisy regulujące kwestie dowodowe nie mogą stanowić 

samodzielnej podstawy rozstrzygnięcia, które w istocie stanowi nieudolną (bo niemającą 

podstawy prawnej) próbę stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Powołane 
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przepisy pozwalają i zobowiązują organ do prowadzenia czynności dowodowych 

pozwalających ustalać fakty, nie pozwalają natomiast na ocenę treści czynności prawnych. Z 

tego względu błędem organu odwoławczego jest zakwestionowanie na podstawie wskazanych 

przepisów ciągu zdarzeń prawnych jako stanowiących nadużycie i zmierzających do 

uniknięcia opodatkowania. Rację ma strona skarżąca, że wskazane przepisy nie dają 

samoistnej podstawy do kwestionowania skutków podatkowych ważnych i skutecznych 

czynności prawnych, stron tych czynności a także ustalania celu i zamiaru działania, i nie 

mogą być stosowane jako swoista klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. 

Przede wszystkim jednak organ odwoławczy, zmieniając podstawę rozstrzygnięcia z przepisu 

art. 199a § 1 o.p na art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 191 o.p. naruszył zasadę dwuinstancyjności 

postępowania podatkowego. Stosownie do treści art. 127 o.p. postępowanie podatkowe jest 

dwuinstancyjne. Oznacza to, że strona postępowania niezadowolona z rozstrzygnięcia organu 

podatkowego pierwszej instancji może, w zakreślonym terminie, zwrócić się w odwołaniu do 

organu podatkowego drugiej instancji, o rozpatrzenie swojej sprawy. W takiej sytuacji organ 

odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą 

decyzją organu pierwszej instancji. (por. S. Presnarowicz, Komentarz do art. 127 ustawy 

Ordynacja podatkowa, Lex). Ważna jest przy tym tożsamość sprawy. Ta sama sprawa co do 

tożsamości winna być przedmiotem rozpoznania zarówno przed organem pierwszej, jak i 

drugiej instancji. O tożsamości sprawy decydują cztery elementy: podmiot, przedmiot, 

podstawa prawna i stan faktyczny, w którym są te same fakty mające znaczenie 

prawotwórcze. Zmiana jednego z nich skutkuje nową sprawą (por. wyrok WSA w 

Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 350/13 dostępny w CBOIS na 

stronie internetowej cbois.nsa.gov.pl). 

W niniejszej sprawie na etapie postępowania odwoławczego doszło do zmiany podstawy 

prawnej decyzji. Organ odwoławczy wyraźnie i jednoznacznie podważył prawidłowość 

oparcia rozstrzygnięcia na przepisie art. 199a o.p. i przyjął za taką podstawę, oprócz 

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 180 § 1, art. 187 

§ 1 i art. 190 o.p. Tym samym organ odwoławczy nie podzielił koncepcji przyjętej przez 

organ pierwszej instancji, który za podstawę rozstrzygnięcia przyjął regulację pozwalającą na 

ustalenie treści czynności prawnej, przy uwzględnieniu zgodnego zamiaru stron i celu 

czynności, a nie tylko dosłownego brzmienia oświadczeń woli złożonych przez strony 

czynności. Kwestia rozstrzygnięcia sprawy na innej podstawie istotnie zmienia przedmiot 

rozstrzygnięcia. Przepis art. 199a o.p. jest przepisem o charakterze materialnoprawnym, 

istotnie wpływającym na kształt prowadzonego w sprawie postępowania. 

Działanie organu odwoławczego doprowadziło do tego, że sprawa Skarżącego nie została 

rozpoznana dwukrotnie. Organ odwoławczy odmawiając zastosowania art. 199a o.p., 

rozpoznał ją przy zastosowaniu nowej, znacząco zmienionej, podstawy prawnej. 

Ponownie rozpoznając sprawę organ podatkowy winien uczynić to w granicach 

wyznaczonych przez organ pierwszej instancji. Jeżeli organ odwoławczy nie widzi 

możliwości zastosowania art. 199a o.p. winien uchylić rozstrzygnięcie organu pierwszej 

instancji, przedstawiając zalecenia co do dalszego postępowania w sprawie, ewentualnie 

umorzyć postępowanie. Orzekając ponownie organ odwoławczy winien jednak uwzględnić 

stanowisko Sądu co do zakresu stosowania tej regulacji. 
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Z uwagi na naruszenie powyższych przepisów, w szczególności art. 127 o.p. w stopniu 

mającym wpływ na wynik sprawy, zaskarżona decyzja została przez Sąd uchylona. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2013 r. I SA/Bd 350/13 – zmiana 

podstawy prawnej rozstrzygnięcia narusza zasadę dwuinstancyjności  

2. III SA 366/03 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 maja 

2004 zmiany podstawy prawnej rozstrzygnięcia narusza zasadę dwuinstancyjności, 

ponieważ strona nie miała możliwości ustosunkowania się w odwołaniu do nowego 

stanowiska organu 

3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2014 r. I FSK 549/13 - 

zmiana podstawy prawnej rozstrzygnięcia przez organ drugiej instancji nie narusza 

zasady dwuinstancyjności o ile chodzi o to samo zobowiązanie oraz o tę samą kwestię 

szczegółową  

4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2018 r. I FSK 1794/16 

Przepis art. 233 § 2 o.p., określając przesłanki wydania kasatoryjnej decyzji, odwołuje się 

jedynie do konieczności "przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w 

znacznej części". Poza zakresem tej normy prawnej jest kwestia odmiennej, nowej, oceny 

prawnej organu odwoławczego, która nie może być wyłączną podstawą uchylenia decyzji 

organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten 

organ. W sytuacji zatem, gdy organ odwoławczy na gruncie tego samego stanu 

faktycznego wyrazi odmienną ocenę prawną niż to uczynił organ pierwszej instancji, nie 

można zasadnie twierdzić, że takie postępowanie narusza zasadę dwuinstancyjności 

postępowania. 

5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2019 r. II FSK 963/17 - co 

do zasady nie jest naruszeniem zasady dwuinstancyjności postępowania dokonanie przez 

organ drugiej instancji odmiennej oceny prawnej stanu faktycznego, który był 

przedmiotem ustaleń przez organ pierwszej instancji. Jednakże jak wynika z zebranego w 

niniejszej sprawie materiału dowodowego, przedmiotem oceny organu pierwszej instancji 

była tylko transakcja sprzedaży udziałów spółki B. spółce C. pod kątem przesłanek z art. 

199a § 2 O.p. (tj. pozorności dokonanej czynności w zw. z art. 83 k.c.), podczas gdy 

organ drugiej instancji dokonał szerszego zebrania, jak i oceny materiału dowodowego 

pod kątem zaistnienia przesłanek do zastosowania zupełnie odmiennej kwalifikacji 

prawnej z art. 11 u.p.d.o.p. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 

września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w 

drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób 

prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1186). Kwalifikacja ta wiązała się z ustaleniem podmiotów powiązanych i cen 

transferowych. Te dwie instytucje różnią się więc między sobą z uwagi na ich 

autonomiczną regulację, jak i odmienne zastosowanie w praktyce. Zastosowanie 

przepisów o tzw. cenach transferowych wymaga ustalenia zupełnie innego zakresu 

przesłanek przy szacowaniu dochodów (dotyczy to w szczególności wyboru 

odpowiedniej metody szacowania dochodu). Dlatego słuszne jest zaprezentowane w 

skardze kasacyjnej stanowisko Strony skarżącej, że pozbawiono ją możliwości 

about:blank#/document/16799056?unitId=art(233)par(2)&cm=DOCUMENT
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odniesienia się w postępowaniu podatkowym do stanowiska przedstawionego przez 

organ odwoławczy. Strona nie mogła zweryfikować tej kwalifikacji w dwóch instancjach, 

bowiem tylko druga instancja odnosiła się do tego zakresu przepisów i tej kwalifikacji 

prawnej zaistniałej sytuacji w swojej decyzji. 

6. I SA/Po 710/19 –  

a) zmiana podstawy prawnej rozstrzygnięcia przez organ drugiej instancji nie narusza 

zasady dwuinstancyjności; 

b) zamknięty katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego,   

c) sytuacja w przypadku niedewolutywnego środka odwoławczego (postępowanie 

odwoławcze przed Naczelnikiem UCS)    

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z dnia 14 maja 

2019r. poz. 900, ze zm.)  

Art. 127 Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. 

Art. 180 §1 Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia 

sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 

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. 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. 

Art. 221a §1 W przypadku wydania w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej, odwołanie od tej decyzji rozpatruje ten sam organ 

podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. 

 

Główne problemy 

1. W jakich przypadkach dochodzi do naruszenia zasady dwuinstancyjności 

postepowania podatkowego   

2. Tożsamość sprawy podatkowej 

3. Zasada dwuinstancyjności a rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego 

4. Zasada dwuinstancyjności a niedewolutywne postępowanie odwoławcze przed 

naczelnikiem urzędu celno-skarbowego     
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14.45 –  18.00 sesja II: Walka o efektywność systemu podatkowego – gdzie drwa rąbią 

tam wióry lecą (prowadzenie prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski) 

Część I  

• GAAR i opinie zabezpieczające  

- zagadnienia intertemporalne GAAR (uchwała Nr 4/2019 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu 

Opodatkowania z 18 grudnia 2019 r.) –– dr hab. Hanna Filipczyk (UwB) 

- odmowa wydania opinii zabezpieczającej (wyrok NSA z 8 lipca 2019 r., II FSK 135/19) - Andrzej 

Ladziński (GWW) 

• stosunek powiernictwa jako ukryta czynność prawna w rozumieniu art. 199a o.p. (wyrok WSA 

Poznaniu z  21 listopada 2019 r., I SA/Po 710/19, nieprawomocny) –– Tomasz Siennicki (KNDP) 

• dopuszczalność dokonania reklasyfikacji lub pominięcia w stosunku do transakcji między podmiotami 

powiązanymi dokonanych przed 1 stycznia 2019 r. (wyrok NSA z 1 kwietnia 2019 r., II FSK 963/17) – 

Anna Pęczyk-Tofel (Crido) 

• sposób obliczania dochodu przy połączeniu w przypadku zastosowania klauzuli obejścia prawa (wyrok 

NSA z 25 września 2019 r., II FSK 1362/18) – dr Sławomir Krempa (PwC) 

• świadczenia nieodpłatne; wartość podstawy opodatkowania przy wzajemnych poręczeniach (wyrok 

NSA z 31 lipca 2019 r., II FSK 2908/17) - dr Sławomir Krempa (PwC) 

dyskusja 

 

16.15 – 16.30 Przerwa na kawę 

Część II 

• Beneficial owner – w poszukiwaniu rzeczywistości gospodarczej? 

- Beneficial owner w orzecznictwie sądów na Ukrainie – sędzia dr Natalia Blazhivska (Sąd Najwyższy 

Ukrainy) 

- duńskie beneficial ownership cases (wyrok TS UE z  26 lutego 2019 r. Skatteministeriet przeciwko T 

Danmark i Y Denmark Aps sprawy połączone C-116/16 i C-117/16 oraz wyrok TS UE z 29 lutego 

2019 r. N Luxembourg 1, C-115/16, X Denmark A/S, C-118/16, C Danmark I, C-119/16, Z Denmark, 

S, C-299/16 przeciwko Skatteministeriet) – Filip Świtała 

- skutki błędnego ustalenia rzeczywistego odbiorcy dywidendy (beneficial owner) a koncepcja look 

through approach (wyrok  WSA w Gliwicach z 26 listopada 2019 r., I SA/Gl 727/19) – Adam 

Wacławczyk (Deloitte)   

• Podatkowa grupa kapitałowa 

-  odpowiedzialność za zaległości podatkowego podatkowej grupy kapitałowej po zakończeniu jej 

funkcjonowania (wyrok WSA w Warszawie z 24 października 2019 r., III SA/Wa 1384/19, 

nieprawomocny) – Artur Nowak (DZP) 

- umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w kontekście art. 199a o.p. (wyrok NSA z 9 lipca 

2019 r., II FSK 3313/18) – Andrzej Ladziński (GWW) 

dyskusja 

Niespodzianka turystyczna (wyjazd autokarami) 

  20:30 – 23.30 uroczysta kolacja – Dwór Artusa Rynek Staromiejski 6  
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• Zagadnienia intertemporalne GAAR – dr hab. Hanna Filipczyk, Uniwersytet w 

Białymstoku, Enodo Advisors 

 

Uchwała Nr 4/2019 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 

z 18 grudnia 2019 r. 

[O]pisany we Wniosku zespół czynności spełnia ustawowe kryteria unikania opodatkowania i 

jednocześnie w przedstawionym stanie faktycznym nie występują przesłanki 

uniemożliwiające zastosowanie w sprawie art. 119a Ordynacji podatkowej, o których mowa 

w art. 119b tej ustawy. Niemniej jednak istnieją wątpliwości co do możliwości zastosowania 

przepisów Działu IIIa Ordynacji podatkowej w aspekcie intertemporalnym w świetle 

standardów konstytucyjnych.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia uchwały 

65. Rada PUO dostrzega jednak pewne wątpliwości dotyczące zagadnień intertemporalnych 

stosowania przepisów Ustawy zmieniającej.  

66. Rada PUO jest świadoma wątpliwości, jakie może budzić (i budzi, w świetle opinii 

przedłożonych Radzie PUO przez Podatnika) problematyka intertemporalnych zagadnień 

związanych ze stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do 

czynności podjętych przed wejściem w życie przepisów Ustawy zmieniającej. Okoliczność ta 

ma istotne znaczenie na tle rozpatrywanej sprawy, gdyż sprzedaż akcji na rzecz (…) nastąpiła 

w styczniu 2016 r. a likwidacja spółki powstałej z przekształcenia (…) miała miejsce w 

kwietniu 2016 r. W dacie tej w polskim prawodawstwie wewnętrznym nie obowiązywała 

klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula ta wprowadzona została 

Ustawą zmieniającą. 

67. W tym kontekście przywołać należy art. 7 Ustawy zmieniającej, który wyraźnie wskazuje, 

że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają zastosowanie do „korzyści 

podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”. Zgodnie natomiast z art. 9 

Ustawy zmieniającej, weszła ona w życia po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, które 

nastąpiło w dniu 14 czerwca 2016 r.  

 (…) 

69. Mając na uwadze okoliczności przedstawione w poprzednich częściach opinii należy 

uznać, że skutkiem opisanej czynności było osiągnięcie korzyści w postaci nieopodatkowania 

przez Podatnika zbycia posiadanych akcji. Gdyby Strona dokonała bezpośredniej sprzedaży 

akcji na rzecz inwestora musiałby zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

70. Stosownie do treści art. 30b ust. 6 UPDOF, dochody takie Podatnik byłby zobowiązany 

wykazać dopiero po zakończeniu roku podatkowego (równego kalendarzowemu) w zeznaniu 

podatkowym złożonym w terminie do 30 kwietnia roku następnego czyli w 2017 r., a zatem 

korzyść podatkowa została osiągnięta po wejściu w życie Ustawy zmieniającej. 

71. Oznacza to, że w sprawie będącej przedmiotem niniejszej Opinii występuje klasyczny 

przypadek podatku odnoszącego się do otwartego stanu faktycznego. Wszelkie dywagacje o 

tym, że hipotetyczne zobowiązanie było znane już wcześniej przed konkretyzacją 

zobowiązania uznać należy za chybione (…). Na moment dokonania czynności odpowiedniej 

możemy określić wyłącznie hipotetyczny jednostkowy przychód i hipotetyczny jednostkowy 
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koszt. W żaden sposób nie jesteśmy zatem w stanie określić hipotetycznej podstawy 

opodatkowania (bo zgodnie z 30b UPDOF opodatkowaniu podlega suma dochodu). Nie 

można więc twierdzić, że znane już były wszystkie elementy zobowiązania podatkowego. 

Wszystkie elementy zobowiązania podatkowego znane były dopiero na koniec roku 

podatkowego (wtedy nastąpiła konkretyzacja zobowiązania).(…) 

72. Dlatego też „nie powstanie zobowiązania” (które w przedmiotowej sprawie ma miejsce) 

możemy odnosić wyłącznie do ostatniego dnia roku podatkowego (w zasadzie po jego 

zakończeniu). Co oznacza, że powstanie korzyści nastąpiło w ostatnim dniu roku 

podatkowego, czyli że  w przedmiotowej sprawie powstanie korzyści powstało po dniu 

wejścia w życie ustawy nowelizującej czyli po 15 lipca 2016 r.  

73. Na tym tle pojawia się wątpliwość, czy dokonywanie przez nią wykładni art. 7 Ustawy 

zmieniającej z powoływaniem się na wybrane zasady konstytucyjne, gdy literalne brzmienie 

tego przepisu nie budzi wątpliwości i w sytuacji gdy Rada nie jest sądem lub organem 

pełniącym funkcje sądowe, byłoby przekroczeniem jej kompetencji, które wynikają z art. 

119m OP. 

(…)  

75. Warto również zauważyć, że według Trybunału Konstytucyjnego bezpośredniość 

stosowania Konstytucji (art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej) nie oznacza kompetencji 

do kontroli konstytucyjności obowiązującego ustawodawstwa przez sądy lub inne organy 

stosujące prawo. Tryb kontroli konstytucyjnej został bowiem wyraźnie uformowany w art. 

118 ust. 1 Konstytucji, w którym orzekanie w tych sprawach zastrzeżono do wyłącznej 

kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji, obalenie domniemania zgodności 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego z Konstytucją może dokonane jedynie 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. (…) 

76. Sytuacja, w której w Rada PUO bez wyraźnej podstawy prawnej zaczęłaby dokonywać 

swoistej kontroli konstytucyjności prawa powszechnie obowiązującego, prowadziłaby do 

ryzyka związanego z rozproszonym systemem kontroli konstytucyjności. 

(…) 

78. Zagadnienia te dotyczą między innymi ewentualnego wpływu prawa Unii Europejskiej i 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) na losy badanej 

sprawy. W tym kontekście podnoszone jest bowiem, że w badanych na początku 2019 roku 

sprawach16 TSUE orzekł, że organy podatkowe państw członkowskich są obowiązane 

odmówić prawa do zwolnienia od opodatkowania podatkiem potrącanym u źródła w 

przypadku, gdy takie zwolnienie jest nadużywane. Choć sprawy te zostały wydane na gruncie 

innych dyrektyw, niż mająca znaczenia dla niniejszej sprawy dyrektywa mergerowa, w której 

przewidziano neutralność podatkową dla transakcji wymiany udziałów przy założeniu 

odroczenia opodatkowania zysków kapitałowych, w literaturze wskazuje się na przełomowe 

znaczenie tych orzeczeń oraz przywołaną w nich ogólną zasadę prawa Unii Europejskiej 

nienadużywania prawa UE. Zgodnie z tą zasadą podmioty prawa nie mogą powoływać się na 

przepisy prawa Unii Europejskiej w sposób noszący znamiona oszustwa lub nadużycia i w 

sytuacji, gdy są one powoływane nie po to, aby realizować ich cele. (…)  

79. Złożoność zagadnień koncentrujących się w badanej sprawie w odniesieniu do przepisu 

intertemporalnego i ewentualnych prób oceny tego przepisu z perspektywy uregulowań 

konstytucyjnych przejawia się również we wzajemnym przenikaniu się rozmaitych, czasami 
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stojących we wzajemnym konflikcie, zasad wyrażonych w przepisach Konstytucji. 

Bezspornie oprócz powoływanych w kontekście art. 7 Ustawy nowelizującej zasad 

wynikających z art. 2 lub art. 217 Konstytucji, ustawa zasadnicza zawiera również zasady 

odnoszące się do powszechności i równości opodatkowania, Rzeczypospolitej jako dobra 

wspólnego, zasady poszanowania uczciwej konkurencji lub innych zasad odnoszących się do 

interesu publicznego. Uwzględniając złożoność tej materii, wydaje się więc właściwe 

zasygnalizowanie wątpliwości. 

80. Kolejnym aspektem wskazującym na złożoność zagadnienia jest fakt, że Opinia Rady 

PUO w niniejszej sprawie może w praktyce mieć szerszy zakres zastosowania niż sytuacja 

dotycząca Podatnika i pozostałych Akcjonariuszy. Mechanizm aktualizacji wyceny dla celów 

podatkowych posiadanych udziałów / akcji poprzez dokonanie wymiany udziałów w 

połączeniu z następczym zbyciem (części) tych udziałów / akcji był stosowanym od lat w 

polskiej praktyce. Z tego też powodu, głos Rady PUO powinien być głosem wyważonym.  

81. Równolegle Rada PUO wskazuje, że choć nie budzi wątpliwości, że na podstawie reguły 

międzyczasowej klauzula może zostać zastosowana do stanów faktycznych, w których 

zarówno korzyść podatkowa, jak i czynność abuzywna (czynności) zostały dokonane po dniu 

wejścia w życie nowelizacji, o tyle powstaje pytanie, czy możliwym jest przyjęcie, że 

klauzula może być każdorazowo stosowana także do korzyści podatkowych powstałych po 

nowelizacji, jednak w związku z czynnościami podjętymi przed dniem 16 lipca 2016 roku. 

Brzmienie przepisu art. 7 Ustawy nowelizującej może prowadzić do powstania stanu 

niepewności co do stosowania klauzuli w aspekcie intertemporalnym w świetle standardów 

konstytucyjnych. Wątpliwości te dostrzega również doktryna prawa podatkowego. (…). 

(…) 

84. Jednakże problematyczne wydaje się bezpośrednie stosowanie art. 217, jeśli przepisy 

wprowadzające nową regulację wprost przewidują jej wsteczne działanie. W niniejszej 

sprawie przepisy przejściowe zostały zawarte w ustawie zmieniającej i to na niekorzyść 

podatnika, ale nie uwzględniają one w sposób dostateczny sytuacji podatników, którzy już 

rozpoczęli (a nawet zakończyli) przedsięwzięcie skutkujące spełnieniem przesłanek 

zwolnienia. W tej sytuacji bezpośrednie zastosowanie przez organy lub sądy art. 217 

Konstytucji wymagałoby pominięcia przez nie ustawy zawierającej przepis przejściowy, która 

przecież stała się częścią krajowego porządku prawnego, a to wykracza poza ich kognicję i 

kompetencję. Z tego punktu widzenia najbardziej właściwą drogą byłoby wystąpienie z 

pytaniem prawnym do TK. Zauważyć należy, że konieczność zaangażowania TK stanowi 

instrument zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika, ale dopiero na etapie 

postępowania sądowoadministracyjnego. 

85. Istnieją wątpliwości, czy dopuszczenie możliwości stosowana klauzuli ogólnej przeciwko 

unikaniu opodatkowania do korzyści podatkowych powstałych po nowelizacji, jednak w 

związku z czynnościami podjętymi przed 16 lipca 2016 roku de facto nie oznacza prawnej 

rekwalifikacji na niekorzyść podatnika faktów prawnych (czynności) w zamkniętych już 

sytuacjach prawnych i nie naraża organów stosujących prawo na zarzut retroaktywnego 

stosowania nowego prawa.   

86. Nie ulega wątpliwości, że formułowanie jakichkolwiek tez czy hipotez w kwestii 

ewentualnej niekonstytucyjności normy intertemporalnej zawartej w art. 7 ustawy 

nowelizującej nie należy do kompetencji Rady PUO. Niemniej jednak Rada PUO opiniując 
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zasadność zastosowania przepisu art. 119a OP w indywidualnych sprawach, ma prawo zająć 

stanowisko w kwestii właściwego rozumienia i stosowania przepisu art. 7 ustawy 

nowelizującej w kontekście ograniczeń narzuconych przez standardy konstytucyjne. W ocenie 

Rady PUO dokonane przez ustawodawcę rozstrzygnięcia intertemporalne muszą być zgodne 

z zasadą ustawowego charakteru podatku (art. 217 Konstytucji RP) oraz z zasadą 

demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). 

87. (…) W odniesieniu do retrospektywności i retroakcji trzeba podnieść dwie kwestie 

budzące wątpliwości. Pierwsza kwestia dotyczy możliwości zastosowania klauzul 

abuzywnych w stosunku do czynności opodatkowanych przed ich wejściem w życie. Mowa o 

stanach podatkowoprawnych „zamkniętych” i powstałych w dacie, w której nie 

obowiązywały komentowane przepisy, a które skutkowały powstaniem korzyści i 

opodatkowaniem dochodu przed wejściem w życie nowych przepisów. Przykładowo przed 

wejściem w życie klauzul abuzywnych nastąpiła wypłata dochodu (przychodu) od zysków 

kapitałowych i zastosowano zwolnienie podatkowe w stosunku do tak powstałego 

zobowiązania podatkowego i, w stosunku do którego upłynął termin zapłaty podatku. W 

takich wypadkach zastosowanie klauzuli w stosunku do „zamkniętych” stanów 

podatkowoprawnych oznaczałoby stosowanie prawa wstecz. W konsekwencji należy przyjąć, 

że przepisy antyabuzywne nie mogą być stosowane do stanów „zamkniętych”, gdyż 

sprzeciwia się temu zakaz retroakcyjnego stosowania przepisów prawa. Dlatego istnieją 

wątpliwości, czy przepisy antyabuzywne mogą mieć zastosowanie w stosunku w stosunku do 

korzyści podatkowych uzyskanych przed 15 lipca 2016 r. Druga kwestia dotyczy sytuacji, 

gdy określone czynności zostały podjęte przed wejściem w życie klauzuli antyabuzywej, ale 

jednocześnie cyklicznie po wejściu w życie nowelizacji występują sytuacje, które mogą 

skutkować uzyskaniem korzyści podatkowej. Tak jest przykładowo w sytuacji, gdy określona 

struktura kapitałowa o charakterze holdingowym została stworzona przed wejściem w życie 

komentowanych przepisów. Korzyści podatkowe mogą w takim układzie występować 

cyklicznie (np. corocznie) w wyniku wypłat dochodów (przychodów) od zysków 

kapitałowych w formie dywidend. 

88. (…) Celem projektowanej  regulacji intertemporalnej było zatem umożliwienie 

zastosowania nowych przepisów do stanów „otwartych”, a więc objęcie możnością oceny 

nowych przepisów (ogólnej klauzuli) czynności podjętych przed wejściem w życie nowego 

prawa, a które skutkowały powstaniem korzyści podatkowej po wejściu w życie ogólnej 

klauzuli z art. 119a OP. Przepis przejściowy (art. 7 Ustawy zmieniającej) dotyczy 

„cyklicznych” korzyści podatkowych, a więc sytuacji, w których w skutek podjętych 

czynności zazwyczaj przed wejściem w życie ustawy zmieniającej Ordynację podatkową 

korzyść podatkowa pojawia się „cyklicznie” tj. np. w każdym roku podatkowym powstaje 

zobowiązanie podatkowe w obniżonej wysokości (wyrok 8 czerwca 2018 r. sygn. III SA/Wa 

2354/17). Można mieć wątpliwość, czy art. 7 Ustawy zmieniającej poprzez objęcie oceną 

działań podatnika podjętych przed wejściem w życie nowego prawa w rezultacie nie 

skutkowałoby złamaniem zasady zakazu retroakcji. Poszczególne elementy 

podatkowoprawnego stanu faktycznego składające się na unikanie opodatkowania (poza 

uzyskaniem korzyści podatkowej) wystąpiłyby przed wejściem w życie nowego prawa, zaś 

sama korzyść podatkowa po jego wejściu w życie. (…) W konsekwencji wobec 

niestwierdzenia niekonstytucyjności przedmiotowej normy intertemporalnej może być 
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uzasadnione dokonanie takiej wykładni art. 7 Ustawy zmieniającej, która przy uwzględnieniu 

wykładni prokonstytucyjnej nadałaby jej sens. (…) 

89. (…) Likwidacja majątku spółki komandytowej, czyli innymi słowy moment, gdy byli 

właściciele akcji osiągnęli dochód z tytułu ich zbycia, była zdarzeniem istotnie kształtującym 

zobowiązanie podatkowe. Do końca roku kalendarzowego trwa rok gospodarczy 

umożliwiający dokonywanie dalszego obrotu środkami finansowymi uzyskanymi z 

dokonywanych transakcji. W roku podatkowym, pokrywającym się z rokiem gospodarczym, 

każdego dnia może wystąpić zdarzenie wpływające na wysokość zobowiązania podatkowego. 

Można wyrazić wątpliwości, czy utożsamianie ostatniego dnia roku podatkowego z 

momentem osiągnięcia korzyści podatkowej jest zasadne. Może bowiem budzić kontrowersje, 

czy korzyść ta nie powstała wcześniej i w przypadku braku zeznania i wpłaty nie powinna być 

skorygowana na korzyść Skarbu Państwa za pomocą klauzuli o unikaniu opodatkowania. W 

opisywanej sytuacji wskutek ujawnienia w wyniku kontroli braku należnego podatku w 

początkach 2017 r. można mówić o utracie dochodów Skarbu Państwa. W konkluzji zatem 

nasuwa się stwierdzenie, że chociaż wskazany przez wnioskodawcę instrument byłby 

przydatny do zapobieżenia dokonanej „manipulacji”, jednakże problematyczny może być 

fakt, że instytucja klauzuli wprowadzona została po trzech miesiącach od dokonania ostatniej 

czynności w przedmiotowej sprawie. Ten zaś argument może mieć istotne znaczenie, jeżeli 

mamy przyznać rangę zasadzie, że prawo nie działa wstecz. (…) W tych okolicznościach 

wykazanie przez ustawodawcę, że dla zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania, wobec minionych stanów faktycznych, nie ma przeszkód ze strony zasad 

demokratycznego państwa prawnego powinno nastąpić w uzasadnieniu do tekstu aktu 

normatywnego. 

 (…) 

92. W świetle standardów konstytucyjnych dopuszczenie retroaktywności czy też retrospekcji 

prawa podatkowego winno zależeć od tego jak daleko nowe prawo sięga wstecz oraz jakie 

przesłanki wiedzy o fakcie zmiany prawa oraz treści tej zmiany były dostępne jednostce 

(podatnikowi) przed ogłoszeniem tej zmiany (oficjalną publikacją nowego aktu prawnego lub 

nowelizacji starego). Można argumentować, że ingerencyjny charakter norm prawa 

podatkowego w sferę konstytucyjnie chronionych praw i wolności na straży których stoi 

przepis art. 2 Konstytucji RP (zasada praworządności, zasada zaufania obywateli do państwa i 

stanowionego przez nie prawa) sprzeciwiają się możliwości zastosowania wobec podatnika 

klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w sytuacji nieistnienia normy ją 

regulującej ani zapowiedzi jej wprowadzenia do obowiązującego prawa w czasie 

dokonywania przez niego czynności prawnych. 

93. Reasumując, w przedmiotowych sprawach istnieją wątpliwości co do możliwości 

zastosowania przepisów Działu IIIa Ordynacji Podatkowej. 

  

Wyroki/dokumenty powiązane 

1. Uchwały nr 3 i 5 Rady do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z 18 

grudnia 2019 r.  

2. Wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2018 r., sygn. III SA/Wa 2354/17 
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Przepisy 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U….) 

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 

Art. 84. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 

podatków, określonych w ustawie. 

Art. 217. Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, 

przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i 

umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. 

 

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

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

Art. 7. Przepisy art. 119a–119f ustawy zmienianej w art. 1 [tj. Ordynacji podatkowej] mają 

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

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. …..) – w stanie 

prawnym przed 1 stycznia 2019 r. 

Art. 119e. Korzyścią podatkową w rozumieniu przepisów niniejszego działu jest:   

1) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania 

podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;  

2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub 

zwrotu podatku. 

 

Główne problemy 

1. Kiedy zostaje „uzyskana” „korzyść podatkowa” w rozumieniu art. 7 ustawy 

zmieniającej (w świetle konstrukcji podatku dochodowego)? 

2. Jakich sytuacji dotyczy art. 7 ustawy zmieniającej? 

3. Czy klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania może być stosowana 

retroaktywnie? 

4. Czy opinia Rady może być niekonkluzywna? 
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• Odmowa wydania opinii zabezpieczającej – rozważania na gruncie art. 119a i 

następne Ordynacji podatkowej – doradca podatkowy Andrzej Ladziński, GWW 

Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

 

Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. II FSK 135/19 

Działania podatnika, zmierzające do celowego obniżenia wysokości przychodów ze zbycia 

akcji przy wysokich kosztach ich nabycia, poniesionych faktycznie przez jej poprzednika 

prawnego, choć zgodne z literalnym brzmieniem ustawy (art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 

pkt 8 u.p.d.o.p. w zw. z art. 93 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 O.p.), niewątpliwie sprzeczne są z celem i 

przedmiotem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

4.3.6. (…) 

Cechami unikania opodatkowania są zatem: zgodność z prawem podejmowanych czynności, 

ich formalna poprawność, dominujący cel – minimalizacja lub wyeliminowanie obciążeń 

podatkowych, sztuczność czynności, sprzeczność (w danych okolicznościach) z celem i 

przedmiotem ustawy podatkowej. Celem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie jest 

zatem odebranie podatnikowi możliwości legalnego zminimalizowania wysokości płaconych 

przez niego podatków (optymalizacja podatkowa), ale ograniczenie możliwości zmniejszenia 

obciążeń podatkowych w przypadku, gdy podatnik będzie podejmował w tym celu działania 

sztuczne, nieznajdujące uzasadnienia ekonomicznego, a jednocześnie sprzeczne z celem i 

przedmiotem ustawy podatkowej (por. L. Etel [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz pod 

red. L. Etela, dzieło zbiorowe, Warszawa 2017,s. 812). 

Przez sprzeczność z celem i przedmiotem ustawy podatkowej należy rozumieć rozbieżność 

między ekonomicznym i gospodarczym celem ustawy podatkowej (lub zawartej w niej 

normy) a literalnym brzmieniem ustawy (por. B. Dauter [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. 

Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka –Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, 

Warszawa 2019, s. 819). Cel ustawy wyprowadzić można z jej preambuły, uzasadnienia jej 

wprowadzenia. 

Pojęcie sztuczności działania podatnika, użyte w art. 119c O.p., należy interpretować w 

kontekście konieczności zapewnienia równego traktowania podatników i realizacji zasady 

równości opodatkowania także na płaszczyźnie stosowania prawa (por. A. Olesińska, 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013, s.360). W piśmiennictwie zwraca 

się uwagę, że nie jest możliwe akceptowanie sytuacji, gdy o istnieniu i wysokości 

opodatkowania decydować będzie zastosowana formuła prawna, a nie treść realnego 

zdarzenia gospodarczego (por. B.Dauter, Ordynacja podatkowa..., s. 817). Złożoność 

bądź zawiłość czynności, dzielenie transakcji, zaangażowanie podmiotów 

pośredniczących będą miały zatem charakter działań sztucznych, o ile ten sam cel 

ekonomiczny lub gospodarczy będzie można zrealizować poprzez wybór innej, mniej 

skomplikowanej formuły prawnej i jednocześnie przyjęcie tej prostszej formuły nie 

będzie się wiązało z innymi, niekorzystnymi skutkami finansowymi, mogącymi wpłynąć 

na możliwość dokonania czynności. 

Jeżeli zatem podatnik z kilku możliwych, legalnych sposobów działania prowadzącego do 

osiągnięcia celu ekonomicznego lub gospodarczego wybiera taki, który nie jest sposobem 



39 
 

typowym, zazwyczaj wykorzystywanym do osiągnięcia planowanego celu, ale który jako 

jedyny pozwala na podstawie literalnego brzmienia ustawy na osiągnięcie korzyści 

podatkowej, sprzecznej z celem i przedmiotem ustawy, to taki sposób działania uznać należy 

za sztuczny w rozumieniu art. 119c § 1 O.p. 

4.3.7. Przy tak rozumianym art. 119a O.p., cel i przedmiot przepisu należy odczytywać 

zgodnie z celem i przedmiotem ustawy, w której przepis ten został zamieszczony. Jeżeli 

zatem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa jako przedmiot 

opodatkowania tym podatkiem dochód (art.7 ust.1 u.p.d.o.p.), rozumiany jako różnica między 

uzyskanymi przychodami a kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.), to przyjąć należy, 

że celem ustawy było opodatkowanie rzeczywistych przysporzeń w majątku podatnika (por. 

wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lutego 2013 r., II FSK 1248/11 i z 15 lipca 

2015 r., II FSK 1211/13). Dochód powinien być zatem obliczony w taki sposób, aby 

odzwierciedlać faktyczne definitywne przychody i koszty ich uzyskania. Działania podatnika, 

zmierzające do celowego obniżenia wysokości przychodów ze zbycia akcji przy wysokich 

kosztach ich nabycia, poniesionych faktycznie przez jej poprzednika prawnego, choć zgodne 

z literalnym brzmieniem ustawy (art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. w zw. z 

art. 93 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 O.p.), niewątpliwie sprzeczne są z celem i przedmiotem ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r., sygn. III SA/Wa 2226/17 

 

Przepisy 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze 

zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2016 r. 

art. 93  

§  1.  Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 

1) osób prawnych, 

2) osobowych spółek handlowych, 

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych 

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki 

każdej z łączących się osób lub spółek. 

§  2.  Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: 

1) innej osoby prawnej (osób prawnych); 

2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych). 

art. 119a 

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

sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy 

podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był 

sztuczny (unikanie opodatkowania). 

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

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

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

niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy 

podatkowej. 

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

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

czynności. 

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

korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. 

W takiej sytuacji skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki 

zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano. 

art.  119b §  1 pkt 5 

Przepisu art. 119a nie stosuje się jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego 

pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. 

art.  119c  

§  1.  Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności 

należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i 

kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej 

sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. 

§  2.  Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę w 

szczególności występowanie: 

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji lub 

2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia 

ekonomicznego lub gospodarczego, lub 

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

istniejącego przed dokonaniem czynności, lub 

4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub 

5) ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści 

inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie 

podmiot nie wybrałby tego sposobu działania. 

art.  119d  

Czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, 

gdy pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, 

należy uznać za mało istotne. 

art.  119e  

Korzyścią podatkową w rozumieniu przepisów niniejszego działu jest: 

1) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania 

podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty 

podatkowej; 
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2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub 

zwrotu podatku. 

 

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 865 ze zm.) 

art. 16 ust. 1 pkt 8 

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów 

albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także 

wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są 

jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz 

papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a 

także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z 

zastrzeżeniem ust. 7e 

 

Główne problemy 

1. Czy właściwie określony został zakres czynności podlegających ocenie na gruncie art. 

119a O.p.? 

2. Czy korzyść podatkowa w postaci wygenerowanej straty podatkowej jest wynikiem 

sztucznego sposobu działania? 

3. Czy w stanie faktycznym sprawy zachodzą podstawy do zastosowania art. 119a O.p, 

czy też raczej zasadne byłoby zastosowanie instrumentów przeciwdziałających 

unikaniu opodatkowania z zakresu przepisów o cenach transferowych.? 
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• Stosunek powiernictwa jako ukryta czynność prawna – „pozorna pozorność” dla 

ukrycia stosowania GAAR - doradca podatkowy, Tomasz Siennicki, KNDP Doradztwo 

Podatkowe sp. z o.o.  

 

Wyrok WSA w Poznaniu z 21.11.2019 r., I SA/Po 710/19 (nieprawomocny) 

Już z samej charakterystyki konstrukcji powiernictwa przytoczonej przez organ, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywane przez organ ograniczenie, co do zakresu, w 

jakim jest powiernik uprawniony do korzystania z prawa, które ma wykonywać, wynika, że ta 

konstrukcja nie może być zastosowana w okolicznościach faktycznych tej sprawy. W 

piśmiennictwie prawniczym wśród elementów sine qua non powiernictwa wymienia się trzy 

podstawowe elementy tj.: 

- przeniesienie własności majątku powierniczego przez powierzającego na powiernika, 

- zobowiązanie się przez powiernika do określonego zachowania się, w szczególności do 

korzystania z powierzonego prawa lub rzeczy w sposób wynikający z ustanowienia stosunku 

powiernictwa, 

- wynikające ze stosunku powiernictwa zobowiązanie powiernika do zwrotnego przeniesienia 

własności rzeczy (praw) przewłaszczonych na powierzającego. 

Analiza złożonych przez skarżącą, SKA i S.A. oświadczeń woli wskazuje, że w sprawie nie 

można zasadnie twierdzić, że między skarżącą spółką a SKA doszło do nawiązania stosunków 

prawnych, charakterystycznych dla drugiego i trzeciego z wymienionych wyżej koniecznych 

elementów umowy powiernictwa. Zdaniem Sądu, nawet przy założeniu, że powyższe 

czynności (oceniane łącznie) realizowały wyłącznie zamierzony skutek fiskalny, to nie ma 

podstaw do takiej prawnej kwalifikacji tych czynności, a przede wszystkim do uznania, że 

czynność prawna wniesienia aportu niepieniężnego do SKA była pozorna. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Podzielając – co do zasady - wątpliwości organu podatkowego Sąd zwraca uwagę, że 

optymalizacja podatkowa przy użyciu legalnych instrumentów prawnych może być jednym z 

elementów planowania swojej aktywności. Zdaniem Sądu nie powinno być w tej sprawie 

wątpliwości, że dokonane czynności prawne były elementem z góry założonego schematu 

optymalizacyjnego. 

(…) Kwestionowanie zastosowanego przez podatnika schematu optymalizacyjnego musi 

mieć jednak wyraźną podstawę prawną, a organy podatkowe nie mogą stosować innych 

przepisów (w niniejszej sprawie art. 199a § 1 i 2 O.p.), jako rozwiązania równoważnego z 

klauzulą obejścia prawa (na co zwrócił uwagę NSA w wyroku z dnia 8 maja 2019 r., II FSK 

2711/18). 

(…) W tym kontekście podnieść należy, że art. 199a § 1 O.p. zawiera dyrektywy 

odczytywania treści czynności prawnej zgodnie z zamiarem stron tej czynności, a więc w celu 

poznania rzeczywistej woli stron czynności prawnej.  

(…) W świetle art. 199a § 1 O.p., organ podatkowy na podstawie całokształtu okoliczności 

faktycznych sprawy ustala rzeczywistą treść czynności, jej istotę – co mieści się w ogólnym 

obowiązku zrekonstruowania stanu faktycznego zgodnego z rzeczywistością. Ten nakaz 

wynika wprost z treści art. 122 § 1 i art. 187 § 1 O.p., które obligują organy do zebrania i 

wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego. Przepis ten obliguje organy do 
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ustalenia, do jakiej czynności prawnej w rzeczywistości (faktycznie) doszło – w miejsce 

czynności wskazywanej przez podatnika – jeżeli odmienny charakter takiej operacji wynikał z 

jej treści i zamiaru stron. Natomiast – co już podkreślono wyżej - przepis ten nie zezwala na 

zanegowanie transakcji, nawet jeśli została ona przeprowadzona w celu uzyskania korzyści 

podatkowych (por. wyrok WSA w [...] z dnia [...] czerwca 2019 r., I SA/Bk [...]; i powołane 

tam orzecznictwo). 

Zastosowany przez organ odwoławczy przepis art. 199a § 2 O.p. nie definiuje pojęcia 

pozorności czynności prawnej. Konieczne jest w tym przypadku odwołanie się do konstrukcji 

pozorności uregulowanej w art. 83 § 1 K.c., zgodnie z którym nieważne jest oświadczenie 

woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. O pozorności czynności można zatem 

mówić o ile zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki: (1) oświadczenie zostało 

złożone dla pozoru, (2) złożono to oświadczeni drugiej stronie (3) druga strona wyraziła na to 

zgodę. 

Okoliczność, że organ podatkowy, stosownie do art. 199a § 1 O.p., ustalając treść czynności 

prawnej zobowiązany jest badać zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie dosłowne 

brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności nie oznacza, że może stosować 

inne środki niż wynikające z art. 199a § 2 O.p. Organ podatkowy winien zatem wskazać 

zarówno czynność pozorną (symulowaną), jak i czynność ukrytą pod czynnością pozorną 

(dysymulowaną). 

Nie ma jednak w judykaturze wątpliwości co do tego, że przepis z art. 199a § 2 O.p. ma 

zastosowanie jedynie w razie stwierdzenia dokonania pozornej czynności prawnej, a nie 

czynności prawnej dokonanej wyłącznie w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu 

podatkowego, nie mającej jednak cech czynności pozornej (wyrok NSA z dnia 15 stycznia 

2016 r., II FSK 3162/13). 

(…) na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów w żadnej mierze nie sposób 

sformułować wniosku, że skarżąca i podmioty powiązane uczestniczące w czynnościach 

prawnych, ujawniły zamiar wywołania innych (od zamierzonych skutków prawnych). 

Dokonane czynności prawne były wcześniej zaplanowane, co wynika wprost z zeznań P. S., 

co było konsekwencją określonej strategii gospodarczej, według założeń której, sporne 

składniki majątku, będące dotychczas przedmiotem dzierżawy, miały w zostać w przyszłości 

nabyte przez [...] S.A. 

Mając to na uwadze nie ma też - zdaniem Sądu – uzasadnionych podstaw do kwestionowania 

ważności dokonanych czynności prawnych. Oznacza to, że o ile czynność prawna jest ważna, 

organ podatkowy zobowiązany jest respektować skutki, jakie z danym rodzajem czynności 

wiąże system podatkowy. Chodzi tutaj o kwestie pozostawania w obrocie prawnym czynności 

prawnych, sporządzonych w formie notarialnej (dokumenty urzędowe) oraz skutki wpisów w 

rejestrach publicznych (księgi wieczyste i KRS). Wydane na skutek i w konsekwencji 

dokonanych czynności prawomocne orzeczenia sądu powszechnego, zgodnie z art. 365 § 1 

K.p.c., wiążą nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy 

państwowe i organy administracji publicznej, a w przypadkach w ustawie przewidzianych 

także inne osoby (na co zwrócił uwagę NSA w powołanym wyżej wyroku z dnia 15 stycznia 

2016 r., II FSK 3162/13). 
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Wobec powyższego na uwzględnienie zasługuje zawarty w skardze zarzut naruszenia art. 122 

i art. 187 § 1 O.p. w zw. z art. 13 w zw. z art. 365 § 1 K.p.c poprzez dokonanie przez organ 

podatkowy ustaleń w sprzeczności z prawomocnym postanowieniem sądu rejestrowego dot. 

aportu do SKA, a ponadto zarzut naruszenia art. 194 § 1 O.p. przez pominięcie konsekwencji 

prawnych wynikających z uchwał wspólników SKA, podjętych w formie aktu notarialnego, 

stanowiących dokumenty urzędowe - bez ich zakwestionowania w trybie art. 194 § 3 O.p. i 

pominięcie dla celów podatkowych istniejących w związku z tym ważnych czynności 

prawnych. 

W ocenie Sądu ujawnione w sprawie bezsporne okoliczności faktyczne, wskazujące na 

rzeczywistą treść i zamierzony skutek dokonanych czynności prawnych oraz kontekst 

faktyczny towarzyszący ich zawarciu, nie uzasadniają przedstawionej przez organ 

kwalifikacji prawnej tych okoliczności, które – jego zdaniem – wskazują na istnienie między 

skarżącą a [...] SKA stosunku prawnego powiernictwa. 

Przypomnieć w tym miejscu należy, że według stanowiska organu odwoławczego, w 

ustalonym stanie faktycznym miało miejsce zawarcie pomiędzy skarżącą (jako 

powierzającym) a [...] SKA (jako powiernikiem) umowy powiernictwa, której przedmiotem 

było zbycie wskazanych w zaskarżonej decyzji maszyn i urządzeń przez [...] SKA na rzecz 

[...] S.A. oraz udzielenie przez powiernika pożyczki ww. firmie ze środków uzyskanych z tej 

sprzedaży, przy zachowaniu anonimowości skarżącej, która nie figurowała w dokumentacji 

zawartej transakcji jako zbywca składników majątkowych, a w konsekwencji nie wykazała 

przychodu z ww. tytułu. Organ podatkowy uznał, że powyższa faktycznie dokonana 

pomiędzy stronami czynność prawna została ukryta pod postacią czynności pozornej 

(symulowanej), tj. wniesieniem przez skarżącą aportu niepieniężnego w postaci ww. 

składników majątkowych na rzecz [...] SKA. Na tej podstawie organ stwierdził, że w sprawie 

zastosowanie znajduje art. 199a § 2 O.p 

Przedstawiając prawną charakterystykę stosunku powierniczego organ odwoławczy wyjaśnił, 

że stosunek powierniczy jest stosunkiem prawnym opartym na wzajemnym zaufaniu stron, w 

którym jeden z podmiotów (powierzający - fiducjariusz) przenosi na inny podmiot 

(powiernika-fiducjanta) określone zbywalne prawo podmiotowe, ewentualnie uprawnienie do 

wykonywania takiego prawa. Organ zwrócił uwagę, że czynność powiernicza obejmuje dwa 

powiązane ze sobą elementy, a mianowicie: 

- przeniesienie przez powierzającego na powiernika jakiegoś prawa (przysporzenie),  

- w następstwie czego powiernik może korzystać z niego względem osób trzecich w zakresie 

wyznaczonym treścią tego prawa (własność, wierzytelność), 

- zobowiązanie powiernika wobec powierzającego (w stosunku wewnętrznym), że będzie z 

powierzonego mu prawa korzystał w ograniczonym zakresie, wskazanym treścią umowy 

powierniczej). 

W rezultacie – zdaniem organu - dokonanego przysporzenia (upoważnienia do wykonywania 

prawa), powiernik wykonuje i korzysta z tego prawa w imieniu własnym, lecz na rzecz innej 

osoby (powierzającego bądź beneficjenta), przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że sposób, czas 

oraz warunki korzystania z tego prawa są ściśle i węziej określone, niż wynikałoby to z treści 

danego prawa podmiotowego, jak również przy zastrzeżeniu, że po upływie określonego 

czasu albo spełnieniu się określonego warunku prawo to (upoważnienie do wykonywania 

prawa) lub korzyści i pożytki wynikające z wykonywania tego prawa zostaną przeniesione 
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przez powiernika na powierzającego lub beneficjenta, ewentualnie przejdą na niego 

automatycznie z mocy ziszczenia się warunku (nadejścia terminu) zastrzeżonego w czynności 

prawnej. 

Organ podkreślił, że kluczową częścią tej definicji jest okoliczność, że po stronie powiernika 

istnieje generalne ograniczenie, co do zakresu, w jakim jest on uprawniony do korzystania z 

prawa, które ma wykonywać. Ponadto organ akcentował, że podstawą powiernictwa jest 

porozumienie pomiędzy podmiotem, który chce wykonać pewną operację gospodarczą a 

innym podmiotem (powiernikiem). Na mocy takiego porozumienia powiernik zobowiązuje 

się wykonać operację we własnym imieniu, ale na rzecz swojego mocodawcy (s. 16-17 dec. II 

inst.). 

Zdaniem Sądu, już z samej charakterystyki konstrukcji powiernictwa przytoczonej przez 

organ, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywane przez organ ograniczenie, co do 

zakresu, w jakim jest powiernik uprawniony do korzystania z prawa, które ma wykonywać, 

wynika, że ta konstrukcja nie może być zastosowana w okolicznościach faktycznych tej 

sprawy. 

W piśmiennictwie prawniczym wśród elementów sine qua non powiernictwa wymienia się 

trzy podstawowe elementy tj. : 

- przeniesienie własności majątku powierniczego przez powierzającego na powiernika, 

- zobowiązanie się przez powiernika do określonego zachowania się, w szczególności do 

korzystania z powierzonego prawa lub rzeczy w sposób wynikający z ustanowienia stosunku 

powiernictwa. Zobowiązanie to w istotny sposób ogranicza prawa powiernika (w stosunku 

wewnętrznym wobec powierzającego) w porównaniu z prawami "normalnego" właściciela, 

- wynikające ze stosunku powiernictwa zobowiązanie powiernika do zwrotnego przeniesienia 

własności rzeczy (praw) przewłaszczonych na powierzającego. 

("System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane", Tom 9, 3.wydanie, 

C.H. BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, W-wa 2018 r., s. 379-381). 

Analiza złożonych przez skarżącą, [...] SKA i [...] S.A. oświadczeń woli wskazuje, że w 

sprawie nie można zasadnie twierdzić, że między skarżącą spółką a [...] SKA doszło do 

nawiązania stosunków prawnych, charakterystycznych dla drugiego i trzeciego z 

wymienionych wyżej koniecznych elementów umowy powiernictwa. Zdaniem Sądu, nawet 

przy założeniu, że powyższe czynności (oceniane łącznie) realizowały wyłącznie zamierzony 

skutek fiskalny, to nie ma podstaw do takiej prawnej kwalifikacji tych czynności, a przede 

wszystkim do uznania, że czynność prawna wniesienia aportu niepieniężnego do [...] SKA 

była pozorna. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok WSA w Krakowie z 18.12.2018 r., I SA/Kr 294/18 (nieprawomocny) 

2. Wyrok NSA z 8.10.2019 r., II FSK 872/19 
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Przepisy 

Art. 199a – Ordynacja podatkowa 

§  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 

1. Granice optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie GAAR 

2. Wykładnia oświadczeń woli stron czynności prawnych 

3. Proces ustalania rzeczywistej treści czynności oraz pozorności czynności prawnych 

4. Stosunek powiernictwa jako ukryta czynność prawna 
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• Dopuszczalność reklasyfikacji lub pominięcia w stosunku do transakcji między 

podmiotami powiązanymi dokonanymi przed 1 stycznia 2019 r. – doradca 

podatkowy, radca prawny Anna Pęczyk Tofel – Crido Taxand Roman 

Namysłowski i Wspólnicy spółka komandytowa 

 

Wyrok NSA z dnia 1 kwietnia 2019 r., II FSK 963/17 

Przyjęcie nowego kryterium oceny skutków prawnych stanu faktycznego przez organ drugiej 

instancji (art. 11 ust. 1 i ust. 4 u.p.d.o.p.) w miejsce odrzuconej przez organ odwoławczy 

koncepcji czynności pozornej wymagało zgromadzenia materiału dowodowego w innym niż 

uprzednio zakresie. Dotyczyło czy też winno było dotyczyć przy tym również innych 

podmiotów. Abstrahując bowiem od prawidłowości wyboru metody porównywalnej ceny 

niekontrolowanej (art. 11 ust. 2 u.p.d.o.p.), już sam wybór tej metody szacowania dochodu 

obligował organ do przeprowadzenia postępowania w zakresie wskazanego w tej metodzie 

"porównania cen". Warunek porównywalności dotyczy zaś nie tylko cen jako kwot, ale i 

całokształtu uwarunkowań gospodarczych. Pozostaje zatem pytanie, czy brak zgromadzenia 

stosownego materiału dowodowego w ogóle może świadczyć o tym, że ta metoda w istocie 

była tu zastosowana. Tym bardziej budzi to wątpliwości, że z decyzji organu drugiej instancji 

zdaje się wynikać, że dokonał on de facto pominięcia (tzw. nierozpoznania) transakcji, a nie 

szacowania dochodu. 

  

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Organy ustaliły, że Spółka (…) zawyżyła koszty uzyskania (…) przychodów o kwotę 

79.464.633,29 zł, z czego kwota 79.335.865,64 zł stanowiła wydatki poniesione przez 

Skarżącą w związku z nabyciem udziałów i ich sprzedażą. Organ pierwszej instancji uznał 

transakcję sprzedaży udziałów za pozorną i pominął skutki podatkowe tej czynności, 

określając Skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za badany rok 

podatkowy w wysokości 5.375.791 zł. Organ odwoławczy za niezasadne uznał jednak 

stanowisko organu pierwszej instancji co do zakwalifikowania sprzedaży udziałów za 

czynność pozorną. Organ ten na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego 

ustalił, że stronami spornej transakcji były spółki powiązane ze sobą kapitałowo i osobowo, 

co wymagało dokonania oceny sprzedaży udziałów i jej skutków w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem art. 11 ust. 4 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.). 

21 lipca 2008 r. Skarżąca nabyła udziały (100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Wspólników) spółki B. Skarżąca 103.836 udziałów (stanowiących 

53,3% kapitału zakładowego) nabyła za cenę 66.636.377 zł. Natomiast pozostała część 

udziałów została zbyta przez spółkę B. w formie wkładu niepieniężnego w zamian za 

1.423.503 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Skarżącej. Wartość akcji nowej emisji 

i wartość udziałów aportowych wyniosła 58.363.623 zł. Wartość udziałów spółki B. 

zaewidencjonowanych przez Skarżącą na koncie księgowym wynosiła 137.343.612,89 zł. 

(…) Dnia 29 stycznia 2013 r. Skarżąca nabyła udziały w spółce C. za cenę 5.000 zł. (…) Na 

podstawie umowy zawartej 4 marca 2013 r. Skarżąca sprzedała udziały spółki B. spółce C. za 

kwotę 3.196.000 zł. (…) 

https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(11)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(11)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(11)ust(2)&cm=DOCUMENT
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W ocenie organu odwoławczego podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo ze Skarżącą 

w ogóle nie zgodziłby się na zawarcie umowy na warunkach, na jakich zawarła je Skarżąca ze 

spółką od siebie zależną. W ocenie organu odwoławczego celem sprzedaży przez Skarżącą 

udziałów spółki B. było zatem wyłącznie rozliczenie przez nią w kosztach wydatków 

poniesionych na ich nabycie oraz wykazanie straty za badany rok podatkowy, która będzie 

odliczana w następnych latach podatkowych. W tym stanie sprawy organ odwoławczy 

stwierdził, że zaistniały przesłanki do określenia Skarżącej dochodów i należnego podatku na 

podstawie art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p., tj. bez uwzględnienia warunków wynikających z powiązań 

między Skarżącą a spółką C. (…) 

W skardze do WSA Skarżąca zarzuciła naruszenie (…) art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p. przez ich 

niewłaściwe zastosowanie na skutek przyjęcia, że w wyniku powiązań ze spółką C. Skarżąca 

z tytułu sprzedaży udziałów spółki B. wykazała dochody niższe (ich brak) od tych, jakich 

należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały. (…)  

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. (…) Za 

słuszne uznał WSA stanowisko organu odwoławczego, że podmiot niepowiązany ze Skarżącą 

nie nabyłby udziałów spółki B. na warunkach, na jakich Skarżąca dokonała ich sprzedaży na 

rzecz spółki zależnej. Zdaniem Sądu warunki tej transakcji były sztuczne, a Skarżąca 

doprowadziła do zaniżenia dochodu do opodatkowania. Za prawidłowy uznano przy tym 

wybór metody oszacowania dochodu Skarżącej ze zbycia udziałów i jej zastosowania. 

W skardze kasacyjnej Spółka zaskarżyła powyższy wyrok w całości, zarzucając (...) 

1) błędną wykładnię art. 11 ust. 1 i 4 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. 

polegającą na uznaniu, że przepisy te pozwalają na pominięcie skutków podatkowych 

sprzedaży udziałów (tj. rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu zakupu udziałów od 

podmiotu niepowiązanego w momencie sprzedaży udziałów), w sytuacji, gdy przepisy te 

pozwalają jedynie na szacowanie dochodu Skarżącej poprzez zmianę ceny zastosowanej w 

transakcji zawartej z podmiotem powiązanym; (…) 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: (…) 

W niniejszej sprawie doszło więc do uchybienia zasadzie dwuinstancyjności postępowania, 

bowiem mimo że rozstrzygnięcie sprawy wymagało uprzedniego przeprowadzenia 

postępowania dowodowego w znacznej części, organ odwoławczy działał sam. Ograniczył 

więc postępowanie do jednokrotnego rozpatrzenia sprawy pod wybranym kątem we własnej 

instancji. W niniejszej sprawie organy podatkowe obu instancji skierowały swoje działania 

pod kątem ustalenia innych – rozbieżnych – przesłanek. Przyjęcie nowego kryterium oceny 

skutków prawnych stanu faktycznego przez organ drugiej instancji (art. 11 ust. 1 i ust. 4 

u.p.d.o.p.) w miejsce odrzuconej przez organ odwoławczy koncepcji czynności pozornej 

wymagało zgromadzenia materiału dowodowego w innym niż uprzednio zakresie. Dotyczyło 

czy też winno było dotyczyć przy tym również innych podmiotów. Abstrahując bowiem od 

prawidłowości wyboru metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (art. 11 ust. 2 

u.p.d.o.p.), już sam wybór tej metody szacowania dochodu obligował organ do 

przeprowadzenia postępowania w zakresie wskazanego w tej metodzie "porównania cen". 

Warunek porównywalności dotyczy zaś nie tylko cen jako kwot, ale i całokształtu 

uwarunkowań gospodarczych. Pozostaje zatem pytanie, czy brak zgromadzenia stosownego 

materiału dowodowego w ogóle może świadczyć o tym, że ta metoda w istocie była tu 
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zastosowana. Tym bardziej budzi to wątpliwości, że z decyzji organu drugiej instancji 

zdaje się wynikać, że dokonał on de facto pominięcia (tzw. nierozpoznania) transakcji, a 

nie szacowania dochodu [podkr. aut]. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 474/19 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (T.J. Dz. U. z 

2017 r., poz. 2175) – stan prawny sprzed 1 stycznia 2019 roku 

Art. 11 

1.  Jeżeli: 

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 

mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli 

albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo 

2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 

mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio 

w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego 

podmiotu krajowego, albo 

3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem 

krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych 

podmiotów 

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od 

warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie 

wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, 

gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek 

określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. 

 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (T.J. Dz. U. z 

2019 r., poz. 865) – stan prawny po 1 stycznia 2019 roku 

Art. 11c 

2.  Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące 

się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego 

podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, 

gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) 

podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.  

3.  Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ 

podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji 

transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji. 
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4.  W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach 

podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej 

transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, 

zwanych dalej "transakcją właściwą", uwzględniając: 

1) warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane, 

2) fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie 

ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane 

kierujące się racjonalnością ekonomiczną uwzględniając opcje realistycznie dostępne w 

momencie zawarcia transakcji 

- organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, 

a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji 

właściwej względem transakcji kontrolowanej. 

 

Główne problemy 

1. Spory, co do możliwości reklasyfikacji / pominięcia transakcji na gruncie przepisów o 

cenach transferowych w stanie prawnych sprzed 1 stycznia 2019 roku. 

2. Nowelizacja przepisów o cenach transferowych, dopuszczająca możliwość 

reklasyfikacji / pominięcia transakcji. 

3. Wytyczne OECD jako podstawa prawna dla reklasyfikacji / pominięcia transakcji 

przed 1 stycznia 2019 roku. 

4. Możliwość reklasyfikacji / pominięcia transakcji przed 1 stycznia 2019 roku, 

a podstawowe zasady polskiego porządku prawnego – zasada demokratycznego 

państwa prawa, zasada pewności prawa, zasada zaufania oraz zasada legalizmu. 
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• Sposób obliczania dochodu przy połączeniu spółek w przypadku zastosowania 

klauzuli obejścia prawa – doradca podatkowy dr Sławomir Krempa, PwC 

 

Wyrok NSA z 25 września 2019 r., II FSK 1362/18  

Jeśli (…) spółka przejmująca posiada więcej niż 10% udziałów w spółce przejmowanej i 

głównym bądź jednym z głównych celów połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania, to dochód spółki przejmującej (skarżącej) stanowi nadwyżka wartości 

otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną 

wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej.  

Skoro przy tym spółka przejmująca (skarżąca) nie będzie przyznawała udziałowcom 

udziałów, ponieważ posiada już w spółce przejmowanej 100 % udziałów, to cała wartość 

otrzymanego przez spółkę przejmującą (skarżącą) majątku będzie stanowiła dochód 

spółki przejmującej. Nie będzie ona też uprawniona do dodatkowego stosowania reguł 

kosztowych wskazanych w art.15 ust.1k lub art.16 ust.1 pkt 8 u.p.d.o.p. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, obejmuje wszelkie 

przysporzenia, jakie powstają w następstwie posiadanych przez podatnika praw do udziału w 

zyskach osoby prawnej i które faktycznie zostały przez niego osiągnięte. Wobec powyższego, 

podstawą prawną uzyskania przychodu z tego źródła jest określony tytuł prawny do 

dysponowania zyskami innej osoby prawnej, a nie tylko do dysponowania, czy 

partycypowania w dochodzie rozumianym jako nadwyżka przychodów nad kosztami 

uzyskania. 

W realiach przedstawionego we wniosku o interpretację zdarzenia przyszłego skarżąca 

(spółka 

przejmująca) posiada więcej niż 10 % udziałów w spółce przejmowanej, więc dla ustalenia 

podstawy opodatkowania nie znajdzie zastosowania mechanizm ujęty w art. 10 ust. 2 pkt 2 

u.p.d.o.p., czyli zasadniczo nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą 

majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom 

spółki przejmowanej nie będzie stanowiła dochodu spółki przejmowanej (art. 10 ust. 2 pkt 1 

u.p.d.o.p.). W sytuacji natomiast ustalenia, co stanowi oś sporu w sprawie, że głównym bądź 

jednym z głównych celów połączenia spółek jest uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania (art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p.), to w takiej sytuacji ta nadwyżka wartości 

otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną 

wartość udziałów (akcji) przyznanych wspólnikom spółki przejmowanej będzie potraktowana 

jako dochód spółki przejmującej - na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust.4 

u.p.d.o.p. 

Jeśli, jak w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, spółka przejmująca posiada 

więcej niż 10% udziałów w spółce przejmowanej i głównym bądź jednym z głównych celów 

połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, to dochód spółki przejmującej 

(skarżącej) stanowi nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki 

przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom 

(akcjonariuszom) spółki przejmowanej. Skoro przy tym spółka przejmująca (skarżąca) nie 

będzie przyznawała udziałowcom udziałów, ponieważ posiada już w spółce przejmowanej 
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100% udziałów, to cała wartość otrzymanego przez spółkę przejmującą (skarżącą) majątku 

będzie stanowiła dochód spółki przejmującej. Nie będzie ona też uprawniona do dodatkowego 

stosowania reguł kosztowych wskazanych w art.15 ust.1k lub art.16 ust.1 pkt 8 u.p.d.o.p. 

W kontekście powyżej wyrażonej przez Sąd kasacyjny oceny prawnej, nie zasługiwały na 

uwzględnienie zarzuty skargi kasacyjnej odwołujące się do naruszenia przepisów art. 10 ust. 1 

u.p.d.o.p. i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., poprzez brak uznania przez Sąd pierwszej instancji, że 

dochód uzyskany z tytułu połączenia spółek stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na 

zasadach ogólnych. Zasadnie natomiast, choć przyjmując błędne założenie o istnieniu 

podstawy dla opodatkowania przedmiotowego dochodu na zasadach ogólnych, organ 

interpretacyjny zakwestionował w skardze kasacyjnej możliwość zastosowania dla tegoż 

zdarzenia przepisu art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. 

 

Wyroki powiązane 

II FSK 177/17 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1888 ze zm.) 

Art. 10 ust. 2 (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.) 

Przy połączeniu lub podziale spółek: 

1) dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym 

mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub 

nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną 

wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki 

przejmowanej lub dzielonej; 

2) dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki 

przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód 

stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu 

udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami 

uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; 

dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z 

rejestru albo na dzień wydzielenia. 

Art. 10 ust. 4 (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.) 

Przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 i ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy 

głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany 

udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

Art. 10 ust. 4a (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.) 

Jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z 

uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 4 domniemywa się, że głównym lub 

jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

Art. 16 ust. 1 pkt 8 (w stanie prawnym obowiązującym do 30 listopada 2018 r.) 

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (…) wydatków na objęcie lub nabycie 

udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także 

wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są 
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jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz 

papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a 

także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z 

zastrzeżeniem ust. 7e. 

Art. 15 ust. 1k  

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów 

ustala się w wysokości: 

1. określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w 

zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 

część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej 

własności intelektualnej; 

1a) wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o 

których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa 

wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom poniesionym na ich nabycie; 

2)  przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej na 

dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów 

(akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7. 

 

Główne problemy 

1. Prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów  w przypadku połączeń i 

podziałów - w przypadku gdy zastosowanie ma klauzula antyabuzywna 

2. Klauzula antyabuzywna vs. zasady opodatkowania. Współmierność sankcji do 

naruszenia celu regulacji. 

3. Wpływ regulacji podatkowych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17518746?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17518746?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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• Powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w przypadku wzajemnego 

udzielenia gwarancji przez podmioty powiązane – doradca podatkowy dr 

Sławomir Krempa, PwC 

 

Wyrok NSA z 31 lipca 2019 r., II FSK 2908/17  

„(…) nie można zgodzić się ze Spółką, że wzajemne udzielenie poręczeń przez spółki 

powiązane, w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p., nie stanowi dla niej uzyskującej poręczenie 

przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu w myśl art. 12 

ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.”. (…) różnica pomiędzy wysokością poręczenia uzyskanego, a 

wartością poręczenia udzielonego, stanowi dla Spółki przychód, z tytułu częściowo 

odpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Odnosząc się do zarzutów stanowiących podstawę skargi kasacyjnej, należy stwierdzić, że są 

one bezzasadne. Spółka nie zgadza się z wyrokiem WSA twierdząc, że wzajemne udzielenie 

poręczeń przez spółki powiązane (w tym Spółkę) w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p., nie stanowi 

dla spółki uzyskującej poręczenie (Spółki), przychodu z tytułu "nieodpłatnego świadczenia" 

albo "częściowo odpłatnego świadczenia", podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób 

prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. 

(…) w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nieodpłatne 

udzielenie poręczenia nie jest zdarzeniem obojętnym gospodarczo zarówno dla podmiotu go 

udzielającego, jak i podmiotu, którego zobowiązanie jest poręczane. Udzielenie poręczenia 

skutkuje bowiem przyjęciem, przez podmiot udzielający, ryzyka niewywiązywania się 

dłużnika ze swojego zobowiązania względem wierzyciela. Ryzyko to posiada okresową 

wartość, tj. cenę, którą uzyskujący zabezpieczenie w normalnych warunkach rynkowych 

musiałby zapłacić udzielającemu zabezpieczenia. Korzyść majątkowa po stronie 

otrzymującego poręczenie może natomiast polegać między innymi na zwiększeniu się jego 

zdolności kredytowej, uzyskaniu niższego oprocentowania kredytu (pożyczki), czy też samej 

możliwości jego zaciągnięcia, na co słusznie zwrócił uwagę WSA. 

(…) o świadczeniu wzajemnym możemy mówić wówczas, gdy podmiot uzyskujący 

świadczenie wykonuje analogiczne świadczenie na rzecz podmiotu, od którego to 

świadczenie uzyskuje. W sytuacji gdy jednak wartość świadczenia pozostającego w związku 

z innym świadczeniem będzie niższa, tzn. pomimo wzajemności świadczeń, ich wartość 

określona dla celów podatkowych nie będzie taka sama (świadczenia nie będą wtedy 

ekwiwalentne), należy wskazać przychód z tytułu otrzymania częściowo odpłatnych 

świadczeń. 

Wobec tego, tylko jeżeli otrzymane poręczenie pociąga za sobą obowiązek świadczenia 

wzajemnego i ekwiwalentnego, na rzecz podmiotu udzielającego takie poręczenie, nie dojdzie 

do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 

u.p.d.o.p. 

Z uwagi jednak na przedstawiony stan faktyczny sprawy, wskazany we wniosku o wydanie 

interpretacji, z którego wynika po pierwsze, że Spółka i Spółka X są podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p., po drugie, że Spółka zawarła umowę kredytu nr 
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A z Bankiem, na mocy którego stała się kredytobiorcą, a spółka X poręczycielem. Z kolei 

spółka X zawarła umowę kredytu nr B z Bankiem, na mocy czego stała się kredytobiorcą, a 

Spółka Poręczycielem. Poręczenie kredytu udzielone przez spółkę X jest w wartości wyższej 

niż poręczenie kredytu udzielone przez Spółkę. W świetle czego wzajemne poręczenia 

pomiędzy Spółką, a spółką X nie są równowartościowe, identyczne w stosunku do siebie. 

(…) Należy bowiem wskazać, że różnica pomiędzy wysokością poręczenia uzyskanego, a 

wartością poręczenia udzielonego, stanowi dla Spółki przychód, z tytułu częściowo 

odpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. 

 

Wyroki powiązane 

1. II FSK 1774/17 - Skoro (…) spółka nie będzie ponosiła żadnych kosztów w związku z 

poręczeniem na jej rzecz kredytu przez inny podmiot (…), to niewątpliwie uzyska ona 

nieodpłatne świadczenie (…). Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, że 

skarżąca w takim przypadku będzie zobowiązana na zasadzie wzajemności do 

udzielenia poręczenia na żądanie którejkolwiek ze spółek w Grupie, gdyż w tym 

przypadku także nie ponosi żadnego uszczerbku majątkowego. 

2. II FSK 3194/17 - Także udzielenie w tym samym czasie poręczenia innej spółce z 

grupy, który poręczyła za dług skarżącej, nie może być uznane za ekwiwalent 

świadczenia otrzymanego przez skarżącą. O ile bowiem udzielenie poręczenia może 

być za wynagrodzeniem, to nie można uznać, że może ono stanowić ekwiwalent 

świadczenia, wynikającego z innej umowy poręczenia. 

3. II FSK 3832/17. 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1888 ze zm.) 

Art. 12 ust. 1 pkt 2. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności 

(…) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w 

tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość 

innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (…).. 

Art. 12 ust. 6. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 

(…) 

4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 

świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

Art. 12 ust. 6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika 

jest różnica między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i 

trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu 
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eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków 

podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1186) 

ust. 1  

Jeżeli w transakcji (transakcjach) między podmiotami powiązanymi ustalone zostały warunki 

mniej korzystne dla jednego z podmiotów od warunków, jakie ustaliłyby podmioty 

niezależne, a jednocześnie w innej transakcji (transakcjach) między tymi samymi podmiotami 

określone zostaną warunki bardziej korzystne dla tego podmiotu, organy podatkowe lub 

organy kontroli skarbowej nie dokonują korekty cen przedmiotów takich transakcji, w 

przypadkach gdy mniejsze korzyści uzyskane w związku z pierwszą transakcją (transakcjami) 

są skompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z tą inną transakcją 

(transakcjami). 

ust.  2 

Kompensatę, o której mowa w ust. 1, należy uznać za zgodną z warunkami rynkowymi, jeżeli 

takiej kompensaty dokonałyby podmioty niezależne. 

 

Główne problemy 

Czy wzajemnie udzielone poręczenia powodują powstanie przychodu: 

1.  Świadczenia ekwiwalentne. 

2. Brak ekwiwalentności świadczeń – zasadność powstania przychodu z częściowo 

nieodpłatnych świadczeń. 
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• Dannish beneficial owner case – Parent Subsidiary Directive (PSD) Filip Świtała, 

Martini & Co. 

 

Wyrok TSUE z 26 lutego 2019 r., C 116/16, T Danmark C 117/16, Y Denmark 

(połączone sprawy dywidendowe) 

2)      Ogólną zasadę prawa Unii, zgodnie z którą podmioty prawa nie mogą powoływać się na 

przepisy prawa Unii w sposób noszący znamiona oszustwa lub nadużycia, należy 

interpretować w ten sposób, że w przypadku praktyk stanowiących oszustwo lub nadużycie 

władze i sądy krajowe powinny odmówić podatnikowi możliwości skorzystania 

z przewidzianego w art. 5 dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie 

wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek 

zależnych różnych państw członkowskich, zmienionej dyrektywą Rady 2003/123/WE z dnia 

22 grudnia 2003 r., zwolnienia z podatku u źródła z tytułu zysków wypłaconych spółce 

dominującej przez jej spółkę zależną nawet w braku przepisów prawa krajowego lub 

postanowień umownych przewidujących taką odmowę. 

3)      (…) przesłankami (nadużycia prawa) mogą być, w szczególności, istnienie spółek 

pośredniczących (ang. „conduit companies”) niemających gospodarczego uzasadnienia oraz 

czysto formalny charakter struktury grupy spółek, konstrukcji finansowych i pożyczek. 

4)      W celu odmowy uznania danej spółki za właściciela dywidend lub wykazania istnienia 

nadużycia prawa organ krajowy nie jest zobowiązany do zidentyfikowania podmiotu lub 

podmiotów, których uważa za właścicieli (ang. „beneficial owners”) tych dywidend. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

67      Przedstawione przez sąd krajowy pytania dotyczą trzech kwestii. Pierwsza kwestia 

dotyczy istnienia podstawy prawnej pozwalającej państwu członkowskiemu odmówić – 

z powodu popełnienia nadużycia prawa – spółce wypłacającej zyski na rzecz spółki z innego 

państwa członkowskiego, której jest ona spółką zależną, możliwości skorzystania ze 

zwolnienia przewidzianego przez art. 5 dyrektywy 90/435 („stara” PSD). Jeżeli taka podstawa 

prawna istnieje, druga kwestia poruszona w pytaniach dotyczy elementów konstytutywnych 

ewentualnego nadużycia prawa oraz sposobów na ich udowodnienie. Wreszcie, trzecia 

kwestia wypływająca z pytań przedstawionych również przy założeniu, że państwo 

członkowskie może odmówić możliwości uzyskania przez taką spółkę korzyści wynikających 

z dyrektywy 90/435, dotyczy wykładni postanowień traktatu FUE odnoszących się do 

swobody przedsiębiorczości oraz swobodnego przepływu kapitału w celu umożliwienia 

sądowi odsyłającemu sprawdzenia, czy ustawodawstwo duńskie narusza te swobody. 

69      Na wstępie należy zbadać pierwsze pytania w sprawach w postępowaniach głównych, 

w drodze których sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy w celu zwalczania nadużyć 

prawa w ramach stosowania dyrektywy 90/435 państwo członkowskie musi przyjąć 

szczególny przepis prawa transponujący tę dyrektywę, czy też może odnosić się do zasad 

lub przepisów krajowych, lub postanowień umownych mających na celu zapobieganie 

nadużyciom. 

70      W tym względzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w prawie Unii istnieje ogólna 

zasada prawa, zgodnie z którą podmioty prawa nie mogą powoływać się na przepisy prawa 

Unii w sposób noszący znamiona oszustwa lub nadużycia (…) 
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72      Z zasady tej wynika zatem, że państwo członkowskie musi odmówić możliwości 

skorzystania z przepisów prawa Unii, jeżeli przepisy te są powoływane nie po to, aby 

realizować ich cele, lecz aby uzyskać korzyści z prawa Unii, podczas gdy przesłanki 

uzyskania tej korzyści są spełnione jedynie formalnie. 

74      Dodatkowo zasada zakazująca nadużywania prawa znajduje zastosowanie 

w dziedzinach tak różnorodnych jak swobodny przepływ towarów (…), swoboda świadczenia 

usług (…), zamówienia publiczne na usługi (…), swoboda przedsiębiorczości (…), prawo 

spółek (…), transport (…), czy też podatek od wartości dodanej (VAT) (…). 

75      W odniesieniu do tej ostatniej dziedziny Trybunał wielokrotnie zauważał, że o ile 

zwalczanie oszustw, uchylania się od opodatkowania i ewentualnych nadużyć jest celem 

uznanym i wspieranym przez szóstą dyrektywę (uchylona dyrektywa VAT), o tyle zasada 

zakazująca praktyk stanowiących nadużycie jest jednak ogólną zasadą prawa Unii, która 

ma zastosowanie niezależnie od kwestii, czy nadużywane prawa i korzyści znajdują podstawę 

w traktatach, rozporządzeniach, czy też w dyrektywie … 

76      Wynika stąd, że na ogólną zasadę zakazującą praktyk stanowiących nadużycie należy 

powołać się wobec osoby, która podnosi pewne przepisy prawa Unii przewidujące korzyści 

w sposób niezgodny z celami realizowanymi przez owe przepisy. Trybunał orzekł zatem, że 

można powołać się na tę zasadę wobec podatnika w celu odmowy przyznania mu 

w szczególności prawa do zwolnienia z VAT, nawet w braku przepisów prawa krajowego 

przewidujących taką odmowę… 

77      O ile art. 1 ust. 2 dyrektywy 90/435 przewiduje, że dyrektywa ta nie wyklucza 

stosowania przepisów krajowych lub postanowień opartych na umowach mających na celu 

zapobieganie oszustwom i nadużyciom, o tyle przepisu tego nie można interpretować jako 

wykluczającego stosowanie ogólnej zasady prawa Unii zakazującej praktyk stanowiących 

nadużycie, przywołanej w pkt 70–72 niniejszego wyroku.(…) 

83      Tak więc w świetle ogólnej zasady prawa Unii zakazującej praktyk stanowiących 

nadużycie i konieczności przestrzegania tej zasady w ramach wykonywania prawa Unii brak 

przepisów krajowych lub postanowień umownych mających na celu zapobieganie 

nadużyciom nie ma wpływu na obowiązek władz krajowych w zakresie odmówienia 

możliwości skorzystania z praw przewidzianych w dyrektywie 90/435, gdy powołano się 

na nie w sposób noszący znamiona oszustwa lub nadużycia. 

84      Strony przeciwne w postępowaniach głównych powołują się na wyrok z dnia 5 lipca 

2007 r., Kofoed (C-321/05, EU:C:2007:408), który dotyczy skorzystania ze zwolnienia 

przewidzianego w dyrektywie Rady 90/434/EWG (dotyczącej łączenia i podziałów 

spółek)(…), na poparcie twierdzenia, że na podstawie art. 1 ust. 2 dyrektywy 90/435 (PSD) 

dane państwo członkowskie może odmówić skorzystania z przewidzianych przez tę 

dyrektywę korzyści jedynie wtedy, gdy ustawodawstwo krajowe zawiera odrębną 

i szczególną podstawę prawną w tym zakresie. 

86      Trybunał co prawda przypomniał w pkt 42 wyroku z dnia 5 lipca 2007 r., Kofoed (…), 

że zasada pewności prawa sprzeciwia się temu, aby dyrektywy same przez się mogły 

nakładać obowiązki na jednostki oraz w związku z tym aby państwo członkowskie mogło 

powoływać się na dyrektywy, jako takie, przeciwko jednostkom. 

87      Przypomniał również, że takie stwierdzenie pozostaje bez uszczerbku dla skierowanego 

do wszystkich organów państwa członkowskiego wymogu, zgodnie z którym organy te przy 
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stosowaniu prawa krajowego mają interpretować go w miarę możliwości zgodnie z treścią 

i celem dyrektyw, aby osiągnąć zamierzony przez te dyrektywy rezultat, a zatem rzeczone 

organy mogą powołać się wobec jednostek na zgodną (z dyrektywami) wykładnię prawa 

krajowego (zob. wyrok Kofoed, C-321/05, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo). 

89      (…) nawet gdyby okazało się w sprawach w postępowaniach głównych, że prawo 

krajowe nie zawiera takich zasad (zakazujących nadużycia prawa podatkowego) 

podlegających wykładni zgodnej z art. 1 ust. 2 dyrektywy 90/435 (PSD), nie można – 

niezależnie od tego, co Trybunał orzekł w wyroku z dnia 5 lipca 2007 r., Kofoed (…) – 

wnioskować z tego, iż krajowe sądy i organy nie mają możliwości odmówienia korzyści 

wynikającej z prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 5 owej dyrektywy w wypadku 

oszustwa lub nadużycia prawa (…). 

96       (…)  sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, jakie są elementy konstytutywne 

nadużycia prawa i w jaki sposób można wykazać te elementy. (skrót aut.: czy spółka 

rzeczywiście otrzymała dywidendy od spółki zależnej, w przypadku, gdy jest ona 

kontraktowo lub prawnie zobowiązana do przekazania tych dywidend osobie trzeciej lub gdy 

z okoliczności faktycznych wynika, że „w rzeczywistości” spółka ta – nie będąc tak 

zobowiązana – nie ma prawa do „korzystania i pobierania korzyści z dywidendy” 

w rozumieniu komentarza z 2014 r. do MK OECD z 1977 r.) Sąd ten ma także wątpliwości, 

czy nadużycie prawa występuje wtedy, gdy właścicielem (ang. „beneficial owner”) 

przekazanych przez spółkę pośredniczącą dywidend jest ostatecznie spółka mająca siedzibę 

w państwie trzecim, z którym państwo członkowskie („źródła”) zawarło umowę podatkową.  

(…)  sąd odsyłający zmierza jeszcze w istocie do ustalenia, czy państwo członkowskie, które 

odmawia uznania, że spółka z innego państwa członkowskiego jest właścicielem dywidend, 

jest zobowiązane do wskazania spółki, którą, w danym przypadku, uznaje za właściciela (ang. 

„beneficial owner”) dywidend. 

97      Z orzecznictwa Trybunału wynika, że dowód istnienia praktyki stanowiącej nadużycie 

wymaga z jednej strony zaistnienia ogółu obiektywnych okoliczności, z których wynika, że 

pomimo formalnego poszanowania przesłanek przewidzianych w uregulowaniu Unii cel, 

jakiemu służy to uregulowanie, nie został osiągnięty, a z drugiej strony – wystąpienia 

subiektywnego elementu w postaci woli uzyskania korzyści wynikającej z uregulowania Unii 

poprzez sztuczne stworzenie warunków wymaganych dla jej uzyskania (…) 

100    Za sztuczną konstrukcję można uznać grupę spółek, która nie została utworzona ze 

względów odzwierciedlających rzeczywistość ekonomiczną, której struktura jest czysto 

formalna i której głównym celem lub jednym z głównych celów jest uzyskanie korzyści 

podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mającego zastosowanie prawa podatkowego. 

Tak jest w szczególności w przypadku, gdy dzięki podmiotowi pośredniczącemu (ang. 

„conduit entity”) wprowadzonemu do struktury grupy pomiędzy spółką wypłacającą 

dywidendy a spółką z grupy, która jest ich właścicielem (ang. „beneficial owner”), unika się 

zapłaty podatku od dywidend.  

101    Przesłankę wskazującą na istnienie konstrukcji mającej na celu nienależne skorzystanie 

ze zwolnienia przewidzianego w art. 5 dyrektywy 90/435 (PSD) stanowi zatem okoliczność, 

że rzeczone dywidendy są wypłacane dalej, w całości lub prawie w całości i w bardzo 

krótkim czasie po ich otrzymaniu, przez spółkę, która je otrzymała, na rzecz podmiotów 

niespełniających przesłanek do zastosowania dyrektywy (…) 
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102    Otóż przesłanek do zastosowania dyrektywy 90/435 nie spełniają podmioty mające 

siedzibę do celów podatkowych poza Unią, takie jak, jak się wydaje, spółki w sprawie 

C-117/16 lub fundusze kapitałowe w sprawie C-116/16. W owych sprawach gdyby 

dywidendy zostały wypłacone bezpośrednio przez duńską spółkę będącą dłużnikiem na rzecz 

podmiotów, które według ministerstwa do spraw podatków były właścicielami tych 

dywidend, Królestwo Danii mogłoby pobrać podatek u źródła 

104    Okoliczność, że spółka działa jako spółka pośrednicząca (ang. conduit company), 

można wykazać, gdy jedynym przedmiotem działalności tej spółki jest otrzymywanie 

dywidend i ich przekazywanie właścicielowi lub innej spółce pośredniczącej. Brak 

rzeczywistej działalności gospodarczej należy wywieść w tym względzie, uwzględniając 

szczególne cechy charakteryzujące daną działalność gospodarczą, z analizy całokształtu 

istotnych informacji dotyczących, w szczególności, zarządzania spółką, jej bilansu 

księgowego, struktury kosztów i faktycznie poniesionych wydatków, zatrudnionych przez nią 

pracowników oraz pomieszczeń i wyposażenia, jakimi spółka ta dysponuje. 

105    Przesłankami co do istnienia sztucznej konstrukcji mogą być także (…) ocena funduszy 

własnych spółek pośrednich, a także brak władzy spółek pośredniczących (ang. conduit 

companies) w zakresie dysponowania pod względem ekonomicznym otrzymanymi 

dywidendami. W tym względzie takimi przesłankami (…) może być także okoliczność, że 

(…) spółka ta, nie będąc związana takim zobowiązaniem umownym lub ustawowym, nie ma 

prawa do „korzystania i pobierania korzyści z dywidendy”. 

107    Sąd odsyłający ma wątpliwości, w istocie, również co do kwestii, czy 

nadużycie prawa może występować wtedy, gdy właścicielem (beneficial 

owner) przekazanych przez spółkę pośredniczącą dywidend jest ostatecznie 

spółka mająca siedzibę w państwie trzecim, z którym państwo członkowskie 

źródła zawarło umowę podatkową, na mocy której od dywidend nie pobiera 

się żadnego podatku, jeżeli zostały one bezpośrednio wypłacone spółce 

mającej siedzibę w tym państwie trzecim. 

108    (…) istnienie takiej umowy nie może wykluczać, samo w sobie, nadużycia prawa. (…) 

109    Należy dodać, że chociaż opodatkowanie powinno odpowiadać rzeczywistości 

gospodarczej, istnienie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie może, 

samo w sobie, przesądzić o tym, że płatność została rzeczywiście dokonana na rzecz 

podmiotów otrzymujących mających siedzibę do celów podatkowych w państwie trzecim, 

z którym ta umowa została zawarta. Jeżeli spółka będąca dłużnikiem dywidend chce uzyskać 

korzyści wynikające z takiej umowy, ma ona możliwość wypłacić te dywidendy bezpośrednio 

podmiotom mającym siedzibę do celów podatkowych w państwie, które zawarło z państwem 

źródła umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

110    (…)  nie można także wykluczyć, że – w sytuacji, w której dywidendy zostałyby 

zwolnione z podatku w przypadku bezpośredniej zapłaty spółce mającej siedzibę w państwie 

trzecim – cel struktury grupy jest daleki od jakiegokolwiek nadużycia prawa. (…) 

117    (…) w przypadku, gdy organ podatkowy państwa członkowskiego źródła – ze względu 

na istnienie praktyki stanowiącej nadużycie – odmówi spółce, która wypłaciła dywidendy 

(…) zwolnienia przewidzianego w art. 5 dyrektywy 90/435, do niego należy wykazanie 

istnienia elementów konstytutywnych takiej praktyki (…) w szczególności okoliczności, że 

spółka, której wypłacono dywidendy, nie jest ich właścicielem (beneficial owner). 
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118    W tym względzie do takiego organu nie należy identyfikacja właściciela (beneficial 

owner) tych dywidend, lecz wykazanie, że rzekomy właściciel dywidend jest jedynie spółką 

pośredniczącą, za pomocą której dokonano nadużycia prawa(…) 

 

Wyroki powiązane w sprawach duńskich beneficial ownership „odsetkowych” na 

gruncie Interst Royalty Directive (IRD) w sprawach połączonych z 26 lutego 2019 r. 

Sprawa C 115/16, N Luxembourg 1 (2) Sprawa C 118/16, X Denmark (3) Sprawa C 119/16, 

C Danmark I (4) Sprawa C 299/16, Z Denmark 

 

Przepisy 

Dyrektywa PSD 90/435 (zastąpiona w 2011 przez nową PSD 2011/96/EU)  

Art. 1. ust. 2. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania przepisów krajowych lub 

postanowień opartych na umowach mających na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom. 

2. This Directive shall not preclude the application of domestic or agreement-based provisions 

required for the prevention of fraud or abuse 

Art 5 ust. 1. Zyski, które spółka zależna wypłaca swojej spółce dominującej, są zwolnione z 

podatku potrącanego u źródła dochodu. 

 

Dyrektywa PSD 2011/96/EU 

Art. 1 ust. 4. Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia stosowania przepisów krajowych lub 

postanowień umownych niezbędnych do zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, 

oszustwom podatkowym lub nadużyciom. 

4. This Directive shall not preclude the application of domestic or agreement-based provisions 

required for the prevention of tax evasion, tax fraud or abuse. 

 

Główne problemy 

1 Czy spółka czysto holdingowa jest „rzeczywistym właścicielem” wg PSD i tego 

wyroku? 

2 Czy PSD dopuszcza stosowanie wymogu „rzeczywistego właściciela” 

3 Czy brak krajowego przepisu antyabuzywnego nie stanowi przeszkody do odmowy 

zwolnienia, ze względu na „ogólną zasadę prawa Unii”? A zasada pewności prawa?  

4. Czy można interpretować rozszerzająco przepisy o zwalczaniu nadużyć? 

5. O Look through approach! where art thou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

• Dannish beneficial owner case – Interest Royalty Directive (IRD) Filip Świtała, 

Martini & Co. 

 

Wyrok TSUE z 26 lutego 2019 r., N Luxembourg 1 C-115/16, X Denmark A/S C-118/16, 

C Danmark I  C-119/16 i Z Denmark ApS C-299/16 (połączone sprawy odsetkowe) 

2)      Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 

wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych 

między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich w związku z art. 1 ust. 4 tej 

dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że przewidziane przez ten przepis zwolnienie 

płatności odsetek z wszelkich podatków jest zastrzeżone wyłącznie do właścicieli (the 

beneficial owners ) takich odsetek, czyli podmiotów, które rzeczywiście korzystają z tych 

odsetek pod względem ekonomicznym i które dysponują zatem uprawnieniem do 

swobodnego decydowania o ich przeznaczeniu. 

Ogólną zasadę prawa Unii, zgodnie z którą podmioty prawa nie mogą powoływać się na 

przepisy prawa Unii w sposób noszący znamiona oszustwa lub nadużycia, należy 

interpretować w ten sposób, że w przypadku praktyk stanowiących oszustwo lub nadużycie 

władze i sądy krajowe powinny odmówić podatnikowi możliwości skorzystania 

z przewidzianego w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 zwolnienia płatności odsetek z wszelkich 

podatków nawet w braku przepisów prawa krajowego lub postanowień umownych 

przewidujących taką odmowę. 

3)      Dowód istnienia praktyki stanowiącej nadużycie wymaga z jednej strony zaistnienia 

ogółu obiektywnych okoliczności, z których wynika, że pomimo formalnego poszanowania 

przesłanek przewidzianych w uregulowaniu Unii cel, jakiemu służy to uregulowanie, nie 

został osiągnięty, a z drugiej strony – wystąpienia subiektywnego elementu w postaci woli 

uzyskania korzyści wynikającej z uregulowania Unii poprzez sztuczne stworzenie warunków 

wymaganych dla jej uzyskania. Spełnienie się szeregu przesłanek może potwierdzać istnienie 

nadużycia prawa, pod warunkiem że przesłanki te są obiektywne i spójne. Takimi 

przesłankami mogą być, w szczególności, istnienie spółek pośredniczących niemających 

gospodarczego uzasadnienia oraz czysto formalny charakter struktury grupy spółek, 

konstrukcji finansowych i pożyczek. Okoliczność, że państwo członkowskie, z którego 

pochodzą odsetki, zawarło umowę z państwem trzecim, którego rezydentem jest spółka 

będąca właścicielem tych odsetek, nie ma wpływu na ewentualne stwierdzenie nadużycia 

prawa. 

4)      W celu odmowy uznania danej spółki za właściciela (beneficial owner) odsetek lub 

wykazania istnienia nadużycia prawa organ krajowy nie jest zobowiązany do 

zidentyfikowania podmiotu lub podmiotów, których uważa za właścicieli tych odsetek. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

82      Przedstawione przez sądy odsyłające pytania dotyczą trzech kwestii. Pierwsza kwestia 

dotyczy pojęcia „właściciela” (beneficial owner) w rozumieniu dyrektywy 2003/49 (IRD), 

a także istnienia podstawy prawnej pozwalającej państwu członkowskiemu na odmówienie, 

ze względu na popełnienie nadużycia prawa, możliwości skorzystania ze zwolnienia (…) 

przewidzianego w art. 1 ust. 1 rzeczonej dyrektywy w stosunku do spółki, która zapłaciła 

odsetki podmiotowi mającemu siedzibę w innym państwie członkowskim. Jeżeli taka 
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podstawa prawna istnieje, druga kwestia poruszona w pytaniach dotyczy elementów 

konstytutywnych ewentualnego nadużycia prawa oraz sposobów na ich udowodnienie. (…) 

84      Na wstępie należy zauważyć, że pojęcie „właściciela odsetek” (beneficial owner of the 

interest), które znajduje się w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 (IRD), nie może odnosić się do 

pojęć prawa krajowego o różnych zakresach. 

88      Pojęcie „właściciela odsetek” (beneficial owner of the interest) w rozumieniu IRD 

należy zatem interpretować jako określające podmiot, który rzeczywiście korzysta z odsetek 

mu zapłaconych. Artykuł 1 ust. 4 owej dyrektywy potwierdza to odniesienie do 

rzeczywistości ekonomicznej, wskazując, że spółkę państwa członkowskiego uznaje się za 

właściciela odsetek lub należności licencyjnych tylko wtedy, gdy otrzymuje ona te płatności 

dla własnej korzyści i nie jako pośrednik, taki jak przedstawiciel, powiernik lub upoważniony 

sygnatariusz, na rzecz innych osób. 

89      (…) Zastosowanie tych różnych wyrażeń (dot. rzeczywistego właściciela) wskazuje na 

to, że wyraz „właściciel” oznacza nie tyle formalnie zidentyfikowanego odbiorcę, ile 

podmiot, który korzysta pod względem ekonomicznym z otrzymanych odsetek, a zatem 

dysponuje uprawnieniem do swobodnego decydowania o ich przeznaczeniu. (…) jedynie 

podmiot z siedzibą w Unii może być właścicielem odsetek, mogącym skorzystać ze 

zwolnienia (…) 

90      (…) IRD czerpie z art. 11 MK OECD z 1996 r. i dąży do tego samego celu, czyli do 

unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Pojęcie „właściciela” (‘beneficial 

owner’), które znajduje się w dwustronnych umowach opartych na tym modelu, a także 

kolejne zmiany wprowadzone do rzeczonej konwencji i do komentarzy jej dotyczących mają 

zatem znaczenie przy dokonywaniu wykładni dyrektywy 2003/49 (IRD). 

91      Skarżące w postępowaniach głównych podnoszą, że nie można przyjąć wykładni 

pojęcia „właściciela odsetek lub należności licencyjnych” w rozumieniu art. 1 ust. 1 

dyrektywy 2003/49 dokonanej w świetle MK OECD i komentarzy do niej, ponieważ 

wykładnia taka byłaby pozbawiona wszelkiej legitymacji demokratycznej. Nie można 

uwzględnić tego argumentu, ponieważ wykładnia taka, nawet jeśli czerpiąca z prac OECD, 

znajduje swoją podstawę, jak wynika z pkt 85–90 niniejszego wyroku, w samej dyrektywie 

oraz w jej historii legislacyjnej odzwierciedlającej proces demokratyczny Unii. 

92      Otóż z rozwoju MK OECD i komentarzy do niej – jak przedstawiono w pkt 4–6 

niniejszego wyroku – wynika, że pojęcie „właściciela” (‘beneficial owner’) wyklucza spółki 

pośredniczące i powinno być rozumiane nie w wąskim i technicznym znaczeniu, lecz 

w sposób pozwalający uniknąć podwójnego opodatkowania i zapobiec oszustwom oraz 

uchylaniu się od opodatkowania. 

94      Należy jeszcze wskazać, iż sama okoliczność, że spółka, która otrzymuje odsetki 

w państwie członkowskim, nie jest ich „właścicielem”, nie musi oznaczać, że przewidziane 

w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 zwolnienie nie ma zastosowania. Wydają się bowiem 

możliwe przypadki, w których takie odsetki są zwolnione (…), jeżeli spółka je otrzymująca 

przekazuje je właścicielowi mającemu siedzibę w Unii i spełniającemu także wszystkie 

przesłanki ustanowione w dyrektywie 2003/49 (IRD) dla skorzystania z takiego zwolnienia. 

95      Sądy odsyłające zmierzają do ustalenia, czy w celu zwalczania nadużyć prawa 

w ramach stosowania dyrektywy 2003/49 (IRD) państwo członkowskie musi przyjąć 

szczególny przepis prawa transponujący tę dyrektywę, czy też może odnosić się do zasad lub 
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przepisów krajowych, lub postanowień umownych mających na celu zapobieganie 

nadużyciom. 

96      W tym względzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w prawie Unii istnieje ogólna 

zasada prawa, zgodnie z którą podmioty prawa nie mogą powoływać się na przepisy prawa 

Unii w sposób noszący znamiona oszustwa lub nadużycia (…). 

97      Podmioty prawa są zobowiązane do przestrzegania tej ogólnej zasady. Stosowania 

przepisu prawa Unii nie można bowiem rozszerzyć na działania prowadzone w celu 

korzystania w sposób noszący znamiona oszustwa lub nadużycia z korzyści przewidzianych 

w prawie Unii (…). 

104    O ile art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/49 (IRD) przewiduje, że dyrektywa ta nie stanowi 

przeszkody w stosowaniu przepisów krajowych lub postanowień opartych na umowach, 

niezbędnych do zapobiegania oszustwom lub nadużyciom finansowym, o tyle przepisu tego 

nie można interpretować jako wykluczającego stosowanie ogólnej zasady prawa Unii 

zakazującej praktyk stanowiących nadużycie (…) Transakcje, względem których SKAT 

podnosi, że stanowią nadużycie prawa, wchodzą bowiem w zakres stosowania prawa Unii 

(…) i mogłyby okazać się niezgodne z celem realizowanym przez tę dyrektywę. 

105    Ponadto, chociaż art. 5 ust. 2 dyrektywy 2003/49 (IRD) przewiduje, że państwa 

członkowskie mogą w przypadku uchylania się od podatków, unikania płacenia podatków lub 

nadużycia cofnąć korzyści wynikające z owej dyrektywy lub odmówić jej zastosowania, 

również i tego przepisu nie można interpretować jako wykluczającego zastosowanie zasady 

prawa Unii zakazującej praktyk stanowiących nadużycie, ponieważ zastosowanie rzeczonej 

zasady nie podlega wymogowi transpozycji, tak jak podlegają mu przepisy tej dyrektywy (…) 

111    Tak więc w świetle ogólnej zasady prawa Unii zakazującej praktyk stanowiących 

nadużycie i konieczności przestrzegania tej zasady w ramach wykonywania prawa Unii brak 

przepisów krajowych lub postanowień umownych mających na celu zapobieganie 

nadużyciom nie ma wpływu na obowiązek władz krajowych w zakresie odmówienia 

możliwości skorzystania z praw przewidzianych w dyrektywie 2003/49, gdy powołano się na 

nie w sposób noszący znamiona oszustwa lub nadużycia. 

125    To analiza całokształtu okoliczności faktycznych umożliwia sprawdzenie, czy elementy 

konstytutywne praktyki stanowiącej nadużycie zostały spełnione, a zwłaszcza czy podmioty 

gospodarcze dokonały transakcji czysto formalnych lub sztucznych, pozbawionych 

jakiegokolwiek gospodarczego i handlowego uzasadnienia, głównie w celu uzyskania 

nienależnej korzyści (…). 

128    Przesłankę wskazującą na istnienie konstrukcji mającej na celu nienależne skorzystanie 

ze zwolnienia przewidzianego w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 stanowi zatem okoliczność, 

że rzeczone odsetki są wypłacane dalej, w całości lub prawie w całości i w bardzo krótkim 

czasie po ich otrzymaniu, przez spółkę, która je otrzymała, na rzecz podmiotów 

niespełniających przesłanek do zastosowania dyrektywy 2003/49, ponieważ podmioty te nie 

mają siedziby w żadnym państwie członkowskim lub ponieważ nie są one utworzone 

w żadnej z form wymienionych w załączniku do tej dyrektywy, czy też ponieważ nie 

podlegają żadnemu z podatków wymienionych w art. 3 lit. a) ppkt (iii) wspomnianej 

dyrektywy bez korzystania ze zwolnienia, albo ponieważ nie są uznawane za spółki 

powiązane w rozumieniu art. 3 lit. b) tej dyrektywy. 
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130    Podobnie sztuczny charakter danej konstrukcji może potwierdzać okoliczność, że dana 

grupa spółek jest skonstruowana w taki sposób, że spółka otrzymująca odsetki zapłacone 

przez spółkę będącą dłużnikiem sama musi wypłacić dalej te odsetki trzeciej spółce 

niespełniającej przesłanek do zastosowania dyrektywy 2003/49, w konsekwencji czego ta 

pierwsza spółka realizuje jedynie nieznaczny zysk podlegający opodatkowaniu, gdy działa 

jako spółka pośrednicząca w celu umożliwienia przepływu finansowego ze spółki będącej 

dłużnikiem do podmiotu, który jest właścicielem zapłaconych kwot. 

131    Okoliczność, że spółka działa jako spółka pośrednicząca, można wykazać, gdy jedynym 

przedmiotem działalności tej spółki jest otrzymywanie odsetek i ich przekazywanie 

właścicielowi lub innej spółce pośredniczącej. Brak rzeczywistej działalności gospodarczej 

należy wywieść w tym względzie, uwzględniając szczególne cechy charakteryzujące daną 

działalność gospodarczą, z analizy całokształtu istotnych informacji dotyczących, 

w szczególności, zarządzania spółką, jej bilansu księgowego, struktury kosztów i faktycznie 

poniesionych wydatków, zatrudnionych przez nią pracowników oraz pomieszczeń 

i wyposażenia, jakimi spółka ta dysponuje. 

146    (…) czy SCA zarejestrowana jako SICAR prawa luksemburskiego może skorzystać 

z przepisów dyrektywy 2003/49. Należy stwierdzić, że kwestia ta ma znaczenie jedynie 

w sytuacji, gdyby spółkę X SCA, SICAR należałoby traktować jako właściciela odsetek, 

które zostały jej przekazane przez spółkę X Denmark, czego zbadanie należy do samego sądu 

odsyłającego. 

147    Stwierdziwszy powyższe, należy podkreślić, (…) że art. 3 lit. a) dyrektywy 2003/49 

uzależnia status „spółki państwa członkowskiego” mogącej uzyskać przewidziane na 

podstawie tej dyrektywy korzyści od spełnienia trzech przesłanek. W pierwszej kolejności 

spółka ta musi przybrać jedną z form wymienionych w załączniku do rzeczonej dyrektywy. 

W drugiej kolejności musi ona być uznana zgodnie z prawem podatkowym państwa 

członkowskiego za mającą tam siedzibę do celów podatkowych, a nie powinna być 

uznawana, w rozumieniu umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, za mającą 

siedzibę do celów podatkowych poza Unią. W trzeciej kolejności spółka ta powinna podlegać 

jednemu z podatków wymienionych w art. 3 lit. a) ppkt (iii) dyrektywy 2003/49 bez 

zwolnienia lub podatkowi, który jest identyczny lub w istotnym stopniu podobny oraz który 

jest nałożony po dniu wejścia w życie owej dyrektywy w uzupełnieniu do lub zamiast tych 

istniejących podatków. 

148    Pierwsza przesłanka powinna, z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd odsyłający, zostać 

uznana za spełnioną w przypadku X SCA zarejestrowanej jako SICAR, ponieważ – jak 

podkreślił rząd luksemburski podczas rozprawy – SCA zarejestrowana jako SICAR 

odpowiada jednej z form spółek wymienionych w załączniku do dyrektywy 2003/49. 

149    Druga przesłanka wydaje się, z podobnym zastrzeżeniem, także spełniona, ponieważ 

X SCA, SICAR ma siedzibę do celów podatkowych w Luksemburgu. 

150    Co się tyczy trzeciej przesłanki, bezsporne jest, że X SCA, SICAR podlega 

w Luksemburgu impôt sur les revenus des collectivités (podatkowi dochodowemu od osób 

prawnych), który jest jednym z podatków wymienionych w art. 3 lit. a) ppkt (iii) dyrektywy 

2003/49. 

151    Niemniej w przypadku, gdyby uznano, że (…) otrzymane przez X SCA, SICAR odsetki 

są rzeczywiście zwolnione na tej podstawie z podatku dochodowego od osób prawnych 
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w Luksemburgu, wówczas należałoby podnieść, że rzeczona spółka nie spełnia trzeciej 

przesłanki wspomnianej w pkt 147 niniejszego wyroku oraz że nie można jej w związku z 

tym uznać za „spółkę państwa członkowskiego” w rozumieniu dyrektywy 2003/49. Niemniej 

do sądu odsyłającego należy przeprowadzenie, w razie potrzeby, koniecznych weryfikacji 

w tym zakresie. 

 

Wyroki powiązane w sprawach duńskich beneficial ownership „dywidendowych” na 

gruncie Parent Subsidiary Directive (PSD) w sprawach połączonych z 26 lutego 2019 r. 

C 116/16, T Danmark C 117/16, Y Denmark 

 

Przepisy 

Dyrektywa PSD 90/435 (zastąpiona w 2011 przez nową PSD 2011/96/EU)  

Art. 1. ust. 4. Spółkę Państwa Członkowskiego uznaje się za właściciela odsetek lub 

należności licencyjnych tylko wtedy, gdy otrzymuje ona te płatności dla własnej korzyści i 

nie jako pośrednik, taki jak przedstawiciel, powiernik lub upoważniony sygnatariusz, na rzecz 

innych osób. 

Art 5 ust. 1. Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody w stosowaniu przepisów, 

krajowych lub opartych na umowach, niezbędnych do zapobiegania nadużyciom finansowym.  

ust. 2. Państwa Członkowskie mogą, w przypadku transakcji, których zasadniczą przyczyną 

lub jedną z zasadniczych przyczyn jest uchylenie się od podatków, unikanie płacenia 

podatków lub nadużycie, cofnąć korzyści wynikające z niniejszej dyrektywy lub odmówić 

zastosowania niniejszej dyrektywy. 

 

Główne problemy 

1. Czy pojęcie „właściciela odsetek” (beneficial owner of the interest) należy 

interpretować rozszerzająco? 

2. Czy zmiany do komentarza do MK OECD mają charakter prawotwórczy i czy dalsze 

ich rozszerzenie w zakresie „właściciela odsetek” (beneficial owner of the interest) 

należałoby przyjąć do acquis communitaire? 

3. Czy można odmówić statusu odbiorcy dywidend SCA zarejestrowanej jako SICAR 

lub innej spółce luksemburskiej powołanej w celu nadużycia prawa Unijnego?  
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• Status rzeczywistego właściciela a funkcja podatnika / płatnika podatku; Adam 

Wacławczyk, doradca podatkowy, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i 

Wspólnicy sp. k.  

 

Wyrok WSA w Gliwicach, 26.11.2019, I SA/Gl 727/19 

O tym, czy C S.A. jest podatnikiem decyduje fakt uzyskiwania przez nią przychodów z tytułu 

odsetek na terenie RP, nie zaś posiadanie statusu tzw. beneficial owner (w rozumieniu art. 4a 

pkt 29 u.p.d.o.p.) wobec tej należności, ponieważ w przypadku przychodów z odsetek, 

podatnikiem jest ten podmiot, który uzyskuje przychód z tego tytułu, nie zawsze będąc 

rzeczywistym beneficjentem/właścicielem należności. Jak trafnie zauważył organ, ustalenie 

faktycznego beneficjenta odsetek ma wpływ wyłącznie na ustalenie prawa do zwolnienia 

przychodów od opodatkowania, nie zaś ustalenie statusu podatnika. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…)  

W badanej sprawie przedmiotem kontroli Sądu była interpretacja indywidualna przepisów 

prawa podatkowego, przy czym - co istotne dla granic rozpoznania niniejszej skargi - jej 

przedmiotem była zasadność opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

odsetek wypłacanych podmiotowi zagranicznemu (C S.A.) oraz kwestia płatnika tego podatku 

(art. 21 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2a i 2b ustawy podatkowej). Według strony skarżącej, na 

Spółce jako na płatniku w latach 2017 i 2018 nie spoczywał obowiązek pobrania 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych odsetek z tytułu Obligacji 

Wewnętrznych wypłaconych na rzecz nierezydenta - spółki C S.A. z siedzibą w Wielkiej 

Brytanii a to z tego powodu, że spółce tej nie można przypisać statusu rzeczywistego 

odbiorcy odsetek a jedynie status podmiotu pośredniczącego. Zdaniem organu natomiast, 

nawet jeżeli C S.A., na rzecz której wypłacane są odsetki, nie jest ich rzeczywistym, 

ostatecznym właścicielem (co nie było przedmiotem interpretacji) to osiąga z tego tytułu 

przychód na terenie Polski. Zatem, niezależnie od tego kim są obligatariusze Obligacji 

Zewnętrznych 2, spółkę brytyjską należy uznać za podatnika, co z kolei determinuje ocenę, że 

skarżąca Spółka jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych 

należności odsetkowych z tytułu emisji obligacji. 

Przedmiot sporu w badanej sprawie w istocie ogranicza się do udzielenia odpowiedzi na 

pytanie, czy Spółka przekazując na rzecz podmiotu zagranicznego odsetki będzie 

zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Powtórzyć przyjdzie, że strona skarżąca wskazując na brak powyższego obowiązku 

akcentowała dwie okoliczności: 

- pierwszą, że spółka zagraniczna nie jest podatnikiem ww. podatku, gdyż nie jest finalnym 

odbiorcą odsetek, a tylko pośrednikiem w dalszym ich przekazywaniu; 

- drugą, że obowiązki płatnika zostały w takiej sytuacji uregulowane w art. 26 ust. 2 a i 2b 

ustawy podatkowej a nie w art. 26 ust. 1 tej ustawy. 

(…) 

W ocenie Spółki w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy ust. 2a i 

2b art. 26 jako lex specialis wobec jego ust. 1. 



68 
 

Sąd nie neguje konstatacji, że przepisy art. 26 ust. 2a i 2b u.p.d.o.p. stanowią przepisy 

szczególne w odniesieniu do art. 26 ust. 1 tej ustawy. Stwierdza jednakże, że na gruncie 

niniejszej sprawy będzie miał zastosowanie przepis ogólny tj. zasada wyrażona w art. 26 ust. 

1 u.p.d.o.p. 

Podkreślić trzeba przede wszystkim, że polskie prawo podatkowe reguluje sytuację polskich 

podmiotów gospodarczych bądź podmiotów, które uzyskują dochody na terenie RP. 

Oczywiste jest więc, że prawo to nie reguluje obowiązków płatników mających siedzibę poza 

terytorium Polski. Zdaniem Sądu, ust. 2a i 2b art. 26 u.p.d.o.p. ma zastosowanie jedynie 

wówczas, gdy podmiot prowadzący rachunek zbiorczy znajduje się w Polsce, a więc 

przysługuje mu przymiot podmiotu krajowego. A zatem, regulacja zawarta w art. 26 odnosi 

się wyłącznie do polskich podmiotów krajowych będących płatnikami. Przepis ten w ogóle 

nie odnosi się - z przyczyn oczywistych (nie może polskie prawo ingerować w podmioty 

mające siedzibę poza krajem) - do płatników zagranicznych. Innymi słowy, przepis ust. 2a i 

2b art. 26 u.p.d.o.p. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy rachunki zbiorcze prowadzone są 

przez podmioty zagraniczne. 

Jak wskazała Spółka, należności z tytułu odsetek przekazała na rzecz C S.A., która to spółka - 

jako pośrednik - dokona dalszego przekazania należności. Przekazanie należności nastąpiło 

więc na rzecz podmiotu zagranicznego i nie dotyczyło rachunku zbiorczego - co w 

konsekwencji oznacza, że w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym zastosowanie 

będzie miała reguła ogólna wynikająca z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. Sąd podziela ocenę organu 

interpretacyjnego, iż o tym, czy C S.A. jest podatnikiem decyduje fakt uzyskiwania przez nią 

przychodów z tytułu odsetek na terenie RP, nie zaś posiadanie statusu tzw. beneficial owner 

(w rozumieniu art. 4a pkt 29 u.p.d.o.p.) wobec tej należności, ponieważ w przypadku 

przychodów z odsetek, podatnikiem jest ten podmiot, który uzyskuje przychód z tego tytułu, 

nie zawsze będąc rzeczywistym beneficjentem/właścicielem należności. Jak trafnie zauważył 

organ, ustalenie faktycznego beneficjenta odsetek ma wpływ wyłącznie na ustalenie prawa do 

zwolnienia przychodów od opodatkowania, nie zaś ustalenie statusu podatnika. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok WSA w Krakowie z 21 lutego 2019 r., SA/Kr 989/18 (nieprawomocny) 

2. Wyrok WSA w Gliwicach z 4 lutego 2020 r., I SA/Gl 1488/19 (nieprawomocny) 

3. Wyrok NSA z18 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 82/14  

4. Wyrok NSA z 10 listopada 2015 r. sygn. akt II FSK 2225/13  

  

Przepisy 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 

2018 r., poz. 1036 z późn. zm.) 

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. 

Art. 4a 

29) rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące 

warunki:  
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a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej 

przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,  

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 

zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu 

podmiotowi,  

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności 

uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, 

czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje 

się odpowiednio; 

Art. 21  

1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: 

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, 

znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z 

należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie 

lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, 

urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym 

doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), 

Art. 26  

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych 

w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 

2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z 

uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca 

siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

(…) 

2a. W przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 

ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, 

podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 

albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na 

rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W 

tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d nie stosuje się w zakresie 

dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. 

2b. W przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a do poboru podatku są obowiązane 

podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest 

wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 

posiadacza rachunku zbiorczego. 

 

Konwencja zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i 
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zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od 

zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r.. Nr 

250, poz. 1840),  

Art. 11 

1. Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być 

opodatkowane w tym drugim Państwie. 

2. Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, 

w którym powstają i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek 

ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten 

sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe organy 

Umawiających się Państw ustalą, w drodze wzajemnego porozumienia, sposób stosowania 

tego ograniczenia. 

 

Główne problemy 

1. Pojęcie rzeczywistego właściciela płatności. 

2. Podatnik podatku dochodowego, a rzeczywisty właściciel płatności. 

3. Pomieszanie pojęcia podatnika i rzeczywistego właściciela w kontekście orzecznictwa 

dot. umów cash poolingowych.  

4. Instytucja rzeczywistego właściciela a podatnik w wyjaśnieniach MF dot. nowych 

regulacji podatku u źródła – pełna swoboda w mieszaniu pojęć? 

5. Look through approach. 
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• Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatkowej grupy kapitałowej po 

jej rozwiązaniu w stanie prawnym przed 1 stycznia 2018r. – możliwość wszczęcia 

i prowadzenia postępowania podatkowego wobec członków PGK po likwidacji 

grupy radca prawny Artur Nowak Domański Zakrzewski Palinka 

 

Wyrok WSA z 24 października 2019 r., III SA/Wa 1384/19 

W okresie przed 1 stycznia 2018r. w prawie podatkowym nie istniała podstawa do 

jakiejkolwiek odpowiedzialności spółek tworzących podatkową grupę kapitałową za 

zobowiązania grupy, która utraciła już swój byt prawny. Taka podstawa zaistniała dopiero w 

dniu 1 stycznia 2018r. Jakkolwiek więc należy krytycznie ocenić brak takiej lub analogicznej 

regulacji w okresie 2002 do 2017 to żadne rozumowanie prawnicze ani żadne wartości 

konstytucyjne nie pozwalają uzupełnić niewątpliwej luki prawnej z tamtego okresu w drodze 

analogii, z powołaniem się na zasady sprawiedliwości podatkowej lub społecznej, albo zasadę 

powszechności opodatkowania.     

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Sprawa niniejsza zmusza do przypomnienia dość podstawowej zasady postępowania 

podatkowego, a nawet każdego innego postępowania administracyjnego, że u podstaw 

takiego postępowania zawsze musi znajdować się wyraźny przepis prawa, który ustanawia 

kompetencję dla prowadzenia postępowania i władczego określenia sytuacji prawnej strony. 

Dotyczy to zresztą także każdej innej czynności lub aktu organów Państwa względem 

podmiotów spoza jego struktury. Tak rozumiana zasada legalizmu ma swoje umocowanie już 

w Konstytucji (art. 7), zaś na gruncie procedury podatkowej wyraża ją art. 120 Ordynacji 

podatkowej. Przy czym już z art. 2 oraz 7 Konstytucji wynika konieczność istnienia podstawy 

prawnej co najmniej rangi ustawy, gdy ingerencja organów Państwa dotyczy sfery 

konstytucyjnie chronionych praw, wolności i wartości. Z tego względu formułuje się 

szczególnie wysokie wymogi wobec tetycznych norm prawa karnego i podatkowego, które 

ingerują w prawo wolności osobistej oraz własności. Po pierwsze zatem takie normy muszą w 

ogóle istnieć, aby ingerować w te chronione wartości, a dalej – muszą mieć właśnie rangę 

ustawy i odpowiadać podwyższonym standardom jasności oraz określoności formułowanych 

przepisów (art. 42 ust. 1, art. 84 Konstytucji), muszą też respektować zasadę 

proporcjonalności oraz zakaz retroaktywności, o ile taka retroaktywność miałaby pogorszyć 

sytuację adresata norm prawnych. 

W niniejszej sprawie Organy przyjęły, że w roku 2018 i 2019 wobec Skarżącej można wydać 

decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej, 

której uczestnikiem była Spółka w okresie od 15 listopada 2012 r. do 28 marca 2013 r., które 

to zobowiązanie Grupy powstało (ewentualnie) w roku 2012/2013. Przy czym bezsporną 

okolicznością sprawy, która – w ocenie Sądu – ma podstawowe dla niej znaczenie, jest to, że 

w związku z wystąpieniem okoliczności, o której mowa w art. 1a ust. 10 ustawy (sprzedaż 

przez Skarżącą wszystkich udziałów w spółce C. Sp. z o.o.), z dniem 28 marca 2013 r. Grupa 

utraciła swój byt prawny. 

Należy podkreślić fundamentalną okoliczność wynikającą z faktu utraty bytu prawnego 

Grupy w roku 2013 – jest nią wygaśnięcie zobowiązania Grupy. Każdy stosunek 
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prawnopodatkowy wymaga bowiem istnienia koniecznych jego elementów, do których należy 

m.in. podmiot stosunku – dłużnik i wierzyciel podatkowy (art. 5 Ordynacji podatkowej). Jeśli 

któregoś z tych podmiotów już nie ma, zwłaszcza, gdy nie istnieje już dłużnik podatkowy, w 

braku wyraźnych przepisów przewidujących sukcesję prawną zobowiązanego podmiotu 

istniejące wcześniej zobowiązanie wygasa wraz z ustaniem bytu prawnego tego 

zobowiązanego. Nie ma przecież koniecznego podmiotu obarczonego ciężarem podatku. 

Skoro więc w niniejszej sprawie Grupa utraciła swój byt prawny konieczne było wykazanie, 

że zobowiązanie to nadal istnieje pomimo nieistnienia samej Grupy jako podatnika, albo też, 

jeżeli nawet nie istnieje, że na stosownej podstawie można je w jakiś sposób "reaktywować" i 

przypisać innemu podmiotowi, niż sam pierwotny dłużnik podatkowy. Inaczej mówiąc – 

Organy zobowiązane były wskazać podstawę prawną (rangi ustawy) określenia w 2018 r. 

wysokości nieistniejącego zobowiązania nieistniejącego podmiotu, a dalej – podstawę (także 

rangi ustawy) przeniesienia tego zobowiązania na Skarżącą. Tylko taka wyraźna podstawa 

prawna upoważniałaby do wszczęcia i kontynuowania postępowania w sprawie wysokości 

zobowiązania podmiotu, który już nie istniał w dacie wydawania decyzji w przedmiocie tego 

zobowiązania, oraz do przeniesienia odpowiedzialności za to zobowiązanie. Konsekwencje 

braku takich podstaw wynikają natomiast z art. 247 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Decyzja 

administracyjna wydana bez podstawy prawnej jest zatem obarczona szczególnie ciężką, 

kwalifikowaną wadą prawną, wskutek czego decyzja taka jest nieważna. 

W ocenie Sądu Spółka oczywiście trafnie argumentowała, że w stanie prawnym 

obowiązującym w roku 2012 i 2013 r. w polskim prawie podatkowym nie istniały podstawy 

dla przyjęcia sukcesji prawnej członka nieistniejącej podatkowej grupy kapitałowej za 

zobowiązania tej grupy powstałe w okresie jej funkcjonowania. Nie jest taką podstawą 

wskazywany w decyzjach art. 1a ust. 14 updop. W czasie istnienia grupy podatnikiem 

podatku dochodowego jest tylko sama grupa – jej członkowie tracą podmiotowość podatkową 

w zakresie tego podatku. Owszem, podatek płaci spółka reprezentująca, ale czyni to w 

imieniu grupy jako podatnika – akt zapłaty podatku przez spółkę reprezentującą ma więc 

znaczenie techniczne i nie oznacza efektywnego wygaśnięcia zobowiązania spółki 

reprezentującej grupę, gdyż takie zobowiązanie nie istnieje dopóki istnieje grupa podatkowa 

będąca podatnikiem. Spółka reprezentująca nie płaci więc własnego podatku, lecz podatek 

grupy.  

W art. 1a ust. 14 ustawa czyni spółki tworzące grupę podatkową solidarnie zobowiązanymi za 

zobowiązania grupy w podatku dochodowym za okres obowiązywania grupy. Niemniej ten 

literalnie odczytywany przepis przewiduje zasadę solidarnej odpowiedzialności podatkowej 

za z o b o w i ą z a n i a, czyli za wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie p o d a 

t n i k a, który - co oczywiste – musi istnieć. Jeśli nie istnieje podatnik, nie istnieje jego 

zobowiązanie, nie ma więc mowy o solidarnej odpowiedzialności kogokolwiek za coś, co de 

iure nie istnieje. Analogicznie przecież na gruncie przepisów Ordynacji przewidujących 

odpowiedzialność osób trzecich (np. art. 116 Op) przeniesienie odpowiedzialności na osobę 

trzecią jest możliwe pod warunkiem, że zobowiązanie samego podatnika jest nadal aktualne. 

Jeśli zobowiązanie to wygasło – efektywnie lub nieefektywnie – osoba trzecia nie może 

ponosić odpowiedzialności subsydiarnej i solidarnej, skoro nie ma przedmiotu takiej 

odpowiedzialności. 
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Trafnie wskazano w skardze na fakt nowelizacji ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r., 

polegającej na dodaniu do art. 1a ust. 10a, ust. 10b oraz ust. 10c. Dopiero od tej daty 

Ustawodawca przewiduje w ustawie cały szereg zasad odpowiedzialności spółek tworzących 

grupę podatkową, która przestała istnieć. Otóż spółki tworzące grupę od tej daty zobowiązane 

są rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzającego 

dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, liczonego od początku roku 

podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku, w którym 

nastąpiła utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, do dnia utraty przez 

podatkową grupę kapitałową statusu podatnika. Spółki te zobowiązane są przy tym przyjąć, 

że podatkowa grupa kapitałowa w tych okresach nie istniała.  

Zatem także rozumowanie a contrario wskazuje, że za okres przed 1 stycznia 2018 r. w 

prawie podatkowym nie istniała podstawa do jakiejkolwiek odpowiedzialności spółek 

tworzących podatkową grupę kapitałową za zobowiązanie grupy, która już utraciła swój byt 

prawny. Należy respektować zasadę, że każda zmiana prawa ma charakter normatywny, a nie 

redakcyjny lub porządkowy. Gdyby więc w tym okresie, tj. przed 1 stycznia 2018 r., 

dopuszczalne było, jak chcą tego Organy, określenie zobowiązania byłej grupy podatkowej i 

przeniesienie tego zobowiązania na spółkę ją współtworzącą, to niezrozumiałe byłoby 

formułowanie w uzasadnieniu ustawy nowelizującej z 27 października 2017 r. poglądu, że 

dotychczas brakowało podstawy do podatkowej, retroaktywnej oceny czynności 

dokonywanych w obrębie grupy, czyli do oceny formułowanej po rozwiązaniu grupy. Taka 

podstawa zaistniała właśnie dopiero w dniu 1 stycznia 2018 r. Jakkolwiek więc należy 

krytycznie ocenić brak takiej lub analogicznej regulacji w okresie od 2002 r. do 2017 r., to 

żadne rozumowanie prawnicze ani żadne wartości konstytucyjne nie pozwalają uzupełnić 

niewątpliwej luki prawnej z tamtego okresu w drodze analogii, z powołaniem się na zasadę 

sprawiedliwości podatkowej lub społecznej, albo zasadę powszechności opodatkowania. 

Sąd zgadza się także z tą argumentacją skargi, iż wobec zamkniętego katalogu podmiotów 

mogących być w ogóle stroną postepowania podatkowego (art. 133 Ordynacji), spółka 

współtworząca byłą podatkową grupę kapitałową przed ww. nowelizacją ustawy nie mogła 

nigdy uzyskać statusu strony postępowania podatkowego. Nie było ku temu podstaw ani w 

Ordynacji, ani w ustawie. Niemniej w niniejszej sprawie kwalifikowana wadliwość wydanych 

decyzji jest niejako podwójna - najpierw wynika ona z faktu, że decyzje wydane zostały bez 

podstawy prawnej, zaś logiczną konsekwencją takiej oceny jest to, że nie tylko Spółka, ale 

także żadna inna osoba fizyczna lub prawna nie mogła być taką stroną. Wada w postaci braku 

podstawy prawnej jest zakresowo szersza, dalej idąca, gdyż jej wystąpienie oznacza logiczny 

wniosek, że tym samym żaden inny podmiot prawa nie mógł być stroną postępowania 

prowadzonego bez podstawy prawnej, ani adresatem decyzji wydanej bez takiej podstawy. 

Dlatego wystarczające jest stwierdzenie, że wydane decyzje są nieważne z powodu ich 

bezpodstawności w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 2 Op. Skierowanie ich do podmiotu, który nie 

był stroną (art. 247 § 1 pkt 5 Op), jest wadą wtórną. 

 

Wyroki powiązane 

1. Postanowienie NSA z dnia 21 września 2016r. sygn. II FSK 1260/16, brak zdolności 

procesowej podatkowej grupy kapitałowej po jej rozwiązaniu, możliwość dochodzenia 

nadpłaty po rozwiązaniu grupy.   



74 
 

2. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 r. VIII SA/Wa 774/10, możliwość 

wystąpienia przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową z wnioskiem o zwrot 

nadpłaty po utracie przez PGK jej statusu – w okresie wydania tego wyroku nie 

istniała jeszcze podstawa prawna w Ordynacji Podatkowej umożliwiająca spółkom 

tworzącym nieistniejącą PGK żądanie zwrotu nadpłaty.  

3. Wyrok NSA z dnia z 30 września 2015 II FSK 1979/13 zasada solidarnej 

odpowiedzialności spółek tworzących podatkową grupę kapitałową za jej 

zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1a ust 14 u.p.d.o.p.) 

wyłącznie do zobowiązania z tytułu podatku dochodowego podatkowej grupy 

kapitałowej oraz trwa w okresie obowiązywania umowy (pogląd na marginesie 

głównego wątku, którym była legitymacja jednego z członka do wystąpienia z 

wnioskiem o interpretację indywidulaną). 

 

Przepisy 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 

1997r. nr 78 poz. 483) 

Art. 7 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z dnia 14 maja 

2019r. poz. 900, ze zm.)  

Art. 120 Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. 

Art. 133 §1 Stroną jest Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent 

lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c, 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. 247 §1 pkt. 2) Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została 

wydana bez podstawy prawnej; 

Art. 247 §1 pkt. 5) Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została 

skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie.   

 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U.z 

dnia 10 maja 2019r. poz. 865, ze zm.)  

Art. 1a pkt. 14 Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za jej 

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy. 

Art. 1a ust. 10, ust. 10a, ust. 10b, ust. 10c (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 

stycznia 2018r.) 

10. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie 

faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania podatkowej 

grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień poprzedzający dzień 

wystąpienia tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 12, jest dniem, w którym następuje utrata przez 

podatkową grupę kapitałową statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. Dzień 

wystąpienia zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest pierwszym dniem roku 

podatkowego spółek, które przed tym dniem tworzyły podatkową grupę kapitałową. Przepis 

art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 
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10a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 10, spółki tworzące uprzednio podatkową grupę 

kapitałową są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez podatkową grupę 

kapitałową statusu podatnika rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku 

podatkowego poprzedzającego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu 

podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, oraz 

za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez podatkową grupę kapitałową 

statusu podatnika, do dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika - 

przyjmując, że podatkowa grupa kapitałowa w tych okresach nie istniała. Rozliczenia podatku 

dochodowego dokonuje odrębnie każda z tych spółek, obliczając należne zaliczki na podatek 

dochodowy oraz należny podatek za poszczególne lata podatkowe od dochodu ustalonego 

zgodnie z art. 7 ust. 1-3, odpowiednio za poszczególne miesiące i lata, w których podatek był 

rozliczany przez spółkę dominującą. 

10b.  Jeżeli podatkowa grupa kapitałowa funkcjonuje krócej niż trzy pełne lata podatkowe, 

przepis ust. 10a stosuje się do całego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. 

W przypadku gdy okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej uległ wydłużeniu 

zgodnie z ust. 9, przepis ust. 10a stosuje się wyłącznie do przedłużonego okresu 

funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. 

10c.  W przypadku obowiązku dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 10a: 

1) kwoty zaliczek i podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe, wpłacone przez 

podatkową grupę kapitałową za okres, o którym mowa w ust. 10a, zalicza się, proporcjonalnie 

do dochodów poszczególnych spółek, na poczet ich należnych zaliczek i należnego podatku; 

2) jeżeli należne zaliczki lub należny podatek dochodowy od poszczególnych spółek, 

obliczone zgodnie z pkt 1, będą wyższe niż przypadające na daną spółkę zaliczki lub podatek, 

które zostały wpłacone przez podatkową grupę kapitałową, powstała różnica stanowi 

zaległość podatkową, od której pobiera się odsetki za zwłokę liczone od dnia, do którego 

powinna nastąpić płatność zaliczki lub podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe. 

 

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne 

Art. 2 pkt. 1 lit. h oraz lit. I – przepis wprowadzający zmiany w  1a ust. 10, ust. 10a, ust. 

10b, ust. 10c  

Art. 5 ust. 2 w przypadku podatkowej grupy kapitałowej utworzonej przed dniem 1 stycznia 

2018 r. przepisów art. 1a ust. 10a-10c ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie stosuje się do okresu poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej 

ustawy 

 

Główne problemy 

1. Czy po rozwiązaniu  podatkowej grupy kapitałowej jej członkowie mogą odpowiadać 

za jej zobowiązania podatkowe? 

2. Czy można wszcząć postępowanie podatkowe o wysokości zobowiązania 

podatkowego PGK po jej rozwiązaniu?  

about:blank#/document/16794608?unitId=art(1(a))ust(10(a))&cm=DOCUMENT
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3. Czy można orzec o odpowiedzialności solidarnej członków PGK za jej zobowiązania 

po jej rozwiązaniu i jak powinna wyglądać ewentualna decyzja wymiarowa?  

4. Kto jest stroną postępowania podatkowego dotyczącego zobowiązania podatkowego 

PGK po jej likwidacji?     
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• Umowa o utworzeniu PGK – ocena na gruncie art. 199a o.p. – doradca 

podatkowy Andrzej Ladziński, GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa 

 

Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. II FSK 3313/18 

Zasadniczy wywód uzasadnienia wyroku, dotyczy problemu odpowiedzialności/następstwa 

prawnego w zakresie zobowiązań podatkowych nieistniejącej podatkowej grupy kapitałowej. 

Niejako na marginesie tego wywodu pojawia się kwestia stosowania art. 199a O.p. do oceny 

samej umowy o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej, to jest, czy na skutek badanej 

umowy doszło utworzenia podatkowej grupy kapitałowej lub czy utworzona podatkowa grupa 

kapitałowa spełnia warunki uznania jej za podatnika CIT.  

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W tej mierze niewątpliwe – zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - jest to, że trafne 

wskazania w zakresie konieczności uzupełnienia postępowania dowodowego znalazły się w 

uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Z tym tylko, że - zdaniem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego - nie jest zasadne wskazanie tego sądu co do ewentualnego wystąpienia do 

sądu powszechnego z powództwem z art. 199a § 3 ord. pod. Z przepisu art. 199a) ord. pod. 

wynika że: 

"§ 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". 

Trafnie przyjmuje sąd pierwszej instancji, że przepis powyższy jest instrumentem służącym 

do ustalania treści czynności prawnych dokonywanych przez uczestników obrotu 

gospodarczego. O ile wskazania te dotyczyć by miały art. 199a § 1 i 2 ord. pod. to są 

niewątpliwie zasadne, gdyż instrumenty przewidziane w tych przepisach pozostają do 

dyspozycji organów podatkowych. Natomiast w rozpoznawanej sprawie nie dotyczy to 

instrumentu z art. 199a § 3 ord. pod., czyli wystąpienia organu podatkowego do sądu 

powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Nie jest 

jasne w sprawie, bo sąd pierwszej instancji tego nie wyjaśnił, o jaki stosunek prawny mogłaby 

chodzić w żądaniu ustalenia go przez sąd powszechny, czy o status spółek tworzących PGK 

L. po utracie przez nią podmiotowości podatkowej, a w szczególności spółki reprezentującej 

PGK, czy status z samej PGK, czy też status prawny jednego i drugiego podmiotu. Nie 

wskazał też sąd pierwszej instancji na to, czy może chodzi o kwestię wynikającą z 

obowiązywania - mimo rozwiązania PGK - umowy o utworzeniu tej PGK. Jeżeli chodziłoby 

o tę ostatnią rzecz to takiego wskazania nie można zaakceptować, jako że umowa o 

utworzeniu PGK zawierana jest w oparciu o przesłanki zawarte w przepisach prawa 

podatkowego. Wskazuje je przepis art. 1a ust. 1-5 u.p.d.o.p., a to nie są przepisy prawa 

cywilnego i sąd powszechny nie może ustalać treści stosunku prawnego, a więc umowy o 

utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, w szczególności tego, że nie zmierzała ona do 
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obejścia przepisów prawa podatkowego i czy związane były z nią skutki podatkowe (art. 199 

§ 3 ord. pod.), czy była to umowa pozorna, itp. Wprawdzie umowa o utworzeniu podatkowej 

grupy kapitałowej jest niewątpliwie czynnością prawną, o której mowa w art. 199 a § 1 ord. 

pod. z tym jednak, że sąd powszechny nie może badać z istoty rzeczy tego, czy zawarta 

umowa mimo utraty statusu podatnika przez PGK L. obowiązywałaby w dalszym ciągu, albo 

że była umową pozorną. Są to kwestie pozostające w kompetencjach organów podatkowych. 

Chodzi tu bowiem nie o umowę o utworzeniu grupy kapitałowej lecz podatkowej grupy 

kapitałowej (zob. art. 3 pkt 23 lit. d/, pkt 43, pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. i art. 1a ust. 2 u.p.d.o.p.). Zatem to organ 

podatkowy może ocenić istnienie i spełnienie zamkniętego katalogu warunków 

materialnoprawnych do powstania i istnienia podatkowej grupy kapitałowej. 

10. Niewątpliwie trafne są zarzuty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku pod 

adresem decyzji organu odwoławczego i to tak w zakresie wskazanych błędów w odniesieniu 

do rozstrzygnięcia sprawy i wskazań co do dalszego postępowania, jak i w zakresie 

odniesienia się do zarzutów odwołania, a także zawartych w pismach skarżącej z dnia 15 

lutego 2017 r. Jednakże zwrócić uwagę trzeba na to, że w sprawie pierwszorzędnego 

znaczenia nabierają te ustalenia, które powinny zostać poczynione na gruncie art. 199a § 1 i 2 

ord. pod. oczywiście w powiązaniu z przepisem art. 1a) u.p.d.o.p. w tym także i co do zakresu 

podmiotowego i przedmiotowego prowadzonego postępowania kontrolnego. Dopiero w 

dalszej kolejności możliwe będzie dokonanie oceny zakresu rozstrzygnięcia zawartego w 

decyzji organu pierwszej instancji. Niewątpliwie ustaleniami objąć też należy to, jaki wpływ 

na odpowiedzialność spółki reprezentującej PGK L. ma to, że została ona wykreślona z KRS 

oraz że upłynął okres, na który umowa została zawarta. Poza tym oceną objąć należy i to, czy 

w końcu możliwe będzie prowadzenie postępowania w stosunku do spółek, które utworzyły 

PGK L. po ewentualnym przesądzeniu ustania PGK L. Wbrew twierdzeniom skargi 

kasacyjnej organu odwoławczego, nie był to obowiązek sądu I instancji. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. III SA/Wa 1741/17; 

 

Przepisy 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 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. 

 

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 865 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r. 
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art. 1a 

1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego 

mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej 

"podatkowymi grupami kapitałowymi". 

2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: 

a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, 

przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł, 

b) jedna ze spółek, zwana dalej "spółką dominującą", posiada bezpośredni 95% 

udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego 

pozostałych spółek, zwanych dalej "spółkami zależnymi", która na podstawie 

przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na 

zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków 

albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji, 

c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek 

tworzących tę grupę, 

d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa; 

2) spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o 

utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i 

umowa ta, zwana dalej "umową", została zarejestrowana przez naczelnika urzędu 

skarbowego; 

3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają 

warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto: 

a) nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych 

ustaw, 

b) nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których 

mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład 

podatkowej grupy kapitałowej; 

 

4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w 

przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. 

art. 16 ust. 1 pkt 14 

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z 

wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a 

także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania 

przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których 

mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 60, 573 i 1909), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej 

prowadzonej przez te organizacje. 
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Główne problemy 

1. Czy  dopuszczalne jest, w oparciu o art. 199a O.p.. ustalenie treści umowy o utworzeniu 

podatkowej grupy kapitałowej odmiennej od jej brzmienia? 

2. Czy dopuszczalne jest rozstrzyganie o ważności umowy o utworzeniu podatkowej 

grupy kapitałowej na podstawie przepisów prawa cywilnego (w tym kwestia 

dopuszczalności zastosowania art. 199a  § 3 O.p.)? 
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sobota 7 marca 2020 r.  

08:00-9.30 śniadania podatkowe w restauracjach na Starym Mieście  

więcej informacji patrz: https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-

podatkowego/2020-2/ (plik: sniadania_hotele_2020)  

 

10.00-12.45 Sesja III: Prawo do obrony; podatki pośrednie 

Część I Prawo do obrony (prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Borszowski, UWr) 

• treść powiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postepowania 

karnego skarbowego w kontekście prawa unijnego (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r., 

I SA/Wr 365/19, nieprawomocny) – dr Agnieszka Franczak 

• ocena przez organy podatkowe legalności materiału dowodowego uzyskanego w wyniku czynności 

operacyjnych (wyroki NSA z dnia 7 lutego 2019, I FSK 1881/17 oraz I FSK 1860/17) – dr Artur Halasz 

(UWr) 

• prawo do obrony a związanie przez organy ustaleniami dokonanymi w innych postępowaniach (wyrok 

TSUE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft) –– dr 

Ewa Prejs (UMK) 

dyskusja 

przerwa techniczna/mała przerwa na kawę 

 

Część II Podatki pośrednie (prowadzenie: sędzia NSA Adam Bącal) 

• brak przerzucenia podatku na kontrahenta jako warunek zwrotu nadpłaty też w VAT (wyrok NSA z 17 

kwietnia 2019 r., I FSK 589/17) – Mariusz Marecki (PwC) 

• określenie podstawy opodatkowania jeżeli własność materiałów rozbiórkowych przechodzi na 

usługodawcę (wyrok TSUE C-410/17 A Oy) - Tomasz Michalik (MDDP) 

• stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (opinia Rzecznika w sprawie Dong Yang, C-

547/18) – Tomasz Michalik (MDDP) 

• „pomocnicze transakcje“ w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT przy sprzedaży udziałów 

(wyrok WSA w Warszawie z dn. 22 listopada 2019 r., III SA/Wa 751/19, nieprawomocny) –- Jarosław 

Dziewa (Dziewa&Rutyna) 

• prawo do odliczenia VAT naliczonego jako prawo majątkowe podlegające ochronie prawnej jak 

własność (wyrok NSA z 14 listopada 2019 r., I FSK 1730/19) – Krzysztof Musiał (Musiał i Partnerzy) 

• prawo do zwrotu od organu podatkowego VAT niesłusznie zapłaconego kontrahentowi w przypadku 

przekwalifikowania transakcji w trakcie postępowania na odwrócone obliczenie (wyrok WSA we 

Wrocławiu z 11 lipca 2019 r., I SA/Wr 282/18) - Krzysztof Musiał (Musiał i Partnerzy) 

• czy możliwość korekty podstawy opodatkowania w akcyzie rzeczywiście odpadła wraz z ustawą o 

podatku od towarów i usług? (wyrok NSA z 28 sierpnia 2019 r., I GSK 83/17) –– Aleksandra 

Rutkowska (Dentons) 

dyskusja 

12.45-13.45 Lunch 
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• Badanie przez sąd zasadności wszczęcia postępowania karnoskarbowego jako 

przyczyny zawieszenia biegu przedawnienia – dr Agnieszka Franczak (UEK) 

 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 lipca 2019 r., I SA/Wr 365/19 

Poza kontrolą sądową w niniejszej sprawie nie można pozostawić kwestii zasadności 

zastosowania przez organy podatkowe art. 70 § 6 pkt 1 o.p. (zawieszenie biegu terminu 

przedawnienia) w związku ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego przez organ 

podatkowy pierwszej instancji, działający jako organ postępowania przygotowawczego w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Ocena bowiem, czy w sprawie 

doszło do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czy też do niego nie 

doszło, jest warunkiem wstępnym kontroli zaskarżonej decyzji, który wojewódzki sąd 

administracyjny zobowiązany jest brać pod uwagę z urzędu (przeciwnie do NSA, który 

przedawnienie bada na zarzut). 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) szeroki zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: KPP/ 

Karta) powoduje, że sądy administracyjne uzyskują rolę unijnych sądów konstytucyjnych 

badających nie tylko zgodność prawa krajowego z prawem unijnym, lecz także zgodność 

prawa krajowego z prawami podstawowymi uznanymi w systemie UE. Powyższe oznacza, że 

sędzia administracyjny zobowiązany jest interpretować prawo i kontrolować działania 

administracji w zgodzie z prawami podstawowymi. Dotyczy to także praw proceduralnych, 

ponieważ to dzięki nim jednostka egzekwuje swój godnościowy status. Kluczowym prawem 

jest wynikające z art. 47 KPP - prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do 

bezstronnego sądu. 

Rozpatrujący sprawę "sąd" musi posiadać jurysdykcję do zbadania wszystkich kwestii 

faktycznych i prawnych mających istotne znaczenie dla przedstawionego mu do 

rozstrzygnięcia sporu (wyrok ETPCz z dnia 17 grudnia 1996 r. Terra Woningen B.V. 

przeciwko Holandii, skarga nr 20641/92, § 52). ETPCz dostrzegał naruszenia art. 6 ust. 1 

Konwencji wtedy, gdy kontrolujący sąd nie mógł orzec w przedmiocie głównego przedmiotu 

sporu lub gdy sądy krajowe uznawały się za związane uprzednimi ustaleniami organów 

administracyjnych, mającymi decydujące znaczenie dla rozpatrywanych przez te organy 

spraw, nie badając tych zagadnień w sposób niezależny (wyrok ETPCz z dnia 28 maja 2002 r. 

Kingsley przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 35605/97, § 32-34). 

Sąd w niniejszym składzie nie podziela poglądu wyrażanego w orzecznictwie, m.in. w 

wyroku NSA z dnia 24 listopada 2016 r., I FSK 759/15, zgodnie z którym unormowanie art. 

70 § 6 pkt 1 O.p. nie daje podstaw prawnych do weryfikacji wszczęcia tego postępowania 

karnego skarbowego. Stanowisko to zostało podjęte w odpowiedzi na zarzut kasatora, że 

postępowanie karne skarbowe zostało podjęte jedynie w celu zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia (dla pozoru), niezgodnie z intencją prowadzenia postępowania karnego 

skarbowego, co nie powinno, zdaniem strony, wywoływać skutków przewidzianych w art. 70 

§ 6 pkt 1 O.p. Zdaniem Sądu powyższa koncepcja w skutkach, niejako z założenia oznacza 

rezygnację/odstąpienie przez sąd z udzielonej mu kompetencji i nie wypełnia (a niewątpliwie 

może prowadzić do zakłócenia) zarówno standardu konstytucyjnego, jak i standardu unijnego 

w przedmiocie prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 
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45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 47 KPP). Stanowi rodzaj ograniczenia ww. prawa, co pośrednio 

skutkuje naruszeniem efektywności prawa do własności określonym w art. 21 ust. 1 i art. 64 

Konstytucji RP oraz art. 17 KPP. Ustawodawca włączając pewne konstrukcje karne skarbowe 

do Ordynacji podatkowej decyduje o tym, że stają się one elementem instytucji prawa 

podatkowego. I jak każdy element tych instytucji powinien podlegać badaniu sądu 

administracyjnego. Jeżeli sąd uchyla się od badania sposobu stosowania instytucji karnych 

skarbowych włączonych do prawa podatkowego oznacza to, że rezygnuje ze zbadania kwestii 

prawnej mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu. Przy wskazywanym wyżej 

stanowisku każde wszczęcie postępowania karnego skarbowego, nawet w sytuacji braku 

jakichkolwiek podstaw materialnoprawnych czy procesowych, wywoływałoby skutek w 

zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, pozostający 

poza jakąkolwiek kontrolą sądu administracyjnego. 

W demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP, art. 2 TUE) nie ma podstaw 

do wykorzystywania przez organy podatkowe przepisu art. 70 § 6 pkt 1 O.p. niezgodnie z 

jego celem (nadużycia prawa). W odniesieniu do organu podatkowego nadużycie prawa 

przybiera postać przekroczenia kompetencji, gdyż rolą organu jest korzystanie z prawa (por. 

A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, s. 574). Innymi słowy, chodzi o nieprzystojne 

wykorzystywanie kompetencji przez organ podatkowy (por. E. Łętowska (w:) Nadużycie 

prawa, H. Izdebski (red.), A. Stępkowski (red.), Warszawa 2003, s. 169). Nadużycie prawa 

przez organ procesowy pociąga za sobą nieporównywalnie większe konsekwencje, niż 

nadużycie praw procesowych przez stronę. Popełnione w ten sposób nadużycie prawa 

procesowego podważa szacunek wobec porządku prawnego oraz organów władzy (por. S. 

Waltoś, O obstrukcji procesowej, czyli kilka uwag o nadużyciu prawa procesowego (w:) W 

kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, 

red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005, s. 620). 

Pismem z dnia 30 listopada 2017 r. Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego we W. na podstawie 

art. 70c O.p. (wobec braku pełnomocnika) poinformował Spółkę o zawieszeniu z dniem 20 

listopada 2017 r. biegu terminu przedawnienia ww. zobowiązań podatkowych pismem z dnia 

30 listopada 2017 r. (doręczenie 5 grudnia 2017 r.) o następującej treści "zgodnie z art. 70 § 6 

pkt 1 O.p., że z uwagi na wszczęcie przez Naczelnika (...) Urzędu Celno-Skarbowego w K. 

postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 

1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.), bieg terminu 

przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do 

grudnia 2012 r. oraz od stycznia do września 2013 r. uległ zawieszeniu z dniem 20 listopada 

2017 r.". Zdaniem Sądu Skarżąca nie została poinformowana tak naprawdę o wszystkich 

przyczynach wszczęcia śledztwa, co uniemożliwiło jej sporządzenie w sposób prawidłowo 

zarzutów skargi. W myśl ww. uchwały NSA takie działanie organu jest wystarczające. Sąd 

jednak mając na uwadze poczynione wcześniej rozważania i okoliczności niniejszej sprawy, 

stoi na stanowisku, że koncepcja zawiadomienia (skutkującego zawieszeniem biegu terminu 

przedawnienia) ograniczająca się wyłącznie do wskazania, że postępowanie karne skarbowe 

dotyczące danych okresów rozliczeniowych zostało wszczęte - nie pozwala na dokonanie 

pełnej kontroli legalności postępowania i wieńczącej je decyzji. Zdaniem Sądu, poprzestanie 

na takim wymogu oceny prawidłowości zawieszenia biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, z jednej strony wyklucza możliwość oceny zasadności wszczęcia 
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tego postępowania, tj. oceny, czy jedynym celem wszczęcia było zawieszenie biegu 

przedawnienia, co jak już Sąd wskazywał, stanowić może nadużycie prawa, a z drugiej strony 

ogranicza, a wręcz pomija zasadę prawa do obrony podatnika, która stanowi ogólną zasadę 

prawa Unii.  

Przepis art. 70 § 6 pkt 1 O.p. uzależnia zawieszenie biegu terminu przedawnienia od 

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. Pewność prawa wymaga, aby 

strona miała świadomość zrealizowania tej przesłanki. Musi mieć zatem możliwość 

zapoznania się z dokładnymi i rzeczywistymi argumentami organu, co wynika również z 

prawa do obrony. Taka sytuacja jest niemożliwa, gdy podatnik nie zna przyczyn wszczęcia 

postępowania karnego skarbowego. Tym samym nie może podjąć w związku z tym 

odpowiednich działań na gruncie prawa podatkowego. 

W przedmiotowej sprawie, jak to wynika z zacytowanych wyżej treści pism, Skarżąca została 

zawiadomiona jedynie o części stawianych zarzutów naruszenia k.k.s., co powoduje, że w 

części nieujawnionych zarzutów została pozbawiona prawa do obrony. 

Sąd ma świadomość związania uchwałą składu 7 sędziów NSA z dnia 18 czerwca 2018 r., I 

FPS 1/18, CBOSA na podstawie art. 269 § 1 p.p.s.a. jednakże uznał za bezprzedmiotowe 

występowanie o nową uchwałę z dwóch powodów. 

Pierwszym powodem jest zasada pierwszeństwa i zasada skuteczności prawa unijnego, która 

umożliwia sądowi administracyjnemu odstąpienie od zastosowania trybu z art. 269 § 1 p.p.s.a. 

w sytuacji, gdy wykładnia (w ramach autonomii proceduralnej) narusza prawo unijne, w tej 

sprawie zasady prawa do obrony. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sąd krajowy, do 

którego należy w ramach jego kompetencji stosowanie przepisów prawa unijnego, 

zobowiązany jest zapewnić pełną skuteczność tych norm, w razie konieczności z własnej 

inicjatywy nie stosując wszelkich sprzecznych z nimi przepisów prawa krajowego, także 

późniejszych, bez potrzeby zwracania się o ich uprzednie usunięcie w drodze ustawodawczej 

lub w ramach innej procedury konstytucyjnej ani oczekiwania na usunięcie wspomnianych 

przepisów (…) 

Drugim powodem jest to, że powyższe naruszenie nie było jedynym naruszeniem jakie 

zdecydowało o rozstrzygnięciu Sądu w przedmiotowej sprawie. Chodzi o to, że w 

szczególnych okolicznościach przedmiotowej sprawy kluczowe było nadużycie prawa przez 

organ podatkowy (…) 

 

Wyroki powiązane 

1. Uchwała NSA z 18 czerwca 2018 r. sygn. akt I FPS 1/18 

2. Uchwała NSA z 18 marca 2019 r. sygn. akt I FPS 3/18. 

3. Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 146/13. 

4. Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 720/13. 

5. Wyrok NSA z 30 października 2014 r. sygn. akt I FK 1505/13. 

6. Wyroku NSA z dnia 24 listopada 2016 r., I FSK 759/15 

7. Wyrok NSA z 23 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1240/15. 

8. Wyrok NSA z 16 lutego 2018 r. sygn. akt II FSK 220/16. 

9. Wyrok NSA z 20 kwietnia 2018 r. sygn. akt II FSK 877/16. 
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10. Wyrok NSA z 10 sierpnia 2018 r. sygn. akt I GSK 2344/18. 

 

Przepisy 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

Art. 6  

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. 

 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej  

Art. 47  

Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma 

prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi 

w niniejszym artykule. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

Art. 70  

§ 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

§ 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. 70c  

Organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego 

niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, 

najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1, oraz 

o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia. 

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi 

Art. 269  

§ 1. Jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela 

stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego 
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składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do 

rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi. Przepis art. 187 § 1 i 2  stosuje się odpowiednio. 

 

Główne problemy 

1. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a postępowanie karne skarbowe 

2. Treść powiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia a unijne standardy 

ochrony praw podatnika 

3. Związanie sądu administracyjnego uchwałą NSA 
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• Ocena przez organy podatkowe legalności materiału dowodnego uzyskanego w 

wyniku czynności operacyjnych (wyroki NSA z dnia 7 lutego 2019 r. I FSK 

1881/17 oraz I FSK 1860/17)  – dr Artur Halasz (Uniwersytet Wrocławski) 

 

Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 1881/17 

(…) przy ponownym rozpoznaniu sprawy ocenić, jeżeli uzna, że dowód ten jest rzeczywiście 

istotny w tej sprawie, czy tego rodzaju materiał dowodowy uzyskany w wyniku zastosowania 

technik operacyjnych został uzyskany zgodnie z formalnymi wymogami wynikającymi z 

odrębnych przepisów, przede wszystkim zaś czy zastosowanie odpowiedniej techniki 

operacyjnej odbyło się w sprawach, w których taka technika mogła być zastosowana, a także 

czy odbyło się pod kontrolą sądu powszechnego 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

 (…) Trudno też było, według Sądu pierwszej instancji, wspomniane wnioski powiązać z 

poszczególnymi dowodami. Uniemożliwiał to wadliwy sposób zredagowania decyzji - 

bardziej sprawozdawczy aniżeli rozstrzygający. Zdaniem tego Sądu organy nie oceniły też 

pod kątem zgodności z prawem dowodów z podsłuchu. WSA powołał się przy tym na wyrok 

TSUE z 17 grudnia 2015 r. w sprawie WebMindLicences Kft., C-419/14. 

W kolejnych pismach procesowych strony postępowania sądowoadministracyjnego 

podtrzymały i rozwinęły prezentowane w odpowiedzi na skargę kasacyjną oraz w skardze 

kasacyjnej stanowiska, w szczególności co do możliwości wykorzystania w postępowaniu 

podatkowym jako dowodów przekazanych przez Prokuraturę zapisów z podsłuchów rozmów 

przeprowadzonych przez ABW, co wykluczył w zaskarżonym wyroku WSA we Wrocławiu. 

Naczelny Sąd Administracyjny podziela natomiast pogląd zawarty w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku, że w świetle wyroku TSUE z 17 grudnia 2015 r., sygn. C - 419/14 (a 

także najnowszego wyroku TSUE z 17 stycznia 2019 r. sygn. akt C - 310/16 w sprawie (...) i 

inni) nie można utrzymać poglądu, który dominował we wcześniejszym orzecznictwie sądów 

administracyjnych, opisanym w wymienionym wyżej postanowieniu NSA z 6 kwietnia 2018 

r., że organy podatkowe są zwolnione od oceny legalności materiału dowodowego 

uzyskanego w wyniku czynności operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuraturę lub 

inne organy prowadzące postępowania w sprawach o przestępstwa albo przestępstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Ten pogląd wywodzony był ze swoistego domniemania 

legalności tak przekazanych materiałów. Obecnie, w świetle stanowiska zajętego przez TSUE 

w wymienionych wyżej orzeczeniach, który zwrócił uwagę na bezwzględną konieczność 

poszanowania zasady legalności i praworządności, stanowiącej jedną z nadrzędnych wartości, 

na których opiera się Unia, o czym świadczy art. 2 TUE, takie domniemanie nie może być 

przyjmowane. Zresztą taki wniosek nie koliduje z polską regulacją postępowania 

dowodowego, ani z art. 2 i 7 Konstytucji RP, w której znajduje ona potwierdzenie. 

Przeciwnie, zgodnie z art. 180 § 1 O.p. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może 

przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W związku z tym WSA 

powinien przy ponownym rozpoznaniu sprawy ocenić, jeżeli uzna, że dowód ten jest 

rzeczywiście istotny w tej sprawie, czy tego rodzaju materiał dowodowy uzyskany w wyniku 

zastosowania technik operacyjnych został uzyskany zgodnie z formalnymi wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów, przede wszystkim zaś czy zastosowanie odpowiedniej 
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techniki operacyjnej odbyło się w sprawach, w których taka technika mogła być zastosowana, 

a także czy odbyło się pod kontrolą sądu powszechnego (w rozpatrywanej sprawie stosownie 

do art. 27 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o ABW - Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm., z 

uwzględnieniem stanowiska wynikającego z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 

2014 r. sygn. akt K 23/11 - Dz. U. poz. 1055). A w razie braku możliwości dokonania w tym 

zakresie oceny, czy pozostały materiał dowodowy, z pominięciem tego dowodu jest 

wystarczający do oceny, czy skarżąca przewidywała, czy też powinna była przewidywać, że 

uczestniczy w oszustwie karuzelowym. 

 

Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 1860/17 

W związku z tym niezbędne jest sprawdzenie przez organy podatkowe czy tego rodzaju 

materiał dowodowy uzyskany w wyniku zastosowania technik operacyjnych został uzyskany 

zgodnie z formalnymi wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów, przede wszystkim 

zaś czy zastosowanie odpowiedniej techniki operacyjnej odbyło się w sprawach, w których 

taka technika mogła być zastosowana, a także czy odbyło się pod kontrolą sądu 

powszechnego 

 

Najważniejsze fragmenty z wyroku 

Naczelny Sąd Administracyjny podziela bowiem pogląd zawarty w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku, że w świetle wyroku TSUE z 17 grudnia 2015 r., sygn. C - 419/14 (a 

także najnowszego wyroku TSUE z 17 stycznia 2019 r. sygn. akt C - 310/16 w sprawie (...) i 

inni) nie można utrzymać poglądu, który dominował we wcześniejszym orzecznictwie sądów 

administracyjnych, opisanym w wymienionym wyżej postanowieniu NSA z 6 kwietnia 2018 

r., że organy podatkowe są zwolnione od oceny legalności materiału dowodowego 

uzyskanego w wyniku czynności operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuraturę lub 

inne organy prowadzące postępowania w sprawach o przestępstwa albo przestępstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Ten pogląd wywodzony był ze swoistego domniemania 

legalności tak przekazanych materiałów. Obecnie, w świetle stanowiska zajętego przez TSUE 

w wymienionych wyżej orzeczeniach, który zwrócił uwagę na bezwzględną konieczność 

poszanowania zasady legalności i praworządności, stanowiącej jedną z nadrzędnych wartości, 

na których opiera się Unia, o czym świadczy art. 2 TUE, takie domniemanie nie może być 

przyjmowane. Zresztą taki wniosek nie koliduje z polską regulacją postępowania 

dowodowego, ani z art. 2 i 7 Konstytucji RP, w której znajduje ona potwierdzenie. 

Przeciwnie, zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić 

wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W 

związku z tym niezbędne jest sprawdzenie przez organy podatkowe czy tego rodzaju materiał 

dowodowy uzyskany w wyniku zastosowania technik operacyjnych został uzyskany zgodnie 

z formalnymi wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów, przede wszystkim zaś czy 

zastosowanie odpowiedniej techniki operacyjnej odbyło się w sprawach, w których taka 

technika mogła być zastosowana, a także czy odbyło się pod kontrolą sądu powszechnego (w 

rozpatrywanej sprawie stosownie do art. 27 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o ABW - Dz. U. z 

2015 r. poz. 1929, z późn. zm., z uwzględnieniem stanowiska wynikającego z wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 - Dz. U. poz. 1055). Wynik 

takiej analizy będzie mógł zostać oceniony z punktu widzenia zgodności z prawem przez Sąd 
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administracyjny pierwszej instancji, jeżeli Strona będzie ją kwestionowała. Jednocześnie 

należy zauważyć, że w rozpatrywanej sprawie taka analiza nie została przeprowadzona i z 

uwagi na zakres swoich kompetencji Naczelny Sąd Administracyjny, mimo dopuszczenia 

jako dowodu uzupełniającego na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. pisma z Prokuratury 

Okręgowej, nie może jej dokonać w zastępstwie organów rozstrzygających w sprawie. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie C-310/16 

Tym samym obowiązek zapewnienia skutecznego poboru środków Unii nie zwalnia tychże 

sądów z konieczności poszanowania zasady legalności i praworządności, stanowiącej jedną z 

nadrzędnych wartości, na których opiera się Unia, o czym świadczy art. 2 TUE. 

Ponadto podsłuchy telefoniczne stanowią ingerencję w prawo do życia prywatnego, zapisane 

w art. 7 karty praw podstawowych. Taka ingerencja może być dopuszczalna zgodnie z art. 52 

ust. 1 karty praw podstawowych, wyłącznie jeżeli została przewidziana ustawą oraz jeżeli 

przy poszanowaniu istotnej treści tego prawa i zasady proporcjonalności jest ona niezbędna i 

rzeczywiście odpowiada celom interesu ogólnego uznanym przez Unię (zob. podobnie wyrok 

z dnia 17 grudnia 2015 r., WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, pkt 71, 73). 

W tym względzie jest bezsporne, że na rozpatrywane w postępowaniu głównym podsłuchy 

telefoniczne zgody udzielił sąd niemający do tego niezbędnych kompetencji. W związku z 

tym należy te podsłuchy uznać za nieprzewidziane ustawą w rozumieniu art. 52 ust. 1 karty 

praw podstawowych. 

Mając na względzie powyższe rozważania, odpowiedź na zadane pytanie powinna brzmieć: 

art. 325 ust. 1 TFUE oraz art. 1 ust. 1 lit. b) i art. 2 ust. 1 konwencji OIF, w świetle karty praw 

podstawowych, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie, w 

kontekście zasady skuteczności ścigania w sprawach przestępstw z dziedziny VAT, 

stosowaniu przez sąd krajowy przepisu krajowego stanowiącego, że należy odrzucić w 

postępowaniu karnym dowody, takie jak nagrania z podsłuchów telefonicznych, wymagające 

uprzedniej zgody sądu, jeśli tę zgodę wydał niewłaściwy sąd, nawet jeżeli tylko za pomocą 

tych dowodów można wykazać popełnienie rozpatrywanych przestępstw 

2. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2017 r. sygn. akt I SA/Wr 1483/16 (do 

wyroku NSA z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 1881/17) 

A zatem udostępnienie materiałów operacyjnych dla potrzeb procesu karnego nie oznacza, iż 

taka decyzja "wprowadza" te materiały do procesu jako dowody. Zgodnie z art. 27 ust. 15 z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) w przypadku uzyskania dowodów pozwalających na 

wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania 

karnego Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały 

zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

3. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt I SA/Wr 1341/16 (do 

wyroku NSA z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 1881/17) 

A zatem udostępnienie materiałów operacyjnych dla potrzeb procesu karnego nie oznacza, iż 

taka decyzja "wprowadza" te materiały do procesu jako dowody. Zgodnie z art. 27 ust. 15 z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) w przypadku uzyskania dowodów pozwalających na 
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wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania 

karnego Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały 

zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej 

4. Wyrok NSA z dnia 8 września 2009 r., sygn. I FSK 754/08 (przeciwne stanowisko) 

Skoro materiał uzyskany za pomocą technik operacyjnych został dopuszczony jako dowód w 

sprawie karnej to tym samym został on zgromadzony w sposób legalny. W przeciwnym razie 

właściwy organ postępowania karnego niewątpliwe nie dopuściłby do jego procesowego 

wykorzystania. W takim przypadku organy podatkowe nie mają legitymacji do dokonania 

samodzielnej oceny legalności stosowania technik operacyjnych. Jednakże wykorzystanie 

takiego materiału nie zwalnia organów z obowiązków dokonania ich oceny w trybie art. 187 § 

1 o.p. 

Organ podatkowy nie może oceniać legalności dowodów z podsłuchów, uzyskanych w 

sprawie karnej. Takie uprawnienie przysługuje bowiem tylko sądowi karnemu. 

       5. Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I-4110-1/20 

1. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu 

sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w 

składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek 

Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 

grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3). 

2. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu 

sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w 

składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo 

wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym 

przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie 

Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), jeżeli wadliwość 

procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu 

niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z 

późn. zm.; obecnie t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 900) 

Art. 180 

Art.  180.  §  1.  Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do 

wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. (…) 

Art. 181  

Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności (…) materiały 

zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 
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Główne problemy 

1. Obowiązek oceny legalności materiału dowodowego zgromadzonego w wyniku 

czynności operacyjnych. 

2. Ocena legalności materiału dowodowego zgromadzonego w wyniku czynności 

operacyjnych a uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt 

BSA I-4110-1/20. 

3. Zakres dokonywania oceny legalności ww. materiału dowodowego. 
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• Prawo do obrony a związanie przez organy ustaleniami dokonanymi w innych 

postępowaniach (wyrok TSUE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 

Glencore Agriculture Hungary Kft) –– dr Ewa Prejs (UMK) 

 

Wyrok TSUE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Glencore Agriculture Hungary 

Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága (C‑189/18) 

 

Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej, zasadę poszanowania prawa do obrony oraz art. 47 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że co do zasady nie 

sprzeciwiają się one uregulowaniu lub praktyce danego państwa członkowskiego, zgodnie z 

którymi w trakcie weryfikacji wykonanego przez podatnika prawa do odliczenia podatku od 

wartości dodanej (VAT) organ podatkowy jest związany ustaleniami faktycznymi i 

kwalifikacjami prawnymi dokonanymi już przez siebie w ramach powiązanych postępowań 

administracyjnych wszczętych przeciwko dostawcom tego podatnika, na których zostały 

oparte decyzje, które stały się ostateczne, stwierdzające istnienie oszustwa w zakresie VAT 

popełnionego przez dostawców, z zastrzeżeniem, po pierwsze, że nie zwalniają one organu 

podatkowego z obowiązku zapoznania podatnika z dowodami, w tym z dowodami 

pochodzącymi z owych powiązanych postępowań administracyjnych, na podstawie których 

zamierza on wydać decyzję, oraz że podatnik ten nie zostaje w ten sposób pozbawiony prawa 

do skutecznego zakwestionowania w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania 

owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych, po drugie, że wspomniany podatnik 

może w trakcie tego postępowania uzyskać dostęp do wszystkich dowodów zebranych w 

trakcie owych powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek innym 

postępowaniu, na których to dowodach wspomniany organ zamierza oprzeć swą decyzję lub 

które to dowody mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony, chyba że 

cele leżące w interesie ogólnym uzasadniają ograniczenie tego dostępu, oraz po trzecie, że sąd 

rozpoznający skargę na tę decyzję może skontrolować zgodność z prawem uzyskania i 

wykorzystania owych dowodów oraz ustaleń, które mają decydujące znaczenie dla 

rozstrzygnięcia skargi, dokonanych w decyzjach administracyjnych wydanych względem 

wspomnianych dostawców. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy dyrektywę VAT, zasadę 

poszanowania prawa do obrony i art. 47 karty należy interpretować w ten sposób, że 

sprzeciwiają się one uregulowaniu lub praktyce państwa członkowskiego, zgodnie z którymi 

w ramach weryfikacji wykonanego przez podatnika prawa do odliczenia VAT organ 

podatkowy jest związany ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi 

już przez siebie w ramach powiązanych postępowań administracyjnych prowadzonych 

przeciwko dostawcom tego podatnika, na których to ustaleniach i kwalifikacjach opierają się 

ostateczne decyzje stwierdzające istnienie oszustw w zakresie VAT popełnionych przez tych 

dostawców. 

(…) 
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Ponieważ odmowa prawa do odliczenia stanowi wyjątek od stosowania podstawowej zasady, 

jaką stanowi to prawo, do organów podatkowych należy wykazanie w sposób wymagany 

prawem obiektywnych dowodów pozwalających na stwierdzenie, że podatnik wiedział lub 

powinien był wiedzieć, że transakcja, na którą się powołano w celu uzasadnienia prawa do 

odliczenia, była związana z takim oszustwem (…) 

 

Ponieważ prawo Unii nie przewiduje zasad dotyczących sposobu przeprowadzania dowodów 

w przypadku oszustw w zakresie VAT, owe obiektywne dowody muszą zostać ustalone przez 

organ podatkowy zgodnie z zasadami dotyczącymi przeprowadzania dowodów 

przewidzianymi przez prawo krajowe. Przepisy te nie mogą jednak naruszać skuteczności 

prawa Unii i muszą przestrzegać praw gwarantowanych przez to prawo, a w szczególności 

przez kartę (…) 

(…) 

Wśród praw gwarantowanych przez prawo Unii znajduje się poszanowanie prawa do obrony, 

które zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stanowi podstawową zasadę prawa Unii, która 

powinna być stosowana wówczas, gdy organ administracyjny ma podjąć w stosunku do danej 

osoby decyzję wiążącą się z niekorzystnymi dla niej skutkami. Na podstawie tej zasady 

adresaci decyzji, która w sposób odczuwalny oddziałuje na ich interesy, powinni być w stanie 

skutecznie przedstawić swoje stanowisko odnośnie do dowodów, na których organ zamierza 

się oprzeć. Obowiązek ten ciąży na organach administracyjnych państw członkowskich, gdy 

podejmują one decyzję należącą do zakresu zastosowania prawa Unii, nawet wówczas, gdy 

właściwe prawo Unii nie przewiduje wyraźnie takiej formalności (…) 

(…) 

Integralną częścią poszanowania prawa do obrony jest prawo do bycia wysłuchanym, które 

gwarantuje każdej osobie możliwość użytecznego i skutecznego przedstawienia swego 

stanowiska w trakcie postępowania administracyjnego przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, 

która mogłaby negatywnie wpłynąć na jej interesy (…) 

(…) 

Niemniej jednak zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem zasada poszanowania prawa do 

obrony nie ma bezwzględnego charakteru, lecz może podlegać ograniczeniom, pod 

warunkiem że ograniczenia te rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego 

zamierzonym przez dany przepis i nie stanowią z punktu widzenia realizowanego celu 

nieproporcjonalnej oraz niedopuszczalnej ingerencji w samą istotę zagwarantowanych w ten 

sposób praw (…) 

Nie jest tak jednak, jeżeli (…) organ podatkowy zostaje zwolniony z obowiązku zapoznania 

podatnika z dowodami, w tym z dowodami pochodzącymi z tych postępowań, w oparciu o 

które organ ten podejmuje decyzje, przez co podatnik ten zostaje pozbawiony prawa do 

skutecznego zakwestionowania w trakcie toczonego przeciwko niemu postępowania owych 

ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych. 

(…) W związku z tym o ile dyrektywa VAT i zasada poszanowania prawa do obrony co do 

zasady nie sprzeciwiają się takiej zasadzie, o tyle jest tak pod warunkiem, że jej stosowanie 

nie zwalnia organu podatkowego z obowiązku zapoznania podatnika z dowodami, w tym z 

dowodami wynikającymi z postępowań powiązanych wszczętych przeciwko jego dostawcom, 

na podstawie których organ ten zamierza podjąć decyzję, oraz że w ten sposób podatnik ten 
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nie zostaje pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania w trakcie wszczętego 

przeciwko niemu postępowania ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych dokonanych 

przez ten organ w ramach owych postępowań powiązanych. 

(…)  w administracyjnym postępowaniu podatkowym (…) podatnik powinien mieć 

możliwość dostępu do wszystkich dowodów znajdujących się w aktach sprawy, na których 

organ podatkowy zamierza oprzeć swoją decyzję. W związku z tym jeżeli organ podatkowy 

zamierza oprzeć swoją decyzję na dowodach uzyskanych (…) w ramach powiązanych 

postępowań karnych i powiązanych postępowań administracyjnych, podatnik ten powinien 

mieć możliwość uzyskania dostępu do tych dowodów. 

(…) podatnikowi należy również zezwolić na dostęp do dokumentów, które nie służą 

bezpośrednio jako podstawa decyzji organu podatkowego, lecz mogą zostać wykorzystane 

przy wykonywaniu prawa do obrony, w szczególności do dowodów uniewinniających, jakie 

organ ten mógł zgromadzić (…) 

(…) Zasada poszanowania prawa do obrony w postępowaniu administracyjnym (…) nie 

nakłada zatem na organ podatkowy ogólnego obowiązku zapewnienia pełnego dostępu do akt 

będących w jego dyspozycji, lecz wymaga, aby podatnik miał możliwość uzyskania, na swój 

wniosek, informacji i dokumentów zawartych w aktach administracyjnych i uwzględnionych 

przez ten organ w celu wydania jego decyzji, chyba że cele leżące w interesie ogólnym 

uzasadniają ograniczenie dostępu do wspomnianych informacji i dokumentów (…) 

(…) Wymogu tego nie spełnia praktyka organu podatkowego polegająca na nieudzieleniu 

danemu podatnikowi żadnego dostępu do tych dowodów, a w szczególności do dowodów, na 

których opierają się ustalenia dokonane w protokołach sporządzonych i decyzjach wydanych 

w wyniku powiązanych postępowań administracyjnych, oraz na jedynie pośrednim 

zapoznaniu go w formie streszczenia tylko z częścią tych dowodów, które organ ten wybrał 

według przyjętych przez siebie kryteriów, nad którymi podatnik nie może sprawować żadnej 

kontroli (…) 

Skuteczność kontroli sądowej zagwarantowanej przez art. 47 karty wymaga (…), aby sąd 

rozpatrujący skargę na decyzję organu podatkowego dokonującą korekty VAT był 

uprawniony do sprawdzenia, czy dowody zebrane w toku powiązanego postępowania 

administracyjnego, którego podatnik nie był stroną, i wykorzystane w celu uzasadnienia tej 

decyzji nie zostały wykorzystane z naruszeniem praw zagwarantowanych przez prawo Unii, a 

w szczególności przez kartę. (…) 

(…) oświadczenia i ustalenia organów administracyjnych nie mogą wiązać sądów. 

(…) sąd ten powinien mieć możliwość sprawdzenia w ramach kontradyktoryjnej debaty 

zgodności z prawem uzyskania i wykorzystania dowodów zebranych w trakcie powiązanych 

postępowaniach administracyjnych wszczętych przeciwko innym podatnikom, jak również 

ustaleń dokonanych w decyzjach administracyjnych wydanych w wyniku tych postępowań, 

które mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia skargi. W rzeczywistości bowiem 

równość broni zostałaby naruszona, a zasada kontradyktoryjności nie byłaby przestrzegana, 

gdyby organ podatkowy z tego powodu, że jest związany decyzjami wydanymi wobec innych 

podatników, które stały się ostateczne, nie był zobowiązany do przedstawienia tych 

dowodów, gdyby podatnik nie mógł się z nimi zapoznać, gdyby strony nie mogły 

przeprowadzić kontradyktoryjnej debaty w przedmiocie wspomnianych dowodów, jak i 

ustaleń, oraz gdyby wspomniany sąd nie był w stanie zweryfikować wszystkich okoliczności 
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faktycznych i prawnych, na których zostały oparte te decyzje i które mają decydujące 

znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpoznawanego przez niego sporu. 

(…) Jeżeli wspomniany sąd nie jest uprawniony do przeprowadzenia tej weryfikacji i jeżeli w 

związku z tym prawo do sądowego środka zaskarżenia nie jest skuteczne, należy odrzucić 

dowody zebrane w trakcie powiązanych postępowań administracyjnych i ustalenia dokonane 

w decyzjach administracyjnych wydanych wobec innych podatników w wyniku tych 

postępowań i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, która opiera się na tych dowodach i 

tych ustaleniach, jeżeli z tego powodu jest ona bezzasadna (…) 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok TS z dnia 17 grudnia 2015 r., WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832 

2. Wyrok TS z dnia 26 lutego 2013 r., Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, 

3. Wyrok NSA o sygn. I FSK 2106/19 z dnia 29.01.2020 r.  

 

Przepisy 

Art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

 

Główne problemy  

1. Prawo do obrony 

2. Obowiązek do zapoznania strony ze zgromadzonym materiałem dowodnym,  

3. Związane organów rozstrzygnięciami wydanymi względem innych podatników 

4. Rzetelny proces 
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• Powstanie uszczerbku majątkowego jako warunek stwierdzenia nadpłaty w 

VAT- doradca podatkowy Mariusz Marecki, PricewaterhouseCoopers. 

 

Wyrok NSA z 17 kwietnia 2019 r., I FSK 589/17  

„…istota stanowiska zajętego w uchwale (wyrażonego w sentencji uchwały) Izby 

Gospodarczej Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawie o sygn. I GPS 1/11, dotyczy 

wykładni art. 72 § 1 pkt 1 O.p., która – jak wynika z uzasadnienia tej uchwały – nie jest 

determinowana rodzajem podatku. Wykładania ta została bowiem przeprowadzona z 

uwzględnieniem norm konstytucyjnych (art. 64 Konstytucji), z czego wynika, że warunkiem 

ochrony podatnika w postępowaniu nadpłatowym jest powstanie uszczerbku majątkowego 

bezpośrednio na skutek zapłaty podatku.”  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Jak zasadnie zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny, w dotychczasowym 

orzecznictwie sądów administracyjnych, uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego 

oraz orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, rozważane były przesłanki stosowania art. 72 

§ 1 pkt 1 O.p. w odniesieniu do podatków pośrednich. Sąd pierwszej instancji za niewiążące 

uznał stanowisko wyrażone w uchwale Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11, zauważając, że 

wymieniona uchwała była tzw. uchwałą konkretną (art. 15 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). W uchwale tej 

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że "w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie jest 

nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w 

sytuacji, w której ten kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego". 

„Stanowisko Sądu pierwszej instancji uznające, że wymieniona uchwała nie miała w 

niniejszej sprawie wiążącego oddziaływania było nieprawidłowe. . O ile bowiem można było 

stwierdzić, że faktycznie, indywidualna moc wiążąca uchwały odnosiła się jedynie do 

konkretnej sprawy (art. 187 § 2 p.p.s.a.), o tyle przedmiotowa uchwała posiada również tak 

zwaną ogólną moc wiążącą na podstawie art. 269 p.p.s.a., zgodnie z którym, jeżeli 

jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska 

zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo uchwale pełnego składu 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do 

rozstrzygnięcia odpowiedni Zakres przedmiotowy wiążącego oddziaływania uchwały (w 

ramach ogólnej mocy wiążącej) wyznacza sformułowanie art. 269 § 1 p.p.s.a. "stanowisko 

zajęte w uchwale". W orzecznictwie oraz literaturze podnosi się, że sformułowanie to 

("stanowisko zajęte w uchwale") należy rozumieć ściśle, obejmując nim wykładnię zawartą w 

sentencji uchwały, oczywiście tylko w granicach uzasadnionych treścią wniosku lub 

postanowienia. Wykładnia podana w sentencji uchwał, jednak wykraczająca poza te granice, 

jak również te poglądy prawne wyrażone w uzasadnieniu uchwały, które nie mają 

bezpośredniego związku z "zajętym stanowiskiem" są pozbawione mocy wiążącej (zob. 

wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3361/13, a także B. Deuter, B. 

Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2016 r., str. 1157).” 
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„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, 

istota stanowiska zajętego w uchwale (wyrażonego w sentencji uchwały) Izby Gospodarczej 

Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawie o sygn. I GPS 1/11, dotyczy wykładni art. 72 

§ 1 pkt 1 O.p., która – jak wynika z uzasadnienia tej uchwały – nie jest determinowana 

rodzajem podatku. Wykładania ta została bowiem przeprowadzona z uwzględnieniem norm 

konstytucyjnych (art. 64 Konstytucji), z czego wynika, że warunkiem ochrony podatnika w 

postępowaniu nadpłatowym jest powstanie uszczerbku majątkowego bezpośrednio na skutek 

zapłaty podatku. Zatem odniesienie się w sentencji uchwały do podatku akcyzowego 

uiszczonego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, nie powoduje ograniczenia wiążącego 

oddziaływania uchwały do spraw mających za przedmiot podatek akcyzowy (od sprzedaży 

energii elektrycznej). Uchwała ta znajduje przeto odniesienie także do sprawy nadpłaty w 

podatku od towarów i usług, tym bardziej z uwagi na "konstrukcyjne" podobieństwo tego 

podatku i podatku akcyzowego, którego pośredni charakter stał się przyczyną podjęcia 

rozważań w obydwóch powołanych wyżej uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego 

(w sprawach o sygn. I FPS 4/09 oraz I GPS 1/11). Cechą podatku od towarów i usług 

(podobnie jak i podatku akcyzowego) jest to, że stanowi on element ceny towaru (art. 3 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach – Dz.U. z 2013 r. poz. 385 ze zm., a następnie 

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług – Dz.U. z 

2014 r., poz. 915 ze zm.), będąc jego integralną częścią. W konsekwencji, co do zasady, 

bezpośredni ekonomiczny ciężar opodatkowania spoczywa nie podatniku tego podatku, lecz 

na konsumentach, którzy nabywają towary i płacąc cenę wraz z podatkiem od towarów i 

usług – ponoszą faktycznie jego ciężar. Jest to skutkiem pośredniego charakteru podatków 

obrotowych, do których należy podatek od towarów i usług.” 

„W niniejszej sprawie skarżąca żądała stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w następstwie 

skorygowania deklaracji podatkowych w wyniku uznania, że stosowała zawyżoną stawkę 

podatku od towarów i usług (23%), zamiast stawki właściwej (8%). Stosowanie stawki 23%, 

jak wynikało z wyjaśnień wnioskodawcy, było następstwem mylnego zdefiniowania kodów 

towarów i nie uwzględnienia tego, że poduszki z linii [...] odpowiadały warunkom 

przewidzianym dla obrotu wyrobami medycznymi i przez to podlegały obniżonemu 

opodatkowaniu. Tak więc dochodzona kwota stanowiła różnicę pomiędzy kwotą podatku 

uwzględnioną w cenie poduszek, faktycznie zapłaconą (wraz z ceną) przez klientów oraz 

kwotą podatku wyliczoną w korektach deklaracji przy uwzględnieniu stawki obniżonej. 

Spółka w toku postępowania nie przedstawiła argumentacji, która pokazywałaby, że w 

przedmiotowym przypadku, to ona, a nie klienci (nabywcy), poniosła ekonomiczny ciężar 

podatku. Jej stanowisko zasadniczo sprowadzało się do kwestionowania samej zasady 

uzależnienia stwierdzenia i zwrotu nadpłaty od tego, czy ciężar ekonomiczny podatku 

poniesiony został przez (formalnego) podatnika.” 

„Należy również odnotować, ze w przedmiotowej uchwale Izby Gospodarczej Naczelnego 

Sądu Administracyjnego (sygn. I GPS 1/11) odniesiono się do orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości, nie znajdując w nim przeszkód do samego uzależnienia zwrotu 

nadpłaty od zubożenia po stronie podatnika.” 
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Wyroki powiązane 

1. Postanowienie TK z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt P 45/0 

2. Uchwała NSA z 22 czerwca 20011 r., sygn. akt I GPS 1/1 

3. Wyrok NSA z 3 października 2019 r., sygn. akt I FSK 1518/1 

4. Wyrok NSA z 9 maja 2019 r., sygn. akt I GSK 37/17 

 

Przepisy 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997.78.483) 

Art.  64.   

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla 

wszystkich ochronie prawnej. 

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie 

narusza ona istoty prawa własności. 

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) 

Art. 269 

§  1. Jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela 

stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego 

składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do 

rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi. Przepis art. 187 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

§  2. W przypadkach, o których mowa w § 1, skład siedmiu sędziów, skład Izby lub pełny 

skład Naczelnego Sądu Administracyjnego podejmuje ponowną uchwałę. Przepisu art. 267 

nie stosuje się. 

§  3. Jeżeli skład jednej Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśniający zagadnienie 

prawne nie podziela stanowiska zajętego w uchwale innej Izby, przedstawia to zagadnienie do 

rozstrzygnięcia pełnemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze 

zm.)  

Art. 72 § 1 ust 1. Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego 

podatku. 

Główne problemy 

1. Czy ustawowa definicja nadpłaty może być rozszerzana o dodatkowe warunki / 

przesłanki do zwrotu ? 

2. Czy orzecznictwo TSUE, wobec braku regulacji krajowych, może mieć charakter 

prawotwórczy ?  

3. W jakim zakresie uchwała NSA wydana na gruncie konkretnej sprawy i konkretnego 

podatku może mieć oddziaływanie wiążące również na inne stany / inne podatki ? 
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• Istota świadczenia i podstawa opodatkowania w przypadku usługi rozbiórki, 

której cena obejmuje także potencjalną możliwość wykorzystania pozostałości po 

rozbiórce - Tomasz Michalik, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy S.A. 

 

Wyrok TSUE z 10 stycznia 2019 w sprawie C-410/17, A Oy.  

1)      Artykuł 2 ust. 1 lit. a) i c) dyrektywy Rady 2006/112/WE (...) należy interpretować 

w ten sposób, że w sytuacji gdy na mocy umowy o rozbiórkę usługodawca, a mianowicie 

przedsiębiorstwo rozbiórkowe, jest zobowiązany do wykonania prac rozbiórkowych i – o ile 

odpady z rozbiórki zawierają złom metalowy – może odsprzedać taki złom, umowa ta 

obejmuje odpłatne świadczenie usług, tj. świadczenie prac rozbiórkowych, oraz ponadto 

odpłatną dostawę towarów, tj. dostawę złomu metalowego, jeżeli nabywca, a mianowicie 

przedsiębiorstwo rozbiórkowe, przypisuje tej dostawie wartość, którą uwzględnia przy 

ustalaniu ceny proponowanej za świadczenie prac rozbiórkowych, przy czym jednak 

wspomniana dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej wyłącznie 

wówczas, gdy jest ona dokonywana przez podatnika działającego w takim charakterze. 

2)      Artykuł 2 ust. 1 lit. a) i c) dyrektywy 2006/112 w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 24 

ust. 1 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy na mocy umowy 

o zakup w celu demontażu nabywca, a mianowicie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, dokonuje 

zakupu towaru przeznaczonego do demontażu i zobowiązuje się pod karą umowną do 

dokonania rozbiórki lub demontażu oraz wywiezienia tego towaru, a także wywiezienia 

odpadów w terminie określonym w umowie, rzeczona umowa obejmuje odpłatną dostawę 

towarów, a mianowicie dostawę towaru przeznaczonego do demontażu, przy czym dostawa ta 

podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej wyłącznie wówczas, gdy jest ona 

dokonywana przez podatnika działającego w takim charakterze (...). W zakresie, w jakim 

nabywca jest zobowiązany do rozbiórki lub demontażu oraz wywiezienia towaru, a także 

wywiezienia odpadów powstałych w wyniku tego demontażu celem zaspokojenia 

w szczególności potrzeb sprzedawcy (...) umowa ta obejmuje ponadto odpłatne świadczenie 

usług, tj. świadczenie prac związanych z rozbiórką lub demontażem oraz wywozem, jeżeli 

nabywca ów przypisuje temu świadczeniu wartość, którą uwzględnia przy ustalaniu 

proponowanej ceny jako czynnik obniżający cenę zakupu obiektu przeznaczonego do 

demontażu, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego. 

 

Najważniejsze tezy wyroku 

"(...) 15      W ramach swojej działalności A wykonuje, zgodnie z umową o rozbiórkę (...), 

prace rozbiórkowe na rzecz swoich klientów. (...)A zobowiązuje się do rozbiórki budynków 

starej fabryki jego klienta (...). Zgodnie z ogólnymi warunkami umownymi dla robót 

budowlanych do obowiązków A należy także właściwy wywóz oraz właściwe odzyskiwanie 

usuwanego materiału i odpadów. 

16      Część materiału i odpadów stanowią złom i odpady (...) przy sprzedaży których 

obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy. Część z tych towarów A może odsprzedać 

przedsiębiorstwom skupującym złom przeznaczony do odzysku. A stara się z góry dokonać 

oszacowania ilości tych towarów i prawdopodobnej do uzyskania ceny oraz uwzględnienia 

ich w ramach sporządzanej oferty odnośnie do prac rozbiórkowych (...). Dokonany szacunek 

wartości rzeczonych towarów nie jest jednak negocjowany ani ustalany z klientem w ramach 
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umowy o rozbiórkę, lecz klientowi oferuje się zawsze łączną cenę wykonania prac 

rozbiórkowych. 

17      Ponadto w ramach swojej działalności A kupuje od swoich klientów stare maszyny 

i urządzenia oraz zobowiązane jest na podstawie umowy o zakup w celu demontażu (...) do 

ich rozbiórki lub demontażu i ich wywiezienia z pomieszczeń lub z terenu zakładu klienta 

według ustalonych w umowie warunków. Typową umowę tego rodzaju stanowi umowa 

o zakup określonych budynków znajdujących się na terenie fabrycznym. Umowa ta 

przewiduje, że A kupuje wznoszące się ponad powierzchnią gruntu na terenie zakładu 

budynki i obiekty budowlane, a także maszyny, urządzenia i pozostałe ruchomości, oraz że 

przedsiębiorstwo to dokonuje demontażu i wywozu nabytych towarów. 

18      Biorąc pod uwagę rodzaj nabytych towarów, demontaż, wywóz i stosowne 

odzyskiwanie tych towarów stwarzają dla A koszty, które próbuje ono oszacować z góry 

i uwzględnić w określeniu swojej oferty zakupu jako czynnik obniżający cenę zakupu. Strony 

umowy nie rozważają jednak tych kosztów w swoich negocjacjach ani nie określają ich 

wysokości w umowie, gdyż brak jest zamiaru, aby sprzedawca dowiedział się w kiedykolwiek 

o wysokości tych kosztów. 

(...) 28      Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 2 

ust. 1 lit. a) i c) dyrektywy 2006/112 w związku z art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 1 tej dyrektywy 

należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy na mocy umowy o rozbiórkę 

usługodawca, a mianowicie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, jest zobowiązany do realizacji 

prac rozbiórkowych i – o ile odpady z rozbiórki zawierają złom metalowy – może odsprzedać 

taki złom, do celów VAT umowa ta obejmuje tylko jedną, czy też dwie transakcje.(...)  

32      W niniejszym przypadku z postanowienia odsyłającego wynika, że na mocy umowy 

o rozbiórkę usługodawca (...) zobowiązuje się do świadczenia usługi rozbiórki, obejmującej 

również właściwy wywóz oraz właściwe odzyskiwanie usuwanego materiału i odpadów 

w zamian za zapłatę ceny przez klienta. Z postanowienia odsyłającego wynika również, że 

usługodawca ten stara się z góry dokonać oszacowania ilości usuwanego materiału lub 

odpadów, a także ceny późniejszej odsprzedaży w celu uwzględnienia ich przy ustalaniu ceny 

za prace rozbiórkowe. Z postanowienia tego wynika ponadto, że na mocy wspomnianej 

umowy usługodawca ten – o ile odpady z rozbiórki zawierają złom metalowy – może 

odsprzedać złom metalowy przedsiębiorstwom skupującym złom przeznaczony do odzysku. 

33      Bezsporne jest w sprawie w postępowaniu głównym, że przedsiębiorstwo rozbiórkowe 

wykonuje na rzecz swoich klientów za wynagrodzeniem prace rozbiórkowe na terytorium 

państwa członkowskiego, a zatem świadczy odpłatnie usługę w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. c) 

dyrektywy 2006/112. 

34      Wątpliwości sądu odsyłającego dotyczą zasadniczo tego, czy świadczenie to następuje 

ponadto w zamian za dostawę towarów, (...) złomu metalowego podlegającego odzyskaniu, 

zawartego w odpadach oraz materiałach zużytych, tak że podstawą opodatkowania tego 

świadczenia jest jednocześnie cena zapłacona przez klienta oraz rzeczona dostawa. 

35      W tym względzie z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że zapłata za 

świadczenie usług może mieć postać dostawy towarów i stanowić jego podstawę 

opodatkowania w rozumieniu art. 73 dyrektywy VAT, pod warunkiem jednak że istnieje 

bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usługi a dostawą towarów i że wartość usługi 

da się wyrazić w pieniądzu (...). Podobnie dzieje się wówczas, gdy dostawa towarów 
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następuje w zamian za inne świadczenie usług, o ile spełnione są te same warunki (...). 

umowy zamiany, w ramach których zapłatą jest z definicji świadczenie w naturze, oraz 

transakcje, w których zapłata jest uiszczana w pieniądzu, stanowią z ekonomicznego 

i handlowego punktu widzenia sytuacje identyczne (...). 

37      W niniejszej sprawie z opisu okoliczności faktycznych (...) wynika, że usługodawca 

(...) oprócz tego, że pobiera wynagrodzenie pieniężne od swojego klienta za świadczenie 

usług rozbiórki, to ponadto nabywa od niego na mocy umowy o rozbiórkę złom podlegający 

odzyskaniu, który może następnie odsprzedać. W związku z powyższym mamy w tej sytuacji 

do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2006/112. 

38      W odniesieniu do kwestii, czy dostawa ta jest dokonywana „odpłatnie” w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że wynagrodzenie 

służące za podstawę opodatkowania transakcji stanowi wartość subiektywną. Jeżeli wartość ta 

nie jest kwotą pieniędzy uzgodnioną między stronami, powinna ona, jako wartość 

subiektywna, odpowiadać wartości, jaką dla odbiorcy ma usługa będąca zapłatą za dostawę 

towarów, oraz kwocie, jaką byłby on skłonny za tę usługę zapłacić (...). 

39      Z powyższego wynika, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym 

dostawa złomu podlegającego odzyskaniu następuje w zamian za zapłatę, jeżeli nabywca, 

a mianowicie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, przypisuje tej dostawie wartość, którą 

uwzględnia on przy ustalaniu ceny proponowanej za świadczenie prac rozbiórkowych, czego 

ustalenie należy do sądu odsyłającego. 

40      Z wnioskiem tym nie stoi w sprzeczności okoliczność, że ilość i wartość złomu, jaki 

mogą zawierać odpady z rozbiórki, nie zostały uzgodnione w umowie o rozbiórkę. 

41      Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybunału, możliwe trudności techniczne 

w ustaleniu kwoty zapłaty nie pozwalają wyłącznie z tego powodu na stwierdzenie jej 

nieistnienia (...). 

42      W każdym wypadku należy zaznaczyć, że w przypadku, o którym mowa w pkt 39 

niniejszego wyroku, możliwe jest określenie wartości dostawy złomu podlegającego 

odzyskaniu. (...) wartość ta odpowiada kwocie obniżenia ceny świadczenia prac 

rozbiórkowych przez usługodawcę. 

43      Z wnioskiem sformułowanym w pkt 39 niniejszego wyroku nie stoi również 

w sprzeczności okoliczność, że odbiorca usługi rozbiórki nie zna dokładnej kwoty wartości 

złomu podlegającego odzyskaniu oszacowanej przez usługodawcę (...). 

44      W konsekwencji w takim przypadku następuje wymiana transakcji wzajemnych między 

dostawcą a jego klientem w ramach tej samej umowy, a zatem istnieje bezpośredni związek 

(...) między świadczeniem prac rozbiórkowych a dostawą złomu podlegającego odzyskaniu. 

45      W odniesieniu do kwestii, czy dostawa omawianego w postępowaniu głównym złomu 

podlegającego odzyskaniu stanowi transakcję podlegającą opodatkowaniu, należy wyjaśnić, 

że zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 odpłatna dostawa towarów podlega 

opodatkowaniu VAT wyłącznie wówczas, gdy jest ona dokonywana „przez podatnika 

działającego w takim charakterze”, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego. 

46      W takim przypadku podstawę opodatkowania świadczenia usług będących 

przedmiotem umowy o rozbiórkę, takiej jak umowa rozpatrywana w postępowaniu głównym, 

stanowi cena faktycznie zapłacona przez klienta oraz wartość przypisana przez usługodawcę 
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złomowi podlegającemu odzyskaniu, odzwierciedlona w kwocie obniżenia ceny za 

świadczenie. 

47      Może się jednak okazać, że niekiedy wartość ta nie odzwierciedla rzeczywistości 

gospodarczej i handlowej, która zgodnie z orzecznictwem Trybunału stanowi podstawowe 

kryterium stosowania wspólnego systemu VAT. W takim przypadku do sądu krajowego 

należeć będzie ustalenie, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności, czy nie 

doszło do nadużycia. (...) 

49      Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 2 ust. 1 

lit. a) i c) dyrektywy 2006/112 w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 tej dyrektywy 

należy interpretować w ten sposób, że gdy na mocy umowy o zakup w celu demontażu 

nabywca, a mianowicie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, dokonuje zakupu towaru 

przeznaczonego do demontażu i zobowiązuje się pod karą umowną do dokonania rozbiórki 

i demontażu tego towaru oraz do wywiezienia odpadów z rozbiórki w terminie określonym 

w umowie, do celów VAT rzeczona umowa obejmuje tylko jedną, czy też dwie transakcje. 

50      W niniejszym przypadku z postanowienia odsyłającego wynika, że w ramach umowy 

o zakup w celu demontażu nabywca, a mianowicie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, kupuje 

znajdujące się na terenie zakładu i wznoszące się ponad powierzchnią gruntu budynki 

i obiekty budowlane, a także maszyny, urządzenia i pozostałe ruchomości oraz zobowiązuje 

się na mocy umowy pod karą umowną dokonać ich demontażu i wywiezienia odpadów 

z rozbiórki z pomieszczeń lub terenu zakładu w terminie określonym w umowie. 

Z postanowienia odsyłającego wynika ponadto, że nabywca dążył do oszacowania z góry 

kosztów związanych z demontażem, wywozem i stosownym odzyskiwaniem towarów 

przeznaczonych do demontażu w celu uwzględnienia ich w proponowanej cenie zakupu. 

51      Bezsporne jest, że w sprawie w postępowaniu głównym umowa taka obejmuje odpłatną 

dostawę towaru w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 na terytorium państwa 

członkowskiego, a mianowicie dostawę towaru przeznaczonego do demontażu w zamian za 

zapłatę ceny zakupu.(...) 

52      Wątpliwości sądu odsyłającego dotyczą zasadniczo tego, czy wspomniana dostawa 

następuje ponadto w zamian za świadczenie usług, a mianowicie prace związane 

z demontażem i wywozem odpadów, tak że podstawą opodatkowania tego świadczenia jest 

jednocześnie cena zapłacona przez klienta, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszego 

wyroku, oraz omawiane świadczenie. 

53      W tym względzie wydaje się wynikać z opisu stanu faktycznego (...), że nabywca, 

a mianowicie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, oprócz zapłaty ceny zakupu uzgodnionej 

w umowie w odniesieniu do dostawy towaru przeznaczonego do demontażu jest zobowiązany 

na mocy tej umowy, pod karą umowną, do demontażu i wywiezienia tego towaru, a także do 

wywiezienia odpadów z rozbiórki w terminie określonym w umowie. W zakresie, w jakim 

nabywca jest zobowiązany do demontażu i wywiezienia tego towaru, a także do wywiezienia 

odpadów z rozbiórki celem zaspokojenia w szczególności potrzeb sprzedawcy (...) mamy do 

czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 24 ust. 1 dyrektywy 2006/112. 

54      (...) w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym świadczenie prac 

związanych z demontażem i wywozem odpadów następuje za zapłatą, jeżeli nabywca, 

a mianowicie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, przypisuje wartość temu świadczeniu, którą 
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uwzględnia on przy ustalaniu proponowanej ceny zakupu jako czynnik obniżający tę cenę, 

czego ustalenie należy do sądu odsyłającego. 

55      (...) z wnioskiem tym nie stoi w sprzeczności ani okoliczność, że koszty świadczenia 

prac związanych z demontażem i wywozem odpadów nie zostały uzgodnione między 

stronami, ani też okoliczność, że sprzedawca nie dysponował wiedzą na temat kwoty 

kosztów, które podlegają uwzględnieniu przy określaniu proponowanej ceny zakupu. 

56      W każdym wypadku należy zaznaczyć, że w przypadku, o którym mowa w pkt 54 

niniejszego wyroku, możliwe jest określenie wartości świadczenia prac związanych 

z demontażem i wywozem. (...) wartość ta może być bowiem uznana za odpowiadającą 

kwocie, jaką nabywca, a mianowicie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, bierze pod uwagę jako 

czynnik obniżający cenę zakupu towaru przeznaczonego do demontażu. 

57      W konsekwencji w takim przypadku w ramach tej samej umowy następuje wymiana 

transakcji wzajemnych między nabywcą, a mianowicie przedsiębiorstwem rozbiórkowym, 

a beneficjentem, a mianowicie dostawcą towaru przeznaczonego do demontażu, przy czym 

istnieje bezpośredni związek (...) między dostawą towaru przeznaczonego do demontażu 

a świadczeniem prac związanych z demontażem i wywozem. 

58      W takiej sytuacji podstawę opodatkowania dostawy towaru przeznaczonego do 

demontażu stanowi zatem cena faktycznie zapłacona przez klienta oraz kwota odpowiadająca 

czynnikowi przyjętemu przez nabywcę w celu obniżenia proponowanej ceny zakupu. (...) 

 

Przepisy  

Dyrektywa 2006/112/WE 

Artykuł 2 ust. 1 lit. a) i c): 

„Opodatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje: 

a)      odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika 

działającego w takim charakterze; 

[…] 

c)      odpłatne świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika 

działającego w takim charakterze”. 

 Artykuł 14 ust. 1: 

„»Dostawa towarów« oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel”. 

 Artykuł 24 ust. 1: 

„»Świadczenie usług« oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów”. 

 Artykuł 73: 

„W odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa 

w art. 74–77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub 

którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie 

usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi 

bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia”. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok z dnia 26 września 2013 r., Serebryannay vek, C-283/12, EU:C:2013:599 

2. Wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Orfey, C-549/11, EU:C:2012:832 
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3. Wyrok z dnia 14 lipca 1998 r., First National Bank of Chicago, C-172/96, 

EU:C:1998:354 

 

Główne problemy 

1. Czy w sytuacji, gdy nabywca usługi umożliwia usługodawcy uzyskanie prawa do 

rozporządzania określonymi towarami jak właściciel w efekcie wykonania tej usługi - 

dochodzi do odrębnej dostawy towarów na rzecz usługodawcy? 

2. Czy jeżeli do takiej dostawy mogłoby dojść - mają do niej zastosowanie innego 

przepisy dotyczące np. statusu podatkowego podmiotu dokonującego takiej dostawy? 

3. Czy wartość (szacowana) pozyskiwanych towarów, która ma wpływ na ustalenie ceny 

za usługę ale które nie jest ani negocjowana ani w ogóle znana usługobiorcy - ma 

wpływ na określenie podstawy opodatkowania świadczenia usług?  
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• Formalnie niezależny podmiot jako stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej innego podatnika - Tomasz Michalik, MDDP Michalik Dłuska 

Dziedzic i Partnerzy S.A. 

 

Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott z 14 listopada 2019 w sprawie C-547/18 Dong Yang 

Electronics Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu 

 

Wnioski opinii  

1. Spółka zależna innej spółki zasadniczo nie jest jej stałym miejscem prowadzenia 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 44 zdanie drugie dyrektywy 

2006/112/WE i art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011. 

2.  Inny wniosek byłby jednak możliwy, gdyby struktura ukształtowanych relacji 

umownych naruszała zakaz stosowania praktyk stanowiących nadużycie. 

3. Dyrektywa 2006/112/WE zobowiązuje podatnika do zachowania należytej staranności 

przy ustalaniu właściwego miejsca wykonania świadczenia. Nie obejmuje to jednak 

badania i analizy niedostępnych dla niego stosunków umownych między jego 

kontrahentem a spółkami zależnymi tego kontrahenta. 

 

Najważniejsze tezy opinii  

"(...) 2. Przyczyną złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest 

okoliczność zlecenia przez spółkę koreańską polskiemu przedsiębiorstwu świadczenia usług 

montażowych. Umowa ta została wykonana przy zaangażowaniu polskiej spółki zależnej 

koreańskiego podmiotu będącego zleceniodawcą, dlatego też kwestią sporną jest, czy usługa 

została wykonana na rzecz koreańskiego podmiotu zlecającego, czy też na rzecz polskiej 

spółki zależnej rozumianej jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

zleceniodawcy. Gdyby ta druga odpowiedź była właściwa, miejscem spełnienia świadczenia 

byłaby Polska i powstałby polski VAT, który zleceniobiorca musiałby wówczas pobrać 

i zapłacić. (...)  

5.        Wprawdzie Trybunał w przeszłości wielokrotnie rozstrzygał już, kiedy mamy do 

czynienia ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów VAT, brak jest jednak w tych orzeczeniach jasnej wypowiedzi w kwestii 

możliwości potraktowania spółki zależnej jako stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej spółki dominującej. W rozstrzygnięciu w sprawie DFDS Trybunał początkowo 

skłaniał się najwyraźniej do uznania spółki zależnej za stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej. Jednak w rozstrzygnięciu w sprawie Daimler ponownie zdystansował się od 

takiej możliwości. W sprawie Welmory ostatnio powstrzymał się od odpowiedzi. Obecnie 

Trybunał musi jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię. (...) 

20.      (...) Zdaniem organów podatkowych (...) usługi Dong Yang [polska spółka z o.o. - 

przyp. T.M.] były faktycznie świadczone nie dla potrzeb siedziby LG Korea w Korei, ale dla 

potrzeb stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – LG Polska 

Produkcja [polska spółka zależna LG Korea - przyp. T.M.]. 

21.      Na podstawie stosunków umownych pomiędzy LG Korea i LG Polska Produkcja 

organy podatkowe ustaliły, że LG Korea utworzyła w Polsce stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej poprzez samo „wykorzystanie potencjału gospodarczego” LG 

Polska Produkcja w oparciu o umowne ukształtowanie odpowiedniego modelu działalności 

gospodarczej. Dong Yang, zamiast opierać się na oświadczeniach LG Korea, powinna była, 

zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, zbadać wykorzystanie świadczonych 

przez siebie usług. W ten sposób mogła ona ustalić, że faktycznym beneficjentem 

świadczonych przez nią usług była LG Polska Produkcja. (...)  



106 
 

23.      Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r. WSA we Wrocławiu zwrócił się do 

Trybunału zgodnie z art. 267 TFUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

1.      Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii 

Europejskiej spółki zależnej na terytorium Polski można wywieść istnienie stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 44 [dyrektywy VAT] 

i art. 11 ust. 1 [rozporządzenia wykonawczego]? 

2.      Czy w wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze podmiot trzeci 

zobowiązany jest do analizy stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza 

terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną w celu ustalenia, czy istnieje stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę?”. (...)  

 

A.      Wykładnia pytań prejudycjalnych 

(...) 28.      W związku z tym w ramach obydwu pytań prejudycjalnych sąd odsyłający dąży do 

ustalenia, po pierwsze, czy spółka zależna sama w sobie stanowi stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej spółki dominującej (zob. lit. B). Po drugie, sąd dąży do ustalenia, 

czy – jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest przecząca – istnieją inne kryteria, przy 

spełnieniu których spółkę zależną należy uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej spółki dominującej (zob. lit. C). Jeżeli istnieją takie kryteria, sąd odsyłający 

stawia ponadto pytanie, co usługodawca musi sprawdzić w celu ustalenia, czy spółka zależna 

stanowi takie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zob. lit. D). 

B.      Spółka zależna jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej spółki 

dominującej? 

29.      Z samego brzmienia dyrektywy VAT wynika już, że stanowiąca pod względem 

prawnym odrębny podmiot spółka zależna nie może być jednocześnie uznana za stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej spółki dominującej. Artykuł 44 dyrektywy VAT 

odnosi się bowiem do podatnika, który posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej 

w jednym miejscu, a stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w innym miejscu. 

Jednakże spółka dominująca i spółka zależna nie są jednym podatnikiem, lecz dwoma 

podatnikami. (...). 

31.      Także pozostałe kryteria zawarte w art. 44 dyrektywy VAT i sprecyzowane bardziej 

szczegółowo w art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego nie pozwalają na wyciągnięcie 

wniosku, że związek na gruncie prawa spółek z innym podatnikiem może sam w sobie 

uzasadniać powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki 

dominującej. 

32.      W art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego wymienia się w tym kontekście takie 

kryteria, jak wystarczająca stałość miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i struktura 

umożliwiająca odbiór i wykorzystywanie usług. Są to wszystko kryteria, które nie mają 

związku z prawem spółek, a zatem mogą odnosić się jedynie do stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej podatnika mającego siedzibę w innym miejscu.  

33.      Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego odpowiada zatem jedynie na pytanie, 

czy określona infrastruktura podatnika, istniejąca w miejscu innym niż miejsce jego siedziby, 

jest wystarczająca do uzasadnienia istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej. Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego nie zawiera jednak – wbrew 

temu, co uważa Rzeczpospolita Polska – żadnych wskazówek odnośnie do kwestii, która ma 

być rozstrzygnięta w niniejszej sprawie, a mianowicie czy infrastruktura jednego podatnika 

(tj. jego siedziba) może również stanowić stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej innego podatnika. 

34.      Na pierwsze pytanie można zatem udzielić (...) odpowiedzi zdecydowanie przeczącej: 

sam fakt, że spółka z państwa trzeciego posiada spółkę zależną w państwie członkowskim, nie 
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oznacza, że ta spółka zależna jest stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej 

w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 44 zdanie drugie dyrektywy VAT. 

 

C.      Kryteria dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki dominującej 

za pośrednictwem spółki zależnej? 

35.      Należy jednak wyjaśnić, czy istnieją kryteria, zgodnie z którymi, w drodze wyjątku, 

także spółka zależna może zostać włączona do struktury koncernu w taki sposób, że należy 

uznać ją nie tylko za odrębnego podatnika, lecz również za stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej spółki dominującej w rozumieniu art. 44 dyrektywy VAT.  

36.      Istnieją co do tego na tyle zasadnicze zastrzeżenia (zob. podtytuł 1), iż jest to możliwe 

co najwyżej w wypadku stwierdzenia nadużycia (zob. podtytuł 2). Również rozstrzygnięcie 

Trybunału w sprawie DFDS nie stoi na przeszkodzie takiej konkluzji (zob. podtytuł 3). 

1.      Zasadnicze zastrzeżenia 

37.      Istnieją zasadnicze zastrzeżenia wobec tego, by uznać siedzibę spółki zależnej za stałe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej spółki dominującej. W przypadku 

„konstrukcji prawnej” stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej chodzi 

o przypisanie podlegającemu opodatkowaniu podmiotowi określonego „zachowania” 

oddziału. Jednakże, jeżeli oddział jest wyodrębniony pod względem prawnym, a przez to jest 

również niezależnym podmiotem podlegającym opodatkowaniu, wiele przemawia za tym, by 

zasadniczo wyłączyć możliwość przypisania jego zachowania innemu podmiotowi 

prawnemu. (...)  

43.      W mojej opinii w sprawie Welmory wskazałam już na nadrzędne znaczenie pewności 

prawa dla usługodawcy przy określaniu jego obowiązków podatkowych i wywiodłam z tego, 

że odrębna osoba prawna nie może być jednocześnie stałym miejscem prowadzenia 

działalności gospodarczej innej osoby prawnej. Ten aspekt pewności prawa został również 

podkreślony przez Trybunał w wyroku w tej sprawie. To samo dotyczy pewności prawa 

usługobiorcy, który musi wiedzieć, czy zobowiązany do zapłaty VAT jest on sam, czy jego 

spółka zależna względnie dominująca (zob. art. 196 dyrektywy VAT). 

44.      Ponadto należy wskazać na uzasadnienie projektu rozporządzenia wykonawczego (UE) 

nr 282/2011, w którym stwierdza się, że „sprawą istotnej wagi jest, aby usługodawca był 

w stanie poprawnie ustalić […] miejsce, gdzie znajduje się usługobiorca”. Jest on to jednak 

w stanie uczynić tylko wtedy, gdy może wykluczyć możliwość uznania siedziby statutowej 

spółki zależnej za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej innego podatnika. (...) 

45.      Ponadto nie zawsze jest całkiem jasne dla podmiotu zewnętrznego – tzn. w tym 

przypadku dla Dong Yang – kto kontroluje spółkę zależną. (...) 

46.      W rezultacie odrębnej spółki zależnej nie można zatem uznać za stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej spółki dominującej. 

2.      Wyjątek ze względu na zakaz praktyk stanowiących nadużycie? 

47.      Do innego wniosku można by jednak dojść, gdyby określone stosunki umowne (tutaj 

stosunki między LG Korea i Dong Yang) stanowiły nadużycie. (...) 

53.      Nawet gdyby przyjąć, iż LG Korea posiadała stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej w Polsce poprzez swoją spółkę zależną LG Polska Produkcja, niczego to nie 

zmienia w niniejszej sprawie. W takim przypadku LG Korea miałaby prawo do odliczenia 

podatku naliczonego w Polsce, a w związku z tym nie byłaby obciążona VAT w Polsce. 

Niezależnie od przyjętej interpretacji ani Polska, ani organy podatkowe nie były w stanie 

wykazać, jakich obciążeń związanych z VAT można było w sposób nieuczciwy uniknąć. 

54. Polska twierdzi przede wszystkim, że wytworzenie wartości dodanej miało miejsce 

w Polsce i dlatego również w Polsce wartość ta powinna być opodatkowana. W niniejszym 

przypadku nie ma potrzeby rozstrzygania, czy stwierdzenie to jest w ogóle prawidłowe (...). 
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55.      O ile usługi Dong Yang służyły bowiem do wytworzenia produktów sprzedawanych 

w Polsce, usługi te są w rezultacie również opodatkowane w miejscu konsumpcji produktów 

(a więc w Polsce). Kwota, którą LG Korea zapłaciła Dong Yang, a która nie zawierała 

polskiego VAT, jest wliczona w cenę produktu końcowego (tutaj monitora TFT) i ostatecznie 

podlega przecież polskiemu VAT, gdy produkt końcowy jest sprzedawany w Polsce. W ten 

sposób Polska uzyskuje, w momencie dostawy monitora TFT w Polsce, wpływy podatkowe 

od wartości dodanej, którą Dong Yang wytworzyła w Polsce dla LG Korea. To, że wcześniej 

miejsce świadczenia usług Dong Yang do celów VAT znajdowało się w Korei, wynika 

z decyzji prawodawcy Unii, który określił, iż miejscem świadczenia usługi jest siedziba 

przedsiębiorcy będącego odbiorcą usługi. 

56.      (...) ta decyzja prawodawcy Unii nie ma znaczenia w konkretnym przypadku dla 

wpływów podatkowych Polski. W tym względzie w przypadku usług, które służą do 

wytworzenia materialnych produktów, nie istnieje żadne szczególne ryzyko nadużyć 

w zakresie przepisów dotyczących VAT. (...) 

 

3.      Wyjątek wynikający z rozstrzygnięcia w sprawie DFDS? 

59.      Rozstrzygnięcie Trybunału w sprawie DFDS mogłoby jednakże wykluczyć taki 

wniosek. Rozstrzygnięcie to można by bowiem interpretować w taki sposób, że dopuszcza 

ono możliwość, by spółka zależna, pełniąca jedynie funkcje pomocnicze, stanowiła miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej spółki dominującej. (...) 

61.      Rozstrzygnięcie to – na którym zasadniczo opiera się Polska – dotyczyło jednak 

konkretnie działalności organizatorów turystyki, którzy i tak podlegają szczególnemu 

reżimowi w zakresie VAT (obecnie art. 306 i nast. dyrektywy VAT). Choćby z tego powodu 

rozstrzygnięcie to nie nadaje się do bezpośredniego zastosowania w innych konstelacjach.  

62.      Po drugie, odpowiedź Trybunału w tamtym postępowaniu dotyczyła spółki zależnej, 

która świadczyła usługi na rzecz osób trzecich jako pośrednik spółki dominującej. Jednak 

w tym przypadku tak nie jest. LG Polska Produkcja nie sprzedaje monitorów TFT w imieniu 

LG Korea. Nie może być tu mowy o występowaniu w roli pomocnika. 

63.      Po trzecie, rozstrzygnięcie w sprawie DFDS dotyczyło odwrotnego przypadku, tj. 

miejsca świadczenia usług przez spółkę dominującą lub spółkę zależną, a nie miejsca, 

w którym osoba trzecia otrzymała usługę. Jest to kolejny powód, dla którego argumentacja 

w tamtej sprawie nie ma tu właściwie zastosowania.(...). 

64.      Po czwarte (...) stan faktyczny zawarty w rozstrzygnięciu DFDS charakteryzowało 

występowanie szczególnych okoliczności stwarzających ryzyko nadużyć przy świadczeniu 

usług oraz fakt, że w zależności od miejsca świadczenia usług podlegały one zwolnieniu od 

podatku bądź nie. (...) takie ryzyko nadużyć nie występuje w niniejszym przypadku. 

65.      Wreszcie Trybunał zdystansował się już od rozstrzygnięcia w sprawie DFDS 

i wyjaśnił, że także spółka zależna mająca jedynego właściciela jest osobą prawną 

opodatkowaną w niezależny sposób. (...). 

66.      W związku z tym rozstrzygnięcie Trybunału w sprawie DFDS nie zawiera żadnych 

wskazówek dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. (...) 

 

D.      Alternatywnie: obowiązki dostawcy usług w zakresie weryfikacji  

68.      Jeżeli jednak można byłoby przyjąć, że doszło do nadużycia (...), powstaje pytanie, co 

usługodawca (...) musiałby sprawdzić, aby ocenić, czy jego kontrahent dopuszcza się takiego 

nadużycia. Takie nadużycie oznaczałoby w konsekwencji, że odrębną pod względem 

prawnym spółkę należałoby uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

innej spółki. 

69.      Wskazówek w tym zakresie mogą dostarczyć przepisy art. 21 i 22 rozporządzenia 

wykonawczego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego usługodawca 
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analizuje charakter i zastosowanie świadczonej usługi, aby określić stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej, na rzecz którego świadczona jest usługa.  

70.      Jednakże art. 22 rozporządzenia wykonawczego należy interpretować w powiązaniu 

z art. 21. Natomiast art. 21 rozporządzenia wykonawczego dotyczy stanu faktycznego, 

w którym podatnik ma siedzibę w jednym kraju, a stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej w innym kraju. Przepisy te mają zatem za zadanie rozstrzygnąć kwestię, 

w którym ze znanych miejsc prowadzenia działalności podatnika usługa jest świadczona (...). 

71.      W tym przypadku chodzi jednak o to, czy drugiego podatnika (będącego formalnie 

odrębnym podmiotem prawa) można uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej pierwszego podatnika. Nie jest zatem jasne, czy w ogóle istnieje stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy rozporządzenia wykonawczego nie 

obejmują tego przypadku. Z tego względu art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego nie 

odnosi się do stosunków w zakresie prawa spółek pomiędzy przedsiębiorstwami 

występującymi po stronie odbiorcy, lecz jedynie do stosunków umownych między 

usługodawcą a usługobiorcą. (...). 

72.      Niezależnie od tego można nałożyć na podatnika (...) obowiązek przedsięwzięcia 

pewnych środków, jednakże tylko takich, jakich można od niego rozsądnie wymagać. Na 

przykład, jeżeli istnieją konkretne przesłanki, by podejrzewać uchylanie się od opodatkowania 

lub nadużycia podatkowe, można oczekiwać od podatnika zebrania pewnych dodatkowych 

informacji dotyczących jego dostawcy w celu upewnienia się co do wiarygodności tego 

dostawcy. To samo dotyczy (...) precyzyjnego określenia miejsca siedziby usługobiorcy.  

73.     (...)  nawet jeśli istnieją konkretne przesłanki, by podejrzewać uchylanie się od 

opodatkowania lub nadużycia, organy podatkowe nie mogą zobowiązać podatnika do 

przeprowadzenia złożonych i szeroko zakrojonych kontroli, a tym samym w praktyce 

przekazać mu swoich zadań kontrolnych. 

74.      Z tego wynika bezsprzecznie, że również od Dong Yang w żadnym wypadku nie 

można wymagać czegoś niemożliwego. Subiektywnie niemożliwe jest bowiem, aby Dong 

Yang zbadała niedostępne dla niej stosunki umowne pomiędzy swoim kontrahentem i jego 

spółkami zależnymi. Taki obowiązek przeprowadzenia weryfikacji lub dochodzenia 

wykraczałby poza należytą staranność, jakiej można od niej rozsądnie wymagać. (...)   

75.      Jeden z kontrahentów może zatem w zupełności polegać na pisemnym zapewnieniu 

drugiego kontrahenta, że ten nie posiada w kraju (...) stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej, o ile brak jest okoliczności wskazujących na coś przeciwnego. (...). 

76.      Fakt, że spółka zależna jest także zaangażowana w wykonanie umowy, nie może 

w każdym razie skutkować powstaniem jakichkolwiek zobowiązań do prowadzenia szeroko 

zakrojonego dochodzenia w omawianym przypadku podziału zadań przy produkcji 

przedmiotu będącego własnością kontrahenta. (...). 

77.      W rezultacie podatnik może być zobowiązany do zachowania należytej staranności 

przy ustalaniu właściwego miejsca wykonania świadczenia. Nie obejmuje to jednak badania 

i analizy niedostępnych dla niego stosunków umownych między jego kontrahentem 

a spółkami zależnymi tego kontrahenta. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok TSUE z dnia 16 października 2014 r., Welmory (C-605/12, EU:C:2014:2298) 

2. Wyrok TSUE z dnia 20 lutego 1997 r., DFDS (C-260/95, EU:C:1997:77) 

3. Wyrok TSUE z dnia 25 października 2012 r. Daimler (C-318/11 i C-319/11, 

EU:C:2012:666), 

4. WSA w Gliwicach wyrok z 7 stycznia 2019 I SA/Gl 908/18 (nieprawomocny) 

5. WSA we Wrocławiu wyrok z 28 stycznia 2019 I SA/Wr 397/18 (nieprawomocny) 

6. WSA w Bydgoszczy wyrok z 27 lutego 2019 I Sa/Bd 908/18  (prawomocny) 
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7. WSA w Gliwicach wyrok z 31 października 2019 I SA/Gl 535/19 (nieprawomocny) 

 

Przepisy 

Art. 44 dyrektywy 2006/112/WE: 

„Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest 

miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli 

jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności 

gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej. (...) ”. 

Art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011: 

„Na użytek stosowania art. 44 »stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej« oznacza 

dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym 

mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia – które charakteryzuje się wystarczającą stałością 

oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić 

mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej”. 

Artykuł 21 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011: 

„W przypadku gdy świadczenie usług na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej 

podatnikiem uznanej za podatnika jest objęte zakresem stosowania art. 44 a dany podatnik 

prowadzi działalność gospodarczą w więcej niż jednym państwie, świadczenie takiej usługi 

podlega opodatkowaniu w państwie, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności 

gospodarczej. Jeżeli jednak usługa świadczona jest na rzecz stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba 

działalności gospodarczej, podlega ona opodatkowaniu w stałym miejscu prowadzenia 

działalności gospodarczej, które otrzymuje tę usługę i wykorzystuje ją do własnych potrzeb".  

 

Główne problemy 

1. Czy formalnie niezależny podmiot może stanowić stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej  

2. Jeśli tak - jakie są warunki aby taki podmiot uznać za stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej  

3. Czy kontrahent powinien powziąć szczególne działania aby uzyskać pewność co do 

statusu usługodawcy (usługobiorcy)  
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• „Pomocnicze transakcje” w rozumieniu art.90, ust.6 pkt 1 u.p.t.u. – dor.pod. 

Jarosław Dziewa, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Dziewa & Rutyna” Sp.j. w 

Legnicy 

 

Wyrok WSA z dnia 22 listopada 2019 r., III SA/Wa 751/19 (nieprawomocny) 

Wprowadzenie: 

Skarżąca posiadała udziały (100%) w dwóch spółkach zależnych. W 2018r. sprzedała 50% 

udziałów w każdej ze spółek oraz planowała sprzedaż 50% udziałów w trzeciej spółce 

zależnej (dalej: „Udziały”). Z tytułu sprawowania kontroli w tych spółkach świadczy na ich 

rzecz opodatkowane stawką 23% VAT usługi w ramach działalności prowadzonej jako 

Centrum Usług Wspólnych (dalej: „CUW”), takie jak doradcze, księgowe, kadrowo-płacowe, 

wsparcia prawnego i podatkowego etc., oraz usługi finansowe (zwolnione z VAT). Uzyskuje 

również dywidendy, które stanowią istotną pozycję przychodów. 

Przedmiotem sporu są skutki prawnopodatkowe w podatku od towarów i usług z tytułu 

sprzedaży przez Skarżącą udziałów w każdej spółce zależnej, a pośrednio (chociaż nie zostało 

to wyartykułowane we wniosku o interpretację oraz w skardze do WSA) prawo do odliczenia 

w całości kwoty podatku naliczonego VAT zawartego w usługach świadczonych w związku 

ze sprzedażą tych udziałów. Zdaniem organu interpretacyjnego prawo do odliczenia kwoty 

podatku naliczonego VAT jest ograniczone poprzez dyspozycję art.90, ust.3 u.p.t.u. przy 

czym do proporcji należy również uwzględnić przychody ze sprzedaży udziałów. Skarżąca 

natomiast twierdzi, że sprzedaż udziałów w spółkach celowych stanowi dla niej czynność 

incydentalną (transakcję pomocniczą) w rozumieniu art.90, ust.6 u.p.t.u. W konsekwencji 

przychody ze sprzedaży udziałów nie powinny być uwzględnione w proporcji o jakiej mowa 

w art.90, ust.3 u.p.t.u. Tym samym Skarżąca może odliczyć w całości kwotę podatku 

naliczonego VAT zawartą w nabytych usługach doradztwa prawnego, podatkowego i innych 

związanych ze sprzedażą udziałów.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

Opis stanu faktycznego: 

P. S.A. z siedzibą w W. (dalej: "Skarżąca" lub "Spółka") złożyła wniosek o wydanie 

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków 

podatkowych związanych ze sprzedażą Udziałów. 

We wniosku Skarżąca wskazała, że jest spółką prawa polskiego, zarejestrowaną jako podatnik 

VAT czynny w Polsce. 

Spółka jest członkiem Grupy P. (dalej: "Grupa"), do której należą spółki z siedzibą w Polsce i 

za granicą. Grupa prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych 

i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. 

Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy w ramach Grupy jest działalność 

holdingowa. W jej ramach Spółka prowadzi: 

1. Działalność jako Centrum Usług Wspólnych dla innych spółek z Grupy (dalej: "CUW"). 

W ramach działalności prowadzonej jako CUW, Spółka zawiera ze spółkami z Grupy umowy 

o świadczenie następujących kategorii usług: usługi doradcze w zakresie rozwoju biznesu, 

usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe, usługi wsparcia i koordynacji dotyczące kwestii 

podatkowych, z wyłączeniem czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z 5 
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lipca 1996r. o doradztwie podatkowym, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi 

skarbu, usługi wsparcia i koordynacji obsługi prawnej, z wyłączeniem pomocy prawnej 

świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych w rozumieniu ustawy z 26 maja 1982 r. 

Prawo o adwokaturze oraz ustawy z 6 lipca 1982 o radcach prawnych, usługi administracyjne, 

usługi w zakresie kontrolingu. 

Świadczenie powyższych usług podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem stawki VAT 

23%. 

2. Działalność finansową związaną z udzielaniem poręczeń i gwarancji oraz udzielaniem 

finansowania m.in. w postaci pożyczek (dalej: "Działalność finansowa"). 

Świadczenie powyższych usług podlega zwolnieniu z VAT. 

Przychód księgowy z działalności operacyjnej Wnioskodawcy w ramach CUW kształtował 

się na poziomie ok. 17 mln zł. w 2017 r., zaś przychód księgowy z Działalności finansowej 

ok. 8 mln zł. Do najistotniejszych źródeł przychodów w Spółce należą również dywidendy - 

przychody z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 106 mln zł. 

[…] 

Celem powyższych transakcji zbycia Udziałów jest pozyskanie inwestora dla merytorycznego 

wsparcia realizowanych przez Spółkę projektów tzw. offshore. Nadto, celem 

długoterminowym jest pozyskanie środków na dalszy rozwój projektów tego rodzaju. 

Transakcje offshore związane są z inwestycjami z zakresu morskich elektrowni wiatrowych i 

stanowią część działalności Grupy. 

Dotychczas sprzedaż udziałów następowała zasadniczo ze względu na rezygnację z 

prowadzenia działalności Grupy w danym obszarze bądź też ze względu na nieopłacalność 

dalszego prowadzenia danych projektów (względy ekonomiczne lub strategiczne). W okresie 

ostatnich 5 lat miały miejsce dwie transakcje sprzedaży udziałów i jedna transakcja 

sprzedaży praw i obowiązków w spółce osobowej. 

Spółka, co do zasady, nie dokonuje więc zakupu bądź sprzedaży udziałów w spółkach z 

Grupy licząc na zysk ze wzrostu wartości udziałów, ale z uwagi na zyski długoterminowe 

wynikające z prowadzenia danego projektu. 

[...] 

Na potrzeby realizacji sprzedaży Udziałów Spółka nie wykorzystuje w istotnym zakresie 

zasobów ludzkich i rzeczowych. [...] 

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Skarżąca wskazała, że: 

1. [...] Zdaniem Spółki, zakres usług świadczonych na rzecz spółek zależnych, których 

Udziały zostały/zostaną zbyte, wykracza poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca i 

może być podstawą uznania, że Skarżąca uczestniczy w zarządzaniu tymi spółkami. 

2. Skarżąca nie prowadzi działalności maklerskiej ani brokerskiej, zatem nie zbywa 

Udzialów w ramach takiej działalności. 

[...] 

Pytania do DIS związane z opisanym stanem faktycznym: 

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w opisanym w niniejszym 

wniosku stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, sprzedaż Udziałów jest czynnością 

pozostającą poza zakresem ustawy o VAT, a więc niepodlegającą opodatkowaniu 

podatkiem VAT? 
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2. W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, 

czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w opisanym w niniejszym 

wniosku stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, sprzedaż Udziałów jest zwolniona 

z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT? 

3. W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, 

czy wynagrodzenie uzyskane przez Skarżącą w związku ze sprzedażą Udziałów 

powinno być wyłączone z kalkulacji obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o 

VAT, stanowiącego podstawę do wyliczenia proporcji, przewidzianej w art. 90 ust. 2 

ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że stanowi ono obrót z tytułu czynności o 

charakterze pomocniczym wobec podstawowej działalności Spółki, o których mowa 

w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT? 

Stanowisko Skarżącej: 

W zakresie pytania nr 1 Skarżąca stanęła na stanowisku, że dokonując opisanej w stanie 

faktycznym / zdarzeniu przyszłym sprzedaży Udziałów nie działa w charakterze podatnika 

VAT, a więc sprzedaż Udziałów jest czynnością pozostającą poza zakresem ustawy o VAT 

(niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT). 

W zakresie pytania nr 2 Skarżąca stwierdziła, że w przypadku uznania stanowiska Spółki w 

zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe stoi na stanowisku, że sprzedaż Udziałów w stanie 

faktycznym / zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku jest zwolniona z 

opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT. 

W zakresie pytania nr 3 Spółka wskazała, że w przypadku uznania stanowiska Spółki w 

zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, stoi na stanowisku, że opisane w stanie faktycznym / 

zdarzeniu przyszłym transakcje, polegające na sprzedaży przez nią Udziałów, z tytułu których 

to czynności Skarżącej przysługuje wynagrodzenie, stanowią transakcje pomocnicze. Z uwagi 

na powyższe, stosownie do treści art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, obrót wynikający z tych 

czynności nie podlega wliczeniu do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, 

służącego za podstawę do wyliczenia proporcji, przewidzianej w art. 90 ust. 2 ww. ustawy. 

Uzasadniając swoje stanowisko w zakresie pytania nr 3 Skarżąca wskazała że o tym, że 

opisana we wniosku sprzedaż Udziałów stanowi usługi pomocnicze, świadczą następujące 

okoliczności: 

- brak związku funkcjonalnego pomiędzy sprzedażą Udziałów a podstawową działalnością 

Spółki, w postaci działalności holdingowej, w tym świadczenia usług jako CUW dla innych 

spółek z Grupy oraz świadczenia usług związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji oraz 

udzielaniem finansowania; 

- marginalny udział aktywów rzeczowych i ludzkich zaangażowanych w sprzedaż Udziałów; 

- zniekształcenie współczynnika poprzez niewspółmierny udział obrotu z tytułu sprzedaży 

Udziałów w obrotach Spółki, która to sprzedaż stanowi usługi incydentalne; 

- celem realizacji transakcji nie było osiągniecie dochodu, a jedynie pozyskanie inwestora dla 

celów realizacji projektów off shore (co potwierdza również fakt, że w rozumieniu 

księgowym dokonana dotychczas transakcja sprzedaży Udziałów została zrealizowana ze 

stratą). Zgodnie bowiem z przyjętym modelem biznesowym, zysk Spółki pochodzący z 

działalności holdingowej wypracowywany jest zasadniczo w oparciu o przychody z 

dywidendy. Wnioskodawca jest więc nastawiony na uzyskiwanie dochodów o charakterze 

długoterminowym, nie zaś z dochodu; 
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- sporadyczność dokonywania transakcji tego rodzaju – dokonano jedynie 2 podobne 

transakcje w ciągu ostatnich 5 lat. 

 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: 

W interpretacji indywidualnej z 23 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 

(dalej: "Dyrektor KIS") uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe w zakresie uznania, że 

sprzedaż Udziałów pozostaje poza zakresem ustawy o VAT, za prawidłowe w zakresie 

zwolnienia z opodatkowania transakcji sprzedaży Udziałów oraz za nieprawidłowe w zakresie 

ujęcia w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy wynagrodzenia uzyskanego ze sprzedaży 

Udziałów. 

Uzasadniając rozstrzygnięcie w zakresie pytania nr 3 zadanego przez Spółkę Dyrektor KIS 

wskazał, że przedstawione w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego transakcje 

polegające na sprzedaży przez Wnioskodawcę Udziałów, z tytułu których to czynności 

przysługuje wynagrodzenie wyraźnie wskazują, że nie są to czynności przypadkowe, 

incydentalne, lecz są to czynności planowane, stanowiące jeden z rodzajów jego 

działalności w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. 

Zdaniem organu z opisu sprawy wynika, że wbrew stanowisku Skarżącej, wykonywane 

transakcje polegające na sprzedaży przez Spółkę Udziałów są związane z zasadniczą 

działalnością Skarżącej. Czynności wykonywane przez Spółkę nie są czynnościami 

"pomocniczymi" w stosunku do jej działalności gospodarczej, usługi te noszą cechy 

powtarzalności, jest to działalność planowana, a nie przypadkowa. Działalność jaką prowadzi 

Spółka polegającą na prowadzeniu Centrum Usług Wsparcia dla spółek z Grupy, w tym dla 

dwóch spółek, których udziały już zostały zbyte oraz jednej spółki, której udziały zamierza 

zbyć obejmujące m.in. usługi doradcze w zakresie rozwoju biznesu, usługi wsparcia i 

koordynacji, usługi kontrolingu, których jakość przekłada się na wzrost wartości udziałów w 

tych spółkach. Zatem poprzez wysoką jakość świadczonych przez CUW usług Spółka 

podnosi wartość udziałów, których sprzedaż wpływa na zyski Skarżącej wpisujące się w 

definicję działalności gospodarczej w zakresie obrotu udziałami począwszy od nabycia 

udziałów, zwiększenia ich wartości poprzez odpowiednie zarządzanie do sprzedaży udziałów 

z maksymalnym zyskiem. 

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że czynności polegające na sprzedaży przez skarżącą Udziałów 

są działaniami, które generują przychody Spółki. Dokonując sprzedaży Udziałów Spółka 

uzyskuje wynagrodzenie, a w perspektywie długoterminowej w ten sposób pozyskuje środki 

na dalszy rozwój projektów. 

Tym samym Organ nie zgodził się ze Spółką, że realizowane przez Spółkę transakcje, które 

generują bardzo wysoki dochód w porównaniu do dochodu z pozostałej działalności 

prowadzonej przez Wnioskodawcę mają charakter transakcji pomocniczych i nie stanowią 

bezpośredniego i koniecznego rozszerzenia jej podstawowej działalności gospodarczej. 

Ponadto Dyrektor KIS nie podzielił stanowiska Skarżącej odnośnie marginalnego 

zaangażowania aktywów zaangażowanych w sprzedaż Udziałów. Podał, że w przypadku 

transakcji sprzedaży Udziałów spółek zależnych trudno mówić o marginalnym 

zaangażowaniu zasobów ludzkich. Zauważył, że udział zaangażowania majątku 

Wnioskodawcy w transakcje związane z wcześniejszym nabyciem udziałów nie świadczy o 

"pomocniczym" charakterze transakcji, lecz o znaczącym ich udziale w działalności 
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podatnika, co potwierdzają zaprezentowane przez Skarżącą w opisie sprawy dane liczbowe 

dotyczące uzyskiwanych przychodów. Przychód księgowy z działalności operacyjnej Spółki 

w ramach CUW kształtował się na poziomie ok. 17 mln zł w 2017 roku, zaś przychód 

księgowy z Działalności finansowej ok. 8 mln zł. Do najistotniejszych źródeł przychodów w 

Spółce należą również dywidendy - przychody z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 106 mln zł. 

Natomiast przychód księgowy w 2018 r. z działalności operacyjnej Spółki wynosi ogółem ok. 

69 mln zł za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., z czego ok. 52 mln zł stanowią 

przychody z dywidendy a 9 mln zł przychody księgowe z działalności operacyjnej w ramach 

CUW. Ponadto co istotne Spółka dodatkowo w 2018 r. uzyskała przychód w wysokości ok. 

115 mln zł z tytułu sprzedaży 50% udziałów posiadanych w dwóch spółkach zależnych, a w 

najbliższych miesiącach Spółka planuje dokonać dodatkowo sprzedaży 50% udziałów 

posiadanych w innej spółce zależnej. 

Zdaniem Dyrektora KIS przedstawione dane (przy uwzględnieniu, że dla celów księgowych z 

tytułu sprzedaży ww. udziałów rozpoznano stratę na tej operacji) dowodzą, że wcześniejsze 

nabycie udziałów w spółkach zależnych wymagało znaczącego zaangażowania majątku 

Spółki, co w świetle powołanego orzecznictwa TSUE nie pozwala na uznanie tych czynności 

za pomocnicze. [Sąd w wyroku nie przywołał sygnatur wyroków TSUE ani sądów krajowych 

– przyp. JD]. 

Organ zwrócił uwagę, że z orzecznictwa TSUE wynika, że przy bardzo nieostrych 

granicach wykładni pojęcia "incydentalnych" (pomocniczych), nie powinien decydować 

jeden wskaźnik, czy też jedno kryterium, ale ich całokształt wyznaczający miejsce, 

znaczenie i zakres danych transakcji w całokształcie działalności gospodarczej 

podatnika. Aby ocenić, czy dane czynności mogą być uznane za "pomocnicze" konieczne 

jest zatem ich zestawienie według różnych kryteriów (wartości, ilości, częstotliwości, 

wielkości zaangażowanych środków itd.) z całokształtem działalności Spółki. 

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy, w ocenie Dyrektora KIS wykonywane 

transakcje polegające na sprzedaży przez Skarżącą Udziałów są konsekwencją świadomego i 

zaplanowanego działania. Opisane czynności wymagają znacznego zaangażowania majątku 

Spółki, a ponadto czynności te nie wystąpiły rzadko, a Skarżąca jest obecnie właścicielem 

100% udziałów spółki, której udziały zamierza zbyć oraz posiadała 100% udziałów spółek, 

których udziały zostały zbyte (obecnie w każdej z nich Spółka posiada 50% udziałów). Organ 

stwierdził, że wbrew twierdzeniu Skarżącej w przedmiotowym przypadku nie występuje 

również marginalne zaangażowanie zasobów ludzkich. Wobec tego transakcje polegające na 

sprzedaży przez Spółkę Udziałów stanowią w opisanej sytuacji bezpośrednie uzupełnienie 

podstawowej działalności podatnika i nie można uznać ich za transakcje dokonywane 

"pomocniczo" w znaczeniu przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. 

W konsekwencji powyższego Dyrektor KIS stanął na stanowisku, że wykonywane przez 

Skarżącą zamierzone, celowe i niejednokrotne czynności w zakresie sprzedaży Udziałów 

nie będą stanowiły czynności o charakterze pomocniczym w rozumieniu art. 90 ust. 6 

ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego wartość obrotu uzyskanego z 

tytułu dokonywanych transakcji polegających na sprzedaży Udziałów powinna więc być 

uwzględniona w obrocie, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, stanowiącego podstawę do 

wyliczenia proporcji, przewidzianej w art. 90 ust. 2. 

Skarga do WSA: 
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W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaskarżyła ww. 

interpretację w zakresie, w jakim organ uznał jej stanowisko za nieprawidłowe w przedmiocie 

pytania oznaczonego we wniosku nr 3 oraz wniosła o uchylenie ww. interpretacji w 

zaskarżonej części i zasądzenie kosztów postępowania, wraz z kosztami zastępstwa 

procesowego według norm przepisanych. 

[…] 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: 

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. 

[...] 

Sąd w niniejszej sprawie podzielił stanowisko organu, tj. w świetle przedstawionego we 

wniosku o interpretację stanu faktycznego, czynności w zakresie sprzedaży Udziałów nie 

mają charakteru pomocniczego w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, zatem 

wartość obrotu uzyskanego z tytułu takich transakcji powinna być uwzględniona w 

obrocie stanowiącym podstawę do wyliczenia proporcji. (art.90, ust.3 u.p.t.u – przyp. JD)  

Zdaniem Sądu stanowisko organu, wbrew argumentom skargi, ma pełne uzasadnienie w 

stanie faktycznym zawartym we wniosku o interpretację. 

Na wstępie należy zauważyć, że Skarżąca nie zakwestionowała stanowiska organu (jest więc 

ono wiążące w sprawie), co do tego że transakcje polegające na sprzedaży przedmiotowych 

udziałów stanowią / będą stanowić działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, w 

której Spółka występuje jako podatnik, a tym samym czynności te będą czynnościami 

opodatkowanymi tym podatkiem, będą one tylko zwolnione z opodatkowania VAT 

(odpowiedź na pytanie 1 i 2 Wniosku). 

[...] 

Sąd nie podzielił stanowiska Spółki, że w przedmiotowych transakcjach brak jest związku 

funkcjonalnego pomiędzy sprzedażą, a podstawową działalnością Spółki. 

Zwrócić należy uwagę, że według opisanego stanu faktycznego Spółka jest członkiem Grupy 

P. prowadzącej działalność w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i 

odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. "Celem transakcji zbycia 

udziałów jest pozyskanie inwestora dla merytorycznego wsparcia realizowanych przez Spółkę 

projektów". "Celem długoterminowym jest pozyskanie środków na dalszy rozwój projektów 

tego rodzaju". Spółka dokonuje sprzedaży "z uwagi na zyski długoterminowe wynikające z 

prowadzenia danego projektu". 

Transakcje te generują bardzo wysoki dochód w porównaniu do dochodu z pozostałej 

działalności Spółki. Przychód księgowy w 2018 r. z działalności operacyjnej Spółki wynosi 

ogółem ok. 69 mln zł za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., z czego ok. 52 mln 

zł stanowią przychody z dywidendy, a 9 mln zł przychody księgowe z działalności 

operacyjnej w ramach CUW, podczas gdy przychód w 2018 r. z tytułu sprzedaży 50% 

udziałów posiadanych w dwóch spółkach zależnych wyniósł ok. 115 mln zł. 

Sprzedaż ta jest więc działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT (por. wiążąca w 

sprawie odpowiedź na pytanie 1 i 2 Wniosku) oraz stanowi rozszerzenie podstawowej 

działalności Spółki. Skarżąca uzyskuje w ten sposób środki na dalszy rozwój i finansowanie 

swojej działalności. 

W związku z powyższym nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że celem 

realizacji transakcji nie jest osiągnięcie dochodu. 
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Strona w swoim stanowisku również przyznaje, że jest nastawiona na uzyskiwanie dochodów 

o charakterze długoterminowym, nie zaś z dochodu wynikającego z pojedynczej transakcji. 

Zdaniem Sądu bez znaczenia w tym względzie jest to kiedy Spółka otrzyma dochód ze 

sprzedaży, ważne jest natomiast to, że go w ogóle osiągnie. 

Dla porównania zauważyć należy, że w stanie faktycznym wskazano, iż "dotychczas sprzedaż 

udziałów następowała ze względu na rezygnację z prowadzenia działalności w danym 

obszarze, nieopłacalność dalszego prowadzenia danych projektów (względy ekonomiczne lub 

strategiczne)". Obecnie więc działalność w zakresie sprzedaży Udziałów stała się elementem 

działalności gospodarczej Spółki. 

Zdaniem Sądu nieuwzględnienie obrotu z tytułu tej działalności Spółki spowodowałoby 

zniekształcenie współczynnika o którym mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. 

Współczynnik ten nie uwzględniałby istotnej części działalności gospodarczej Skarżącej. 

Nie można się zgodzić także z tym, że w przypadku tych transakcji marginalny jest udział 

aktywów zaangażowanych w obrót przedmiotowymi udziałami. Prawidłowo w tym zakresie 

wskazał organ, że czynności te wymagają znacznego zaangażowania majątku Spółki choćby 

we wcześniejsze ich nabycie. Zauważyć należy, że Spółka posiadała po 100% udziałów w 

spółkach zależnych, w których sprzedała dotychczas po 50% udziałów, podobnie w 

przypadku planowanej sprzedaży - jest właścicielem 100% udziałów. 

Sąd podzielił również stanowisko organu, że są to czynności planowe, a nie przypadkowe. Jak 

wynika z Wniosku - te transakcje "związane są z inwestycjami z zakresu morskich elektrowni 

wiatrowych i stanowią część działalności Grupy". 

Transakcje te są również powtarzalne, a nie jednorazowe, czy sporadyczne. W 2018 r. 

dokonano sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach zależnych, a w najbliższych 

miesiącach planuje się dokonać dodatkowo sprzedaży 50% udziałów w innej spółce zależnej. 

Podsumowując, biorąc powyższe pod uwagę organ prawidłowo uznał, że czynności w 

zakresie sprzedaży Udziałów nie są czynnościami o charakterze pomocniczym w 

rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, a wartość obrotu uzyskanego z tytułu sprzedaży 

Udziałów powinna być uwzględniona w obrocie, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy 

o VAT, stanowiącego podstawę do wyliczenia proporcji przewidzianej w art. 90 ust. 2 tej 

ustawy. 

(…) 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok TSUE z dnia 08 listopada 2018r., C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS 

(Opinia Rzecznik Generalnego J. Kokott z 06 września 2018r.) 

2. Wyrok TSUE z dnia 17 października 2018r., C-249/17 (Ryanair Ltd) 

(Opinia Rzecznik Generalnego J. Kokott z 3 maja 2018r.) 

3. Wyrok TSUE z dnia 5 lipca 2018r.., C-320/17 (Marle Participations SARL), 

4. Wyrok TSUE z dnia 30 maja 2013r., C-651/11 (X BV), 

5. Wyrok TSUE z dnia 29 października 2009r., C-29/08 (AB SKF), 

(Opinia Rzecznik Generalnego P. Mengozziego z 12 lutego 2009r.) 

6. Wyrok TSUE z dnia 25 maja 2005r., C- 465/03 Kretztechnik 

(Opinia Rzecznik Generalnego F.H. Jacobsa z 24 lutego 2005r.) 
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7. Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004r., C-77/01 (Empresa de Desenvolvimento 

Mineiro) 

8. Wyrok TSUE z dnia 27 września 2001r., C-16/00 Cibo Participations S.A. 

9. Wyrok TSUE z dnia 22 lutego 2001r., C-408/98 Abbey National plc, 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2018r., 

poz.2174 ze zm.) 

Art.90, ust.2 

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust.1, 

podatnik może pomniejszych kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku 

naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których 

podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem 

ust.10. 

Art.90, ust.3 

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, 

w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w 

całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z 

którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. 

Art.90, ust.6  

Do obrotu, o którym mowa w ust.3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących 

1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji 

finansowych, 

2) usług wymienionych w art.43, ust.1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje 

te mają charakter pomocniczy. 

 

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu 

od wartości dodanej (Dz.Urz.UE L 2006 nr 347, poz.1 ze zm.) 

Art.174, ust.1  

Proporcja podlegająca odliczeniu jest kwotą ułamkową złożoną z następujących kwot: 

a) w liczniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, 

uzyskanego z transakcji, które dają prawo do odliczenia zgodnie z art.168 i 169; 

b) w mianowniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, 

uzyskanego z transakcji uwzględnionych w liczniku oraz transakcji, które nie dają 

prawa do odliczenia. 

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w mianowniku wysokość subwencji innych niż 

subwencje bezpośrednio związane z ceną dostaw towarów lub świadczenia usług, o których 

mowa w art. 73 

 

 

Art.174, ust.2 

W drodze odstępstwa od ust.1, przy obliczaniu proporcji podlegającej odliczeniu nie 

uwzględnia się następujących kwot: 
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a) wysokości obrotu uzyskanego z dostaw dóbr inwestycyjnych używanych przez 

podatnika dla potrzeb jego przedsiębiorstwa, 

b) wysokości obrotu uzyskanego z transakcji związanych z pomocniczymi transakcjami 

w zakresie nieruchomości i pomocniczymi transakcjami finansowymi, 

c) wysokości obrotu uzyskanego z transakcji, o których mowa w art.135, ust.1 lit.b)-g), 

jeżeli są to transakcje pomocnicze. 

Art.135, ust.1 lit.f. 

Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: transakcje, łącznie z pośrednictwem, 

jednakże z wyłączeniem przechowywania i zarządzania, których przedmiotem są akcje, 

udziały w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem 

dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów, oraz praw lub papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 15 ust. 2 

 

Główne problemy 

1. Prawidłowa kwalifikacja transakcji nabywania akcji/udziałów oraz odpowiednio 

transakcji zbycia akcji/udziałów – podział na holdingi czysto finansowe (nie 

występuje świadczenie usług w zakresie zarządzania) – por. pkt 19 Opinia RG C-

249/17 oraz holdingi pośrednie (spółka holdingowa, w ramach pośredniej lub 

bezpośredniej ingerencji świadczy opodatkowane usługi w zakresie zarządzania 

(usługi administracyjne, finansowe, handlowe, doradcze)) – por. pkt 24, i pkt 25 Opini 

RG, C-502/17. 

2. Motywy wyłączenia obrotu uzyskiwanego z czynności, których przedmiotem są 

udziały, akcje w rozumieniu art.174, ust.2 lit.b i lit.c w zw. z art.135, ust.1 lit.f 

Dyrektywy VAT. 

3. Wykładnia pojęcia 174, ust.2 lit.b) i lit.c Dyrektywy VAT (która posługuje się w 

angielskiej wersji językowej pojęciem odpowiednio: „incidental financial 

transactions” [art.174, ust.2 lit.b] i „transactions in so far as those transactions are 

incidental” [art.174, ust.2 lit.c]. Polska wersja językowa posługuje się 

sformułowaniem odpowiednio: „pomocniczych transakcji finansowych” [art.174, ust.2 

lit.b] oraz usług finansowych „w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter 

pomocniczy” [art.174, ust.2 lit.c]. 

4. Czy pojęcie: „transakcje incydentalne” (rozumiane jako uboczne) jest tożsame z 

pojęciem „transakcje pomocnicze”. 

5. Czy transakcja nabycia akcji/udziałów oraz odpowiednio transakcja sprzedaży akcji, 

udziałów w ramach holdingów pośrednich (w celach inwestycyjnych) wypełnia 

pojęcie „transakcji incydentalnej”. 

6. Jeżeli podatek naliczony VAT związany z usługami doradczymi przy zakupie 

udziałów/akcji może zostać odliczony w całości (por. wyrok C-249/17), albowiem 

występuje związek nabycia udziałów z przychodami z przyszłej działalności 

operacyjnej, to adekwatnie podatek naliczony VAT związany z usługami doradczymi 

przy sprzedaży tych udziałów/akcji również powinien zostać odliczony w całości w 

sytuacji, kiedy spółka holdingowa świadczyła na rzecz takiej spółki usługi w zakresie 

zarządzania (por. wyrok C-249/17, C-29/08) 
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• Charakter prawny kwot będących nadwyżką podatku naliczonego nad należnym 

oraz reżim ich prawnej ochrony – Krzysztof Musiał (Musiał i Partnerzy) 

 

Wyrok I FSK 1730/19  

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie dokonany w terminie 

wynikającym z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlega ochronie 

prawnej gdyż jest ekspektatywą prawa podmiotowego. Zakres ochrony jest identyczny 

jak prawa własności w rozumieniu Karty Praw Podstawowych UE, Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz Konstytucji RP. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Nie sposób również podzielić poglądu, przedstawionego w skardze kasacyjnej, o braku 

uwzględnienia przez Sąd I instancji okoliczności związanych z zapewnieniem ochrony 

interesu Skarbu Państwa i skutecznością wykonania zobowiązań podatkowych. 

Organ zapomina, że prawo do odliczenia VAT jest zasadniczo chronione przez art. 17 ust. 1 

Karty PrawPodstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. z 2007 r. Nr C 303 s.1), w myśl 

którego "każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze 

spadku mienia nabytego zgodnie z prawem". Przepis ten stanowi ponadto, że "nikt nie może 

być pozbawiony swojej własności, chyba, że w interesie publicznym, w przypadkach i na 

warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę 

wypłaconym we właściwym terminie" oraz że "korzystanie z mienia może podlegać regulacji 

ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny". Europejski 

Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCZ) konsekwentnie orzekał, że prawo własności i 

wolność prowadzenia działalności gospodarczej nie są absolutne. Korzystanie z nich może 

zostać poddane ograniczeniom uzasadnionym celami służącymi dobru ogólnemu pod 

warunkiem, że ograniczenia te rzeczywiście odpowiadają tym celom i nie stanowią, w 

stosunku do swego celu, ingerencji nieproporcjonalnej i niemożliwej do przyjęcia, która 

naruszałaby istotę praw w ten sposób gwarantowanych. Powyższe wynika też z treści art. 6 

ust. 3 TUE zgodnie, z którym prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji 

konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako 

zasady ogólne prawa. W wyrokach dotyczących spraw VAT, ETPCZ wskazywał na 

poszanowanie własności zgodnie z art. 6 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (np. wyrok ETPCZ z 23 

października 2014 r. [...] v. [...], skarga nr [...]). Nie sposób też nie zauważyć, że powyższy 

standard znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 64 ust. 1 Konstytucji RP zgodnie, z 

którym każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 

Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie 

narusza ona istoty prawa własności (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP). Na zastosowanie ww. 

przepisu do odliczenia VAT   wskazywał Trybunał Konstytucyjny (np. wyrok z 25 

października 2004 r., SK 33/03) .  

 

Wyroki powiązane 

wyrok ETPCZ z 23 października 2014 r. Melo Tadeo v Portugalia 

wyrok TK Trybunał Konstytucyjny (np. wyrok z 25 października 2004 r., SK 33/03)  
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Przepisy 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. z 2007 r. Nr C 303 s.1) 

Art. 17 ust. 1 prawo własności 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Art. 63 ust. 3 Prawo włąsności 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

Art. 120 Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. 

 

Główne problemy 

1. Charakter prawny nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. 

2. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym jako ekspektatywa prawa 

podmiotowego. 

3. Konsekwencje w stosunku do organu związane z niedokonaniem zwrotu w terminie 
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• Sposób zapewnienia neutralności VAT w przypadku przekwalifikowania sposobu 

rozliczenia podatku z zasad ogólnych na odwrócony VAT w momencie kiedy 

istnieją istotne utrudnienia w zakresie dochodzenia kwot podatku pomiędzy 

dostawca a odbiorcą - - Krzysztof Musiał (Musiał i Partnerzy) 

 

I SA/Wr 282/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu (prawomocny) 

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie dokonany w terminie wynikającym z 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlega ochronie prawnej gdyż jest 

ekspektatywą prawa podmiotowego. Zakres ochrony jest identyczny jak prawa własności w 

rozumieniu Karty Praw Podstawowych UE, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka oraz Konstytucji RP. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Niebagatelny wpływ na wynik sporu miało rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej - wyrokiem z 11 kwietnia 2019 r. sprawy C-691/17 PORR Epitesi Kft, 

EU:C:2019:327 (co było jednym z powodów zawieszenia w tej sprawie postępowania sądowo 

administracyjnego). Spór dotyczył możliwości odzyskania przez nabywcę nienależnie 

zapłaconego dostawcy podatku VAT, który ten dostawca odprowadził do budżetu państwa. 

Trybunał podjął w tej sprawie wyrok formułując tezę: 

Dyrektywę Rady 2006/112A/VE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej, zmienioną dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., 

oraz zasady neutralności podatkowej i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie 

sprzeciwiają się one praktyce organu podatkowego, zgodnie z którą w przypadku braku 

podejrzeń o popełnieniu oszustwa, organ ten odmawia przedsiębiorstwu prawa do odliczenia 

podatku od wartości dodanej, który przedsiębiorstwo to, jako usługobiorca, nienależnie 

zapłaciło dostawcy tych usług na podstawie faktury, którą dostawca ten sporządził zgodnie z 

ogólnym systemem podatku od wartości dodanej (VAT), podczas gdy właściwa transakcja 

podlegała mechanizmowi odwrotnego obciążenia, przy czym: 

- przed odmową prawa do odliczenia organ podatkowy nie zbadał, czy wystawca tej błędnej 

faktury mógł zwrócić jej odbiorcy nienależnie zapłaconą kwotę VAT ani czy mógł on 

dokonać korekty tej faktury w ramach mechanizmu autokorekty zgodnie z właściwymi 

przepisami krajowymi, uzyskując na tej podstawie zwrot nienależnie zapłaconego przez niego 

na rzecz skarbu państwa podatku, lub 

- organ podatkowy nie zdecydował sam zwrócić odbiorcy tej faktury podatku, który 

nienależnie zapłacił jej wystawcy i który ten ostatni zapłacił następnie nienależnie na rzecz 

skarbu państwa. 

Zasady te wymagają jednak, aby usługobiorca miał możliwość skierowania swojego wniosku 

o zwrot bezpośrednio do organu podatkowego, gdyby zwrot VAT nieprawidłowo 

wykazanego na fakturze przez dostawcę usług na rzecz usługobiorcy okazał się nadmiernie 

utrudniony lub niemożliwy, w szczególności w wypadku niewypłacalności dostawcy. 

W ocenie Sądu, rozstrzygnięcie to ma zastosowanie w spornej tu sprawie z uwagi na zbieżny 

stan faktyczny odnoszący się do możliwości uzyskania przez nabywcę zwrotu nienależnie 

zapłaconego dostawcy podatku VAT, który ten dostawca uiścił na rzecz skarbu państwa. 
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W stanie faktycznym sprawy podatnik PORR, otrzymał od swoich dostawców faktury 

wystawione zgodnie z ogólnym systemem podatkowym. Na należną z faktury kwotę składała 

się zapłata za otrzymany towar oraz podatek VAT, który wystawca faktury zobowiązany był 

odprowadzić do budżetu państwa. Podatnik uregulował płatności związane z otrzymanymi 

fakturami oraz następnie odliczył wynikający z nich podatek VAT. Sytuacja jest więc 

analogiczna do tej mającej miejsce w niniejszym postępowaniu, w którym M.(dalej: M.W.) 

otrzymała faktury wystawione w ramach zwykłego systemu podatkowego od M.WD 

(M.W.D.) a następnie odliczyła uwzględniony w nich podatek VAT. Bardzo podobny był 

również dalszy przebieg postępowania. W obu przypadkach (PORR oraz M.W.) organy 

zakwestionowały przyjęte sposoby naliczania podatku VAT i uznały, że część mających 

miejsce transakcji powinna była zostać rozliczona zgodnie z systemem odwrotnego 

obciążenia. 

Jak wskazał Trybunał w omawianym wyroku „wystawcy faktur powinni byli wystawić 

faktury bez wskazania kwoty VAT lub ze wskazaniem, że podlegały one systemowi 

odwrotnego obciążenia. Kolejnym wspólnym ogniwem sytuacji obu tych Spółek jest również 

fakt, że organ podatkowy nie zakwestionował istnienia transakcji z wystawcą faktur, który 

wywiązał się z obowiązku zapłaty pobranego podatku VAT na rzecz budżetu państwa. 

Zgodnie z wyrokiem TSUE - w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości co do braku oszustwa 

podatkowego, powinien istnieć tryb, w którym podmiot (PORR oraz M.W.), który niesłusznie 

(w wyniku błędu wystawcy faktury) zapłacił swojemu dostawcy, może skutecznie domagać 

się jego zwrotu. 

Trybunał wskazał na trzy możliwe rozwiązania: 

1) Podatnik może domagać się zwrotu niesłusznie zapłaconej kwoty od swojego dostawcy, 

który uprzednio winien domagać się zwrotu wpłaconej kwoty od organu podatkowego (pkt 48 

wyroku TSUE); 

2) W sytuacjach, w których ww. procedura jest niemożliwa do zastosowania ze względu na 

obiektywne okoliczności, organ powinien udostępnić podatnikowi możliwość skutecznego 

domagania się zwrotu bezpośrednio od Skarbu Państwa, z pominięciem kontrahenta (pkt 48 

wyroku TSUE);  

3) W każdym przypadku powinna zostać zapewniona neutralność podatku VAT (pkt 32 

wyroku TSUE). 

Należy podkreślić, że zasady neutralności podatkowej i skuteczności wymagają, aby 

nabywca/usługobiorca miał możliwość skierowania swojego wniosku o zwrot, bezpośrednio 

do organu podatkowego, gdyby zwrot VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze przez 

dostawcę na rzecz nabywcy okazał się nadmiernie utrudniony lub niemożliwy. 

Odnosząc omawiany wyrok TSUE (C-691/17) do realiów spornej sprawy, uzasadnione jest, 

aby w pierwszej kolejności podatnik zwrócił się o zwrot nienależnie zapłaconego podatku do 

dostawcy. 

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie mogą jednak istnieć obiektywne okoliczności, mogące 

uniemożliwić uzyskanie spornej kwoty od dostawcy (M.W.D). Z informacji (uzyskanej od 

stron na rozprawie) wynika bowiem, że wobec dostawcy Skarżącej (spółki MWD) toczy się 

obecnie postępowanie odwoławcze prowadzone przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej we Wrocławiu w zakresie podatku VAT za poszczególne miesiące od stycznia do 

sierpnia 2013 r. 
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Aby więc zaistniała możliwość uruchomienia rozwiązania, w którym podatnik może wystąpić 

o zwrot bezpośrednio do organu (z pominięciem dostawcy), muszą istnieć przesłanki czyniące 

zwrot od dostawcy nadmiernie utrudnionym lub niemożliwym. 

Właśnie w kontekście ww. przesłanek oraz faktu, że przedmiot niniejszego sporu jest ściśle 

związany nie tylko ze Skarżącą ale również z M.W.D. istotna jest sytuacja procesowa 

dostawcy. Jak wynika z pisma Skarżącej z 11.07.2019r. (stanowiącego załącznik do 

rozprawy) Dyrektor lAS prowadzi obecnie wobec M.W.D. postępowanie w przedmiocie 

podatku VAT za poszczególne miesiące od stycznia do sierpnia 2013 r., co w znaczący 

sposób może utrudnić lub nawet uniemożliwić zwrot podatku od dostawcy (M.W.D.) z uwagi 

na ograniczenie możliwości dokonania w tej sytuacji korekt deklaracji. Zgodnie bowiem z art. 

81 b § 1 pkt 1 oraz § 2 Ordynacji podatkowej (OP), uprawnienie do skorygowania deklaracji 

ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. W przypadku, gdy taka korekta zostanie 

złożona, nie wywołuje ona skutków prawnych a organ zawiadamia składającego o jej 

bezskuteczności. Pomimo złożenia korekty, w dalszym ciągu obowiązuje więc poprzednio 

złożona deklaracja i wynikająca z niej kwota podatku. 

W zaistniałym stanie faktycznym (gdy postępowanie podatkowe lub kontrolne dotyczyło obu 

stron spornych transakcji) nie była możliwa korekta faktur przez wystawcę lub wystawienie 

not korygujących przez odbiorcę faktur (a co za tym idzie - skorygowanie złożonych 

deklaracji). Przy czym, korekta rozliczenia dokonana tylko przez jedną stronę transakcji nie 

skutkowałaby powstaniem prawa do odliczenia po  tronie odbiorcy faktury, byłaby zatem 

całkowicie nieskuteczna. Ponadto, w związku z faktem, że organy podatkowe wydały w 

niniejszej sprawie decyzję określającą Skarżącej zobowiązanie w podatku VAT, korekta 

deklaracji nie mogła mieć również miejsca po zakończeniu postępowania podatkowego. 

Bowiem w takim przypadku, kwota podatku do zapłaty wynika z decyzji a nie z deklaracji a 

co za tym idzie, ewentualna korekta deklaracji podatkowej również nie odniosłaby żadnych 

skutków. Jak wskazała Skarżąca (na rozprawie w dniu 11.07.2019 r.) taka sytuacja (ze 

względu na trwające kontrole postępowania) ma miejsce w obu podmiotach (M.W. i M.W.D.) 

właściwie nieprzerwanie od 2013 r. 

Spółka wyjaśnia też, że (niezależnie od wskazanych okoliczności), brak dokonania korekt nie 

był w żadnej mierze efektem świadomego zaniechania, a jej celem (zamiarem) w żadnym 

momencie nie było dokonanie jakiegokolwiek uszczuplenia należności publicznoprawnych, a 

niemożność podjęcia przez Skarżącą jakichkolwiek kroków w tym zakresie wynika wprost z 

przepisów prawa. 

Zatem w tej sytuacji - nie ma żadnych możliwości, aby M.W.D. uzyskała od organu zwrot 

niesłusznie wpłaconych kwot z tytułu podatku VAT a w konsekwencji, aby zwróciła 

nienależnie pobrany podatek Skarżącej. Również z uwagi na toczące się wobec Skarżącej 

postępowanie, niemożliwym jest obecnie skorygowanie rozliczenia lub wystąpienie z 

odrębnym wnioskiem o zwrot podatku z uwagi na upływ terminu przedawnienia. Skarżąca nie 

może też zażądać zwrotu podatku od dostawcy z powołaniem się na nienależne świadczenie, 

bowiem upłynął już okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych z art. 118 Kodeksu 

cywilnego. 

W zaistniałej sytuacji, skoro zwrot od M.W.D. na rzecz M.W. nienależnie zapłaconego 

podatku VAT jest na obecnym etapie niemożliwy, to należy rozważyć, czy jedynym 
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skutecznym sposobem zagwarantowania neutralności podatku VAT, nie jest możliwość 

wystąpienia przez Skarżącą o zwrot zapłaconych kontrahentowi kwot podatku VAT - 

bezpośrednio do organu podatkowego (tym bardziej, że taka sugestia wynika wyraźnie z 

orzecznictwa TSUE). 

W ocenie Sądu - w okolicznościach spornej sprawy - zastosowanie znajdzie wyrok z 11 

kwietnia 2019 r. sprawy C-691/17 PORR Epitesi Kft, EU:C:2019:327, z którego wynika, że 

zasady neutralności podatkowej i skuteczności wymagają tego, aby nabywca miał możliwość 

skierowania swojego wniosku o zwrot bezpośrednio do organu podatkowego, gdyby zwrot 

VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze przez dostawcę na rzecz nabywcy okazał się 

nadmiernie utrudniony lub niemożliwy. 

Zdaniem Sądu - skuteczną realizację prawa unijnego oraz orzeczeń TSUE w tej sprawie - 

zapewni wskazana przez Sąd procedura. Takie rozstrzygnięcie zapewni neutralność podatku 

VAT, przy jednoczesnym braku utraty jakichkolwiek wpływów podatkowych. Należny z 

tytułu spornych transakcji podatek został już rozliczony w ramach odwrotnego obciążenia, 

Skarżąca uiściła bowiem zobowiązanie powstałe z tego tytułu. Przyjęcie takiej konstrukcji 

rozstrzygnięcia jest konieczne, bowiem nie istnieje w polskim prawie przewidziana przez 

TSUE w omawianym wyroku C-691/17 PORR procedura zwrotu podatku innemu 

podmiotowi niż temu, który go uiścił. 

Nie można również w świetle zaistniałych w niniejszej sprawie problemów zapomnieć o 

wydanym przez Trybunał postanowieniu w sprawie C-491/18 Mennica Wrocławska, które 

(obok wskazanego wyżej wyroku C-691/17 PORR), było podstawą zawieszenia niniejszej 

sprawy w postępowaniu sądowo administracyjnym. Trybunał nie pozostawił w nim 

wątpliwości, że organy podatkowe nie mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia z 

tego powodu, że wystawione faktury zawierają błąd 

dotyczący oznaczenia towarów będących przedmiotem odnośnych transakcji Jakże w 

sytuacji, gdy podatnik przed wydaniem przez organy podatkowe dotyczącej go decyzji, 

przedstawił im dokumenty oraz wyjaśnienia niezbędne do ustalenia prawdziwego przedmiotu 

tych transakcji i potwierdzające, że zostały one oczywiście dokonane''. Należy zatem przyjąć, 

że zestawienie obu wskazanych wyżej rozstrzygnięć TSUE jednoznacznie wskazuje na 

sposób rozwiązania aspektów zawisłej sprawy. 

Z jednej bowiem strony - postanowienie w sprawie C-491/18 M.- rozstrzyga kwestię 

związaną z nieprawidłowym opisem postaci towaru na  otrzymanych przez Skarżącą 

fakturach oraz wpływie tego faktu na prawo do odliczenia, a z drugiej strony - wyrok z 11 

kwietnia 2019 r. w sprawie C-691/17 PORR Epitesi Kft, EU;C:2019:327, jednoznacznie 

określa powinność zachowania organu w sytuacji, w której otrzymane faktury winny były 

zostać wystawione z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia (wskazuje na 

konieczność udostępnienia trybu, w którym podatnik może skutecznie dochodzić od organu 

zwrotu całości kwoty zapłaconej swojemu dostawcy pod tytułem podatkowym). 

Uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji otwiera możliwość dokonania korekty 

rozliczeń podatku VAT z uwzględnieniem stanowiska Sądu wyrażonego w wyroku w 

zakresie wszystkich spornych transakcji za objęte decyzją miesiące 2013 r. Pozwoli to na 

uwzględnienie w rozliczeniu M. nie tylko podatku naliczonego przez dostawcę od towarów 

opodatkowanych na zasadach ogólnych, ale też uwzględnienia w tym rozliczeniu podatku, 
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jaki Skarżąca zapłaciła nienależnie M. - Dystrybucja z faktur dokumentujących sprzedaż 

złomu złota, objętego odwróconym obciążeniem. 

Taki sposób rozstrzygnięcia jest w ocenie Sądu (w obecnej sytuacji procesowej zarówno M., 

jak i M. - Dystrybucja ) racjonalny i stanowi gwarancję zgodnej z orzecznictwem TSUE - 

efektywnej realizacji zasady neutralności. Uchylenie wydanych w spornej sprawie decyzji , 

doprowadzi bowiem w konsekwencji do sytuacji, w której będą one zobowiązane do zwrotu 

niesłusznie zapłaconej wcześniej swojemu dostawcy (i wpłaconej przez niego do Skarbu 

Państwa) kwoty, stanowiącej równowartość podatku od towarów i usług od dokonanych 

dostaw. 
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• Czy możliwość korekty podstawy opodatkowania w akcyzie rzeczywiście odpadła 

wraz z ustawą o podatku od towarów i usług? –– Aleksandra Rutkowska 

(Dentons) 

 

Wyrok NSA z 28 sierpnia 2019 r., I GSK 83/17 

Podstawą opodatkowania jest kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód 

przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym wówczas, gdy powstaje obowiązek podatkowy, jak to 

reguluje art. 101 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. NSA w składzie rozpoznającym 

sprawę podziela pogląd, że ustawa o podatku akcyzowym z 2008 r. nie zawiera unormowania, 

które przewidywałoby zmianę podstawy opodatkowania po sprzedaży samochodu osobowego 

niezarejestrowanego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w 

stosunku do których powstał obowiązek podatkowy i została ustalona podstawa 

opodatkowania, a która to sprzedaż została udokumentowana tzw. fakturami pierwotnymi. Z 

uwagi na to, po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych w takiej sytuacji, jak 

przedstawiona w przyszłym stanie faktycznym, nie ma prawnej możliwości zmiany momentu 

powstania obowiązku podatkowego i zmiany (ustalonej już) podstawy opodatkowania, a tym 

samym zmiany kwoty należnej akcyzy po stronie sprzedawcy. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Sąd pierwszej instancji wskazał w uzasadnieniu wyroku treść przepisów będących 

przedmiotem interpretacji a zarazem przedmiotu sporu w sprawie tj. art. 104 ust. 1 pkt 2 w 

związku z art. 100 ust. 1 pkt 2 oraz art. 101 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 

2008 r., oraz wykazał, że organ podatkowy dokonał prawidłowej wykładni ww. przepisów. 

Sąd odniósł się też do poprzednio obowiązujących przepisów ustawy z 23 stycznia 2004 r. o 

podatku akcyzowym, wskazując na art. 10 ust. 1 pkt 1 (dotyczący podstawy opodatkowania - 

jako kwoty należnej z tytułu sprzedaży), czy art. 80 ust. 3 (dotyczący obowiązku 

podatkowego) i art. 82 ust. 1, gdzie występuje wyraźne odniesienie (powiązanie) z 

wystawioną fakturą. Zauważył, że takiego związku brakuje w przepisach dotyczących 

wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych. Sąd pierwszej instancji 

stwierdził, że przepis art. 104 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. kompleksowo reguluje 

zasady określania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym wszystkich czynności 

opodatkowanych, których przedmiotem są samochody osobowe. 

Zasadne jest twierdzenie, że w porównaniu do przepisów z 2004 r. obecnie obowiązująca 

ustawa szczegółowo reguluje zasady określenia podstawy opodatkowania w przypadku 

pierwszej sprzedaży na terenie kraju (w tym czynności uznawane za sprzedaż) nabycia 

wewnątrzwspólnotowego oraz importu. 

Faktem jest, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania 

samochodów osobowych nie wskazują zasad korekty podstawy opodatkowania a w rezultacie 

kwoty podatku, jeżeli zmianie ulegnie cena sprzedaży po dokonaniu czynności oraz 

rozliczeniu akcyzy. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą 

sprawę, podziela pogląd, że podstawą opodatkowania jest kwota, jaką podatnik jest 

obowiązany zapłacić za samochód przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym wówczas, gdy 

powstaje obowiązek podatkowy, jak to reguluje art. 101 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. 

NSA w składzie rozpoznającym sprawę podziela pogląd, że ustawa o podatku akcyzowym z 
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2008 r. nie zawiera unormowania, które przewidywałoby zmianę podstawy opodatkowania po 

sprzedaży samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy i 

została ustalona podstawa opodatkowania, a która to sprzedaż została udokumentowana tzw. 

fakturami pierwotnymi. Z uwagi na to, po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych w 

takiej sytuacji, jak przedstawiona w przyszłym stanie faktycznym, nie ma prawnej możliwości 

zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego i zmiany (ustalonej już) podstawy 

opodatkowania, a tym samym zmiany kwoty należnej akcyzy po stronie sprzedawcy. (…) 

Umowa cywilna, czy też promocyjne oferty sprzedaży, nie mogą kształtować podstawy 

opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym w oderwaniu od literalnego brzmienia 

przepisów podatkowych, które tę kwestię precyzyjnie regulują. Sąd nie może dokonywać 

interpretacji rozszerzającej obowiązujących przepisów, które tę kwestię precyzyjnie regulują 

(por. zdanie odrębne do wyroku NSA z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt I GSK 1685/13). W 

takiej sytuacji nie można mówić o naruszeniu zasady ochrony własności czy też naruszeniu 

art. 2 w zw. z art. 32 Konstytucji RP poprzez dyskryminację podatników znajdujących się w 

analogicznej sytuacji (chodzi o import samochodów osobowych z państw trzecich). 

Odnosząc się do wywodów skarżącego kasacyjnie dotyczących określenia "kwoty należnej", 

o jakiej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym 

wskazać należy, że ustawa o podatku akcyzowym z 2008 r. nie wskazuje, w jaki sposób 

należałoby dokumentować i rozliczać zmiany ceny po sprzedaży w przeciwieństwie do 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 

Odrębności istniejące między podatkiem od towarów i usług i podatkiem akcyzowym oraz 

brak wyraźnej podstawy prawnej do korygowania podstawy opodatkowania w przypadku 

podatku akcyzowego na skutek różnicy między ceną transakcyjną wynikającą z faktury 

sprzedaży VAT a ceną ostateczną sprzedanego samochodu osobowego nie oznacza, że przy 

ustalaniu "kwoty należnej z tytułu sprzedaży" określonej w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

podatku akcyzowym można posiłkować się automatycznie zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 4 

ustawy o podatku od towarów i usług. Uprawnienia takiego nie można wywieść z art. 2 pkt 18 

ustawy o podatku akcyzowym, który określa, że faktura to dokument w rozumieniu przepisów 

ustawy o podatku od towarów i usług. To, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym 

fakturę należy rozumieć tak, jak na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, nie 

oznacza, że dopuszczalne jest stosowanie wprost wszelkich instytucji prawnych odnoszących 

się do ustawy o podatku akcyzowym.(…) 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok NSA z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt I GSK 1685/13 

2. Zdanie odrębne do wyroku sygn. akt I GSK 1685/13 

3. Wyrok NSA z dnia I GSK 1612/15  

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 864 ze zm.) 

Art. 100. 1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie 

z przepisami o ruchu drogowym; 
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2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 

a) wyprodukowanego na terytorium kraju, 

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 

2. 

(…) 

3. Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy 

została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 

(…) 

6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 12 

i 13, art. 14 ust. 1–4, 6, 8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 ust. 5 i art. 27–

29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20. 

Art. 101. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 

powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

2. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 

powstaje z dniem: 

1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na 

terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak 

właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; 

2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie 

prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu 

samochodu osobowego na terytorium kraju; 

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na 

terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego 

właścicielem. 

(…) 

Art. 104. 1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 

1) kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona 

o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu 

osobowego; 

2) kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy – w przypadku jego 

nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 

pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego 

pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 

3) wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło – w przypadku importu 

tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2–5. 

(…) 
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8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w 

art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej 

wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy wzywa podatnika do 

zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających 

podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej 

samochodu osobowego. 

Art. 10.  

(…) 

12. Na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym 

do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze. 

13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać: 

1) dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, a także 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

2) kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze; 

3) datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

4) czytelny podpis składającego oświadczenie. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2019, poz. 900 ze 

zm.) 

Art. 81. § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci 

mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. 

(…)  

§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. 

 

Główne problemy 

1. Ewolucja rozumienia „podstawy opodatkowania” i „powstania obowiązku 

podatkowego” w podatku akcyzowym. 

2. Akcyza jako podatek jednofazowy i konsumpcyjny, ale też obrotowy i pośredni. 

3. Czy do podatku akcyzowego nie stosują się zasady ogólne prawa podatkowego? 
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13.45 - 15.45  Sesja IV: Podatki majątkowe i dochodowe (prowadzenie: prof. UMK dr 

hab. Agnieszka Olesińska) 

• opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi (uchwała NSA z dnia 9 grudnia 2019 r., II FPS 

3/19) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski  

• wstęp do dyskusji, co to jest wigwam w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (wyrok 

NSA z dnia 31 lipca 2019 r., II FSK 2823/17) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

• opodatkowanie silosów jako budowli lub budynków w kontekście orzecznictwa TK (wyrok NSA z 17 

października 2019 r., II FSK 3126/17) – dr Adam Kałążny (Deloitte)  

• wartość „podatkowa” w podatku od nieruchomości i dochodowym  

- podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych;  problem odliczania odpisów amortyzacyjnych 

(wyrok WSA w Kielcach z 13.02.2019, I SA/Ke 3/19, nieprawomocny) –– dr Adam Kałążny (Deloitte) 

- podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego 

budynkiem; problem odliczania odpisów amortyzacyjnych (wyrok WSA w Warszawie z 17 kwietnia 

2019 r., III SA/Wa 1905/18, nieprawomocny) –– dr Adam Kałążny (Deloitte) 

• pojęcia „wartość majątku” w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p. (wyrok WSA w Warszawie z 18 

kwietnia 2019 r., III SA/Wa 1945/18) – Adam Wacławczyk (Deloitte) 

• „problem bezpośredniości” realizacji celu statutowego przy zwolnieniu dochodu od podatku 

dochodowego od osób prawnych (wyrok  NSA z 6 sierpnia 2019 r., II FSK 537/19) - prof. UWr dr hab. 

Paweł Borszowski (UWr)  

• zagraniczny VAT a wysokość przychodu w Polsce (wyrok NSA z 26 czerwca 2019 r.,  II FSK 2421/17) 

– sędzia NSA Adam Bącal 

 

dyskusja 

15.45-16.15 przerwa na kawę  
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• Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi (uchwała NSA z dnia 9 

grudnia 2019 r., II FPS 3/19) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

 

Uchwała NSA z dnia 9 grudnia 2019 r., II FPS 3/19 

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 

Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, 

znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie jest 

podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. 

 

Należy zauważyć, że ustawodawca nie przewidział możliwości obciążenia obowiązkiem 

podatkowym w podatku od nieruchomości posiadaczy mienia Skarbu Państwa, w tych 

przypadkach, gdy legitymują się oni umowami zawartymi z Państwowym Gospodarstwem 

Leśnym Lasy Państwowe, czy też z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, 

odmiennie od sytuacji dotyczących nieruchomości pozostających w zarządzie i faktycznym 

władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W pierwszej kolejności należy zatem 

rozważyć wzajemne relacje wynikające z przepisów u.p.o.l. i zdekodować normę wynikającą 

z art. 3 ust. 2 u.p.o.l. poprzez rozstrzygnięcie, czy może ona doznawać modyfikacji poprzez 

zapis art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l. Podkreślenia wymaga, że zarówno państwowa jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jaką są Lasy Państwowe jak i będący 

państwową osobą prawną Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powołane zostały do 

szeroko rozumianego samodzielnego zarządzania i administrowania zasobami majątkowymi 

Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele leśne i rolne. Obydwa te podmioty, choć działające 

w różnych formach organizacyjnych mają wskazane szeroko zakrojone zadania związane z 

realizacją polityki państwa w dziedzinie zachowania, ochrony i powiększania zasobów 

leśnych oraz zasad gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska (art. 1 

pkt 1 ustawy o lasach) oraz w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia 

rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich (art. 9 ust. 1 ustawy o 

Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa). Pomimo zatem różnej formy organizacyjnej 

obydwa te podmioty w istocie na podobnych zasadach zarządzają, administrują i wykonują 

we własnym zakresie szereg zadań faktycznych w odniesieniu do znajdujących się w ich 

posiadaniu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Szczegółowe zakresy 

zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wymienione egzemplifikacyjnie w art. 9 ust. 

2 ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa) oraz Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe (wymienione również egzemplifikacyjnie w art. 33 ust. 3, art. 

34 i art. 35 ust. 1 ustawy o lasach) różnią się pomiędzy sobą, lecz ich cechą wspólną jest to, że 

dotyczą zarządzania, administrowania i gospodarowania powierzonymi im nieruchomościami 

Skarbu Państwa. Przede wszystkim jednak, co ma istotne znaczenie, obydwa te podmioty na 

mocy ustawy o lasach oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa są 

posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących lasami oraz 

gruntami przeznaczonymi na cele rolne. Tylko jednak w stosunku do Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa (a wcześniej do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Agencji 

https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(3)ust(1)pkt(4)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794405?unitId=art(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794405?unitId=art(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794405?unitId=art(33)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794405?unitId=art(34)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794405?unitId=art(34)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794405?unitId=art(35)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Nieruchomości Rolnych), legislator podatkowy zdecydował się na jego wymienienie w 

treści art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l., zrównując jego pozycję ze Skarbem Państwa. Przyjąć 

zatem należy, że dla opodatkowania podmiotu posiadającego nieruchomość Skarbu Państwa 

konieczne jest zawarcie umowy albo ze Skarbem Państwa albo z Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa. W przypadku posiadania w jakimkolwiek zakresie nieruchomości 

stanowiącej mienie państwowe nie jest możliwe uznanie za podatnika tego podmiotu, który 

zawarł umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (lub z jednostką 

organizacyjną Lasów Państwowych), gdyż ten podmiot prawa podatkowego, będący z mocy 

art. 3 ust. 1 ab initio u.p.o.l. sam podatnikiem jako jednostka organizacyjna, nie został 

wymieniony w treści art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l. Wobec tego uregulowania Lasy 

Państwowe jako samodzielny i wymieniony expressis verbis w ustawie podatnik nie mogą 

niejako w imieniu Skarbu Państwa "przenosić" obowiązku podatkowego na dalszych 

posiadaczy nieruchomości będących w ich zarządzie i to bez względu na zakres tego 

posiadania. 

4.5. Ponadto w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ustanowienie służebności 

przesyłu, jak również zawarcie innej umowy dotyczącej korzystania z gruntów z 

przedsiębiorcą przesyłowym, nie pozbawiają Lasów Państwowych posiadania nieruchomości 

leśnych niezależnie od zakresu służebności lub treści umowy pozwalającej na zainstalowanie 

urządzeń przesyłowych i wstęp na grunty leśne w celu ich prawidłowej eksploatacji. U.p.o.l. 

nie zawiera definicji legalnej pojęcia "posiadania". W orzecznictwie przyjmuje się, że skoro 

prawodawca posługuje się tym pojęciem na gruncie prawa podatkowego, nie definiując go i 

nie nadając mu specyficznego znaczenia, to uzasadnione jest sięgnięcie do tej gałęzi prawa, w 

której ono funkcjonuje, czyli do prawa cywilnego. Jeżeli bowiem ustawa podatkowa w 

swoich regulacjach posługuje się wyraźnie nazwami instytucji z zakresu prawa rzeczowego, 

nie definiując ich, pojęciom tym należy przypisać taki sam zakres jak wynikający z k.c. 

Odnosi się to również do rozróżnienia pomiędzy posiadaniem samoistnym a zależnym oraz 

posiadaniem służebności, do którego odwołuje się u.p.o.l., określając podmioty będące 

podatnikami podatku od nieruchomości w art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. (por. np. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 861/16, publ. 

CBOSA i powołane w nim orzecznictwo). Prócz tego w odniesieniu do posiadania, o którym 

traktuje art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l., a wynikającego "z innego tytułu prawnego" niż 

umowa w orzecznictwie przyjmuje się, że obejmuje on m.in. zarząd, użytkowanie z art. 

252 k.c. oraz inne szczególne formy prawne gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Przykładem innego tytułu prawnego 

posiadania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. jest również przekazanie nieruchomości w 

trwały zarząd jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Ponadto 

wskazuje się, że ów "inny tytuł prawny" (uprawniający do samodzielnego korzystania z 

nieruchomości) pochodzić winien także od właściciela lub wynikać z ustawy. Jeżeli zgodnie 

z art. 3 ust. 1 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. jednostki organizacyjne, 

to przymiot podatnika podatku od nieruchomości posiada również jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której przekazano nieruchomość w trwały 

zarząd, gdyż jest ona posiadaczem nieruchomości w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. 

a) u.p.o.l. (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2011 r., 

https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(3)ust(1)pkt(4)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(3)ust(1)pkt(4)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(3)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522589368?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(3)ust(1)pkt(4)lit(a)&cm=DOCUMENT
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sygn. akt II FSK 945/10, publ. CBOSA). Jeżeli wobec tego posiadanie w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l. dotyczy rzeczywistego władania rzeczą i czerpania korzyści z 

majątku to dotyczy ono także określonego w u.g.n. trwałego zarządu nieruchomością. 

Zgodnie zaś z art. 50 u.g.n., do trwałego zarządu w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o użytkowaniu. Tym samym 

sprawowany przez Lasy Państwowe trwały zarząd uznać należy za formę posiadania 

zależnego w rozumieniu k.c. Zgodnie z art. 337 k.c. posiadacz samoistny nie traci posiadania 

przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne. W doktrynie (por. J. Ignatowicz, w: 

Kodeks cywilny. Komentarz, praca zbiorowa, Warszawa 1972, s. 776; t. 5 w Edward 

Gniewek, Komentarz do art. 337 Kodeksu cywilnego, publ. SIP LEX/el 2001; t. 3 w T. A. 

Filipiak, Komentarz do art. 337 Kodeksu cywilnego, publ. SIP LEX/el 2012) oraz 

orzecznictwie (postanowienie SN z dnia 19 listopada 1993 r., sygn. akt II CRN 130/93, publ. 

SIP LEX nr 78220; wyroki NSA: z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt II FSK 1716/10; z dnia 

18 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2584/10 oraz z dnia 22 października 2018 r., sygn. akt II 

FSK 2447/18; publ. CBOSA) uznaje się, że przepis ten powinien mieć zastosowanie (poprzez 

analogię) także do posiadaczy zależnych. Również w ich przypadku przekazanie posiadania 

nie stanowi utraty władztwa nad rzeczą, jeżeli zachowuje się względem rzeczy tak, jak 

czyniłaby to osoba, której przysługuje prawo podmiotowe, którego treść odpowiada 

zachowaniu posiadacza zależnego. Nieuzasadnione byłoby w związku z tym wywodzenie 

odmiennych skutków prawnych z przekazania posiadania zależnego i samoistnego. Wobec 

tego należy przyjąć, że podatnikiem stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l. powinny być 

Lasy Państwowe niezależnie od treści jakiejkolwiek umowy czy też treści służebności 

przesyłu oraz zakresu posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego, gdyż 

poprzez przekazanie nieruchomości w dalsze posiadanie nie tracą one przymiotu posiadacza 

na podstawie "innego tytułu prawnego", a ponadto są wymienione jako podatnik w art. 3 ust. 

2 u.p.o.l. 
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• Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości namiotów na przykładzie krytego 

kortu tenisowego – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

 

Wyrok NSA z dnia 31 lipca 2019 r.,  II FSK 2823/17 

Zgodnie z art. 3 pkt 3 u.p.b. do obiektów budowlanych ustawodawca zaliczył każdy obiekt 

budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w szczególności wprost 

wymieniając budowle sportowe. Zatem przyjmując zgodnie ze stanem faktycznym zawartym 

we wniosku Skarżącego, że kryty kort tenisowy nie jest trwale związany z gruntem, będąc 

tymczasowym obiektem budowlanym (jednak obiektem budowlanym), należy także przyjąć, 

że stanowi budowlę (art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.), podlegającą opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości (art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.).  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

[…] W rozpatrywanej sprawie istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy 

podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości obiekt sportowy w postaci krytego 

kortu tenisowego. 

[…] Stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. W myśl art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., budowla to 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. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 u.p.b. do obiektów budowlanych 

ustawodawca zaliczył każdy obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, w szczególności wprost wymieniając budowle sportowe. Zatem przyjmując 

zgodnie ze stanem faktycznym zawartym we wniosku Skarżącego, że kryty kort tenisowy nie 

jest trwale związany z gruntem, będąc tymczasowym obiektem budowlanym (jednak 

obiektem budowlanym), należy także przyjąć, że stanowi budowlę (art. 1a ust. 1 pkt 2 

u.p.o.l.), podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). 

Powyższy wywód pozostaje w zgodzie z uchwałą NSA z dnia 3 lutego 2014 r., zgodnie z 

tezą, której "tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) może być budowlą w 

rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), jeżeli jest budowlą wprost 

wymienioną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz 

załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego. Spełniający wskazane 

kryteria tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych" (zob. uchwała NSA II FPS 11/13) […] 

 

Orzeczenia powiązane 

1. Wyrok składu 7 sędziów NSA z dnia 22 października 2018 r., sygn. akt II FSK 

2983/17 
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2. Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia , sygn. akt II FPS 11/13 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019 r. poz. 

1170) 

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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) 

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 

jądrowych, elektrowni wiatrowych 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, przenośne wolno stojące maszty antenowe; 

Art. 10  Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób 

trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować 

przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone 

do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w 

przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem  
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Główny problem 

1. Ustalenie, w jakiej sytuacji namiot może zostać uznany za obiekt budowlany w 

rozumieniu art. 3 pkt 1 u.P.b. oraz czy i kiedy może być identyfikowany jako budynek 

bądź budowla  
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• Opodatkowanie silosów jako budowli lub budynków w kontekście orzecznictwa 

TK (wyrok NSA z 17 października 2019 r., II FSK 3126/17) – dr Adam Kałążny 

(Deloitte) 

 

Wyrok NSA z 17 października 2019 r., II FSK 3126/17 

Silos na cukier ze względu na swoje wyposażenie oraz związane z nim urządzenia i 

infrastrukturę nie jest budynkiem magazynowym lecz składnikiem systemu przekazywania i 

podawania cukru. Nie stanowi on przez to budynku magazynowego nie tylko ze względu na 

jego przeznaczenie, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest on składnikiem systemu 

technologicznego przekazywania, przemieszczania cukru, obejmującego oprócz 

wyposażonego w odpowiednie w tym zakresie konstrukcje i urządzenia silosu, przekaźniki 

taśmowe oraz połączone z silosem mostami przekaźników budynki produkcyjno-

magazynowe. Dlatego też takie cechy obiektu budowlanego, jak przeznaczenie, wyposażenie 

i funkcje mają istotne znaczenie. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. SK 48/15 (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2432) wskazał, że art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. 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 RP. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że zarówno 

na gruncie prawa budowlanego, jak i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych żaden budynek 

nie może być jednocześnie budowlą, a żadna budowla nie może być jednocześnie budynkiem. 

Przy czym pierwszeństwo ma zawsze kwalifikacja danego obiektu jako budynku. Definicja 

pojęcia budowli, zawarta zarówno w prawie budowlanym, jak w ustawie o podatkach i 

opłatach lokalnych, przewiduje jednoznacznie, że budowlą jest obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury. Oznacza to, stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 

u.p.o.l., że aby zaliczyć dane obiekty budowlane do kategorii budowli należy w pierwszej 

kolejności wykluczyć, że stanowią one budynki. 

Uwzględniając powyższe okoliczności przy rozstrzyganiu kwestii opodatkowania silosu, 

wymagane jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy jest on budynkiem, a następnie 

ewentualnie rozważenie jego kwalifikacji jako budowli. W orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w zakresie wykładni art. 1a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 3 pkt 1 lit. 

a i b u.p.b. przyjmuje się, że ustawodawca w pojęciu budynku, o którym tu mowa, nie zawarł 

określenia, iż może on być budowlą. Takie wykluczenie w stosunku do budynku pojawiło się 

natomiast w definicji budowli (art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.). Dlatego w sytuacji, gdy 

ustawodawca wymienia budynek jako jeden z rodzajów obiektu budowlanego, a do budowli 

zalicza każdy obiekt budowlany, to gdy dany budynek faktycznie wykracza poza jego 

ustawowo określone elementy, wówczas przestaje być budynkiem w rozumieniu art. 1a ust. 1 

pkt 1 u.p.o.l. Budynek taki staje się obiektem budowlanym, ze wszystkimi cechami budowli. 

Przy dokonywaniu tego rodzaju kwalifikacji obiektów należy zawsze mieć na uwadze jego 

elementy funkcjonalne czyli przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwości 

wykorzystania tego obiektu jako całości. Należy zwrócić uwagę, że w cytowanym tu 
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określeniu budowli, zawartym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawodawca 

szczególnie podkreśla jego funkcjonalność przez stwierdzenie o "możliwości użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem" (zob. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. II 

FSK 1313/07). Jeżeli zatem dany budynek wykracza poza jego ustawowo określone elementy, 

ponieważ wyposażono go np. urządzeniami, materiałami lub substancjami zajmującymi jego 

przestrzeń w znacznym stopniu, to wówczas przestaje być budynkiem w rozumieniu art. 1a 

ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Budynek taki staje się obiektem budowlanym, funkcjonalnie tworzącym 

całość gospodarczą, ze wszystkimi cechami budowli. Przy ocenie czy obiekt budowlany jest 

budynkiem czy budowlą należy zatem uwzględnić, czy obiekt spełniający warunki ustawowe 

budynku nie wykracza poza jego ustawowo określone elementy (zob. wyrok NSA z dnia 18 

października 2016 r., sygn. II FSK 1741/16). Dlatego nie można podzielić zarzutów skargi 

kasacyjnej, w których podniesiono, że kwestia przeznaczenia i funkcjonalności nie miała 

znaczenia dla rozstrzygnięcia problemu, czy przedmiotowe silosy są budynkami, czy 

budowlami. 

Odnosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy należy zauważyć, że sporne 

kwestie były przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego w niemal 

tożsamym stanie faktycznym i prawnym, np. w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 5 maja 

2017 r., sygn. II FSK 2767/16. Skład orzekający w sprawie podziela zasadnicze tezy 

rozstrzygnięcia zaprezentowane w powyższym orzeczeniu, przyjmując je jako własne. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku tym przyjął, że silos na cukier ze względu na swoje 

wyposażenie oraz związane z nim urządzenia i infrastrukturę nie jest budynkiem 

magazynowym lecz składnikiem systemu przekazywania i podawania cukru. Nie stanowi on 

przez to budynku magazynowego nie tylko ze względu na jego przeznaczenie, ale przede 

wszystkim z uwagi na fakt, że jest on składnikiem systemu technologicznego przekazywania, 

przemieszczania cukru, obejmującego oprócz wyposażonego w odpowiednie w tym zakresie 

konstrukcje i urządzenia silosu, przekaźniki taśmowe oraz połączone z silosem mostami 

przekaźników budynki produkcyjno-magazynowe. Dlatego też takie cechy obiektu 

budowlanego, jak przeznaczenie, wyposażenie i funkcje mają istotne znaczenie. W realiach 

rozpoznawanej sprawy silos stanowi element całego systemu produkcyjnego. Skoro budynek 

jest także obiektem budowlanym, podobnie jak budowla, to kwalifikacja taka wypełnia 

przesłankę, którą należy wyprowadzić z wykładni systemowej art. 1a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

u.p.o.l. Ponadto również, zgodnie z art. 3 pkt 3 u.p.b., silosy należy kwalifikować do budowli, 

a nie budynków. Powyższy pogląd został podzielony w orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w kolejnych wyrokach wydanych w dniu 8 maja 2018 r., o sygn. II FSK 

1162/16, II FSK 1281/16, II FSK 1296/16, II FSK 1297/16 i II FSK 331/17. 

Prawidłowo zatem WSA we Wrocławiu podzielił stanowisko organów podatkowych, że 

sporny obiekt, tj. silos do cukru, stanowi budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. W 

ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego WSA we Wrocławiu trafnie uznał, że dokonana 

przez organy ocena spornych obiektów w kontekście przywołanych przepisów ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych i Prawa budowlanego jest poprawna, a ich prawnopodatkowa 

kwalifikacja nie jest sprzeczna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 

2011 r., sygn. P 33/09. Dokonując kwalifikacji silosu uwzględniono bowiem elementy 

funkcjonalne, czyli przeznaczenie i wyposażenie, jak również sposób i możliwości 

wykorzystania obiektu jako całości, a wszystkie zostały wymienione w definicji z art. 3 pkt 3 
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u.p.b. Organy formułując oceny prawne uwzględniły materiał dowodowy, w szczególności 

opinię biegłego - sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego o specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej i zawarty w niej opis techniczny spornego obiektu oraz 

przedstawioną przez skarżącą spółkę dokumentację techniczną. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. SK 48/15 

2. Wyrok NSA z dnia 18 października 2016 r., sygn. II FSK 1741/16 

3. Wyrok NSA z dnia 5 maja 2017 r., sygn. II FSK 2767/16 

4. Wyroki NSA z dnia 8 maja 2018 r., sygn. II FSK 1162/16, II FSK 1281/16, II FSK 

1296/16, II FSK 1297/16, II FSK 331/17 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 

Art.  1a ust. 1  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 budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Art. 2 ust. 1 Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące 

nieruchomości lub obiekty budowlane: 

1) grunty; 

2) budynki lub ich części; 

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)  

Art. 3 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

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 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 i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 
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Główne problemy 

1. Kwalifikacja obiektów o cechach budynku na gruncie ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

2. Kwestia „wykraczania poza elementy definicji budynku” – jak rozumieć ten termin w 

zgodzie z zasadami logiki? 

3. Wpływ orzecznictwa TK na kwalifikację obiektów budowlanych na cele podatkowe – 

czy wyrok SK 48/15 jest stosowany? 
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• Wartość „podatkowa” w podatku od nieruchomości i dochodowym - podstawa 

opodatkowania budowli zamortyzowanych; problem odliczania odpisów 

amortyzacyjnych (wyrok WSA w Kielcach z 13 lutego 2019 r., I SA/Ke 3/19, 

nieprawomocny) –– dr Adam Kałążny (Deloitte) 

 

WSA w Kielcach z 13 lutego 2019 r., I SA/Ke 3/19 

W odniesieniu do budowli całkowicie zamortyzowanych ustawodawca również 

jednoznacznie przyjął, że podstawą opodatkowania będzie ich wartość z dnia 1 stycznia roku, 

w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Ustawodawca zdecydował się na 

wyróżnienie tej podkategorii budowli wprowadzając specyficzny i odmienny od budowli w 

trakcie amortyzacji moment ustalenia wartości budowli, jak również pominął w przypadku 

budowli całkowicie zamortyzowanych nakaz nieuwzględniania dokonanych odpisów 

amortyzacyjnych. W istocie bowiem gdyby przyjąć tak jak organ, że nie należałoby 

uwzględniać odpisów amortyzacyjnych przy tej kategorii budowli, to postanowienie o 

nieuwzględnianiu odpisów amortyzacyjnych przy budowli w trakcie amortyzacji, byłoby 

zupełnie zbędne. Stąd też prawidłowe jest stanowisko skarżącej, że w przypadku takich 

budowli zasadą jest wartość z dnia 1 stycznia danego roku, a nie wartość początkowa. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W ocenie Sądu ponad wszelką wątpliwość należy stwierdzić, że użyte przez ustawodawcę w 

art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. określenie "wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 

dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego" oznacza, że chodzi tu o 

wartość ustaloną dla dokonania odpisów amortyzacyjnych na potrzeby podatkowe, którą 

określają jednolicie bez względu na status prawny podatnika i kategorie budowli: ustawa z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) 

oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 851). Zatem ustalenie podstawy opodatkowania budowli podatkiem od 

nieruchomości jest niemożliwe bez odwołania się do przepisów o podatkach dochodowych. 

Z treści art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. należy wyprowadzić wniosek, zgodny ostatecznie z 

poglądem stron, że podatnik nie może - wedle własnego uznania-ustalać podstawy 

opodatkowania, ponieważ stanowiłoby to obejście prawa w tym zakresie. Należy też 

zauważyć, że w analizowanym przepisie ustawodawca wskazuje jedynie sposób obliczenia 

podatku od nieruchomości od budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Brzmienie art. 4 ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l. wskazuje, że opisany w nim sposób ustalenia podstawy opodatkowania budowli lub 

ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stosuje się do podatnika 

nawet wówczas, gdy nie dokonuje już amortyzacji budowli. Nie ulega wątpliwości, że 

sytuacja przedstawiona we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie dotyczyła 

właśnie budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, która nie będzie 

podlegała amortyzacji. 

Odnosząc się zatem do istoty sporu, Sąd zauważa, że ustawodawca w art. 4 ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l., w ramach kategorii budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

wyróżnił podkategorie budowli w trakcie amortyzacji i zamortyzowane. W odniesieniu do 

tych dwóch podkategorii budowli, ustawodawca w sposób jasny i precyzyjny, jednakże 
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odmienny dla każdej z nich, określił sposób w jaki należy określić ich wartość stanowiącą 

podstawę opodatkowania. Wyodrębnienie tych podkategorii budowli i ich opis zawarty w 

treści ww. przepisu, ma niewątpliwie wpływ na wysokość podatku, inaczej by ustawodawca 

tak nie postanowił. 

W odniesieniu do budowli w trakcie amortyzacji, ustawodawca postanowił jednoznacznie, że 

podstawę ich opodatkowania będzie stanowiła wartość z dnia 1 stycznia roku podatkowego, 

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Taki sposób sformułowania art. 4 ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l., świadczy o stabilizacji w czasie podstawy opodatkowania, bowiem co do zasady 

odpowiada ona wartości początkowej środka trwałego. Spółka trafnie sygnalizuje powyższą 

kwestię, wskazując przy tym na tezy zawarte w wyroku NSA z 6 listopada 2014 r., II FSK 

491/13. 

W odniesieniu zaś do budowli całkowicie zamortyzowanych ustawodawca również 

jednoznacznie przyjął, że podstawą opodatkowania będzie ich wartość z dnia 1 stycznia roku, 

w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Ustawodawca zdecydował się na 

wyróżnienie tej podkategorii budowli wprowadzając specyficzny i odmienny od budowli w 

trakcie amortyzacji moment ustalenia wartości budowli, jak również pominął w przypadku 

budowli całkowicie zamortyzowanych nakaz nieuwzględniania dokonanych odpisów 

amortyzacyjnych. W istocie bowiem gdyby przyjąć tak jak organ, że nie należałoby 

uwzględniać odpisów amortyzacyjnych przy tej kategorii budowli, to postanowienie o 

nieuwzględnianiu odpisów amortyzacyjnych przy budowli w trakcie amortyzacji, byłoby 

zupełnie zbędne. Stąd też prawidłowe jest stanowisko skarżącej, że w przypadku takich 

budowli zasadą jest wartość z dnia 1 stycznia danego roku, a nie wartość początkowa, 

ponieważ ze względu na powyższe postanowienie o nieuwzględnianiu odpisów 

amortyzacyjnych, faktycznie uzyskana wartość odpowiadałaby wartości początkowej. Z istoty 

pojęcia wartości początkowej wynika, że jest to wartość przed dokonaniem pierwszego i 

kolejnych odpisów amortyzacyjnych. Zauważyć należy, że ustawodawca w treści art. 4 ust. 4 

u.p.o.l., nie użył pojęcia "wartość początkowa". Trafnie również skarżąca wskazywała, 

podając jako przykład art. 4 ust. 4 u.p.o.l., że jeżeli ustawodawca zamierza odwoływać się do 

wartości początkowej budowli czyni to wprost. 

Ponadto trafna wydaje się uwaga skarżącej uczyniona w piśmie procesowym z 28 stycznia 

2019 r., odnosząca się do składni i gramatyki przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Spółka 

podnosiła, że aby nakaz nieuwzględniania odpisów amortyzacyjnych miał odnosić się 

również do budowli całkowicie zamortyzowanych fragment przepisu - "niepomniejszona o 

odpisy amortyzacyjne" - winien znajdować się na końcu jednostki redakcyjnej. Natomiast 

umieszczenie tego fragmentu zaraz po budowlach w trakcie amortyzacji, a przed fragmentem 

dotyczącym opodatkowania budowli zamortyzowanych, skutkuje tym, że odnosi wyłącznie 

do kategorii budowli w trakcie amortyzacji. Powyższe stanowisko, jak zauważa skarżąca 

potwierdza również analiza innego przepisu u.p.o.l. tj. art. 4 ust. 1 pkt 3. Sąd odwołując się do 

redakcji interpretowanego przepisu zwraca uwagę, że każda podkategoria budowli związanej 

z prowadzoną działalnością gospodarczą ma w tym przepisie przypisany precyzyjny opis. I 

tak w odniesieniu do budowli całkowicie zamortyzowanych, ustawodawca zawarł krótki i 

jednoznaczny opis po przecinku: "...,a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - 

ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego". 

I nic więcej nie można wyczytać z treści ww. przepisu. Natomiast zamieszczone przed 
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przecinkiem, sformułowanie "niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne" odnosi się do innej 

podkategorii budowli, a mianowicie budowli będącej w trakcie amortyzacji w danym roku 

podatkowym. 

Potwierdzeniem prawidłowej wykładni przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., zaprezentowanej w 

skardze, a wcześniej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jest wykładnia 

historyczna przepisów u.p.o.l. w zakresie ustalania podstawy opodatkowania dla budowli w 

trakcie amortyzacji i zamortyzowanych. Skarżąca zasadnie zwróciła uwagę, że od dnia 1 

stycznia 1997 r. ustawodawca postanowił o odmiennym uregulowaniu podstawy 

opodatkowania dla budowli w trakcie amortyzacji i zamortyzowanych. 

W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 1996 r. przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. stanowił, 

że: "Podstawę opodatkowania stanowi: dla budowli - ich wartość początkowa określona 

według zasad przewidzianych w odrębnych przepisach dla celów amortyzacji, chociażby były 

one całkowicie zamortyzowane." 

Porównując obecne brzmienie art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. z jego uprzednim brzmieniem przed 

nowelizacją, wskazać należy, że ustawodawca odstąpił od obowiązującej zasady, iż podstawę 

opodatkowania dla budowli stanowi ich wartość początkowa, niezależnie czy są one w trakcie 

amortyzacji czy zamortyzowane. Niewątpliwie wprowadził odrębne zasady odnoszące się do 

ww. podkategorii budowli. Pominięcie czy też nie powtórzenie w przypadku budowli 

zamortyzowanych sformułowania "niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne" jest celowym 

zabiegiem ustawodawcy, gdyż w przeciwnym razie wartość budowli w trakcie amortyzacji i 

zamortyzowanych byłaby taka sama, a przepis mimo jego zmiany zachowałby treść 

normatywną sprzed 1 stycznia 1997 r. Dlatego ma rację skarżąca, że dla budowli 

zamortyzowanych podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość z dnia 1 stycznia roku, 

w którym dokonano ostatniej amortyzacji, po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych. 

Ustawodawca nie wprowadził bowiem nakazu nieuwzględniania wcześniej dokonanych 

odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie, nie bez przyczyny skarżąca wskazuje, że 

wykluczony byłby mechanizm uaktualnienia wartości budowli i zapewnienia realnej 

podstawy opodatkowania powiązanej ze spadkiem wartości budowli w czasie z powodu jej 

zużycia i postępu technologicznego. 

Zdaniem Sądu, stanowisko skarżącej jest logiczne i pełne, ponieważ przy prezentowaniu 

własnego rozumienia art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., uwzględnia zasady wykładni językowej i 

historycznej, cel ustawodawcy oraz wymogi prokonstytucyjnej wykładni prawa podatkowego. 

W przeciwieństwie do stanowiska organu, który wbrew jednoznacznemu i precyzyjnemu 

brzmieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., zaznaczył, że w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych podstawą opodatkowania jest ustalona na dzień 1 stycznia roku 

podatkowego wartość, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, 

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Treść ww. przepisu nie daje podstaw do 

wyprowadzania takiego wniosku, że odpisów amortyzacyjnych budowli nie uwzględnia się 

zarówno przy opodatkowaniu budowli w trakcie amortyzacji, jak i zamortyzowanych. Stąd 

też Spółka zasadnie i skutecznie zarzutami skargi wskazującymi na błędną wykładnię art. 4 

ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., podważyła niezwykle lakoniczne, a do tego nieadekwatne do treści ww. 

przepisu prawa materialnego, stanowisko organu. 
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Sąd nie akceptuje oceny prawnej organu, także z tego względu, że niedopuszczalne jest 

interpretowanie na niekorzyść podatnika, w tym przypadku precyzyjnych przepisów ustawy 

podatkowej w części dotyczącej elementów konstrukcyjnych podatku. Zasada taka odnosi się 

również do nieprecyzyjnych zapisów ustawy podatkowej. Takie stanowisko konsekwentnie 

prezentowane jest przez sądy administracyjne, a przede wszystkim przez Trybunał 

Konstytucyjny. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1997 r., (sygn. K 13/97) 

2. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 września 2010 r. (sygn. I SA/Kr 845/10) (zgodny 

z komentowanym wyrokiem) 

3. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. I SA/Rz 1222/18 (sprzeczny 

z komentowanym wyrokiem) 

4. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 lipca 2019 r., I SA/Gl 701/19 (sprzeczny z 

komentowanym wyrokiem) 

5. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 września 2019 r., I SA/Gl 706/19 (sprzeczny z 

komentowanym wyrokiem) 

6. Wyroki WSA w Łodzi z dnia 9 stycznia 2020 r., I SA/Łd 765/19, I SA/Łd 766/19, I 

SA/Łd 767/19, I SA/Łd 768/19, I SA/Łd 769/19 (sprzeczne z komentowanym 

wyrokiem) 

7. Wyroki WSA w Gliwicach z dnia 14 stycznia 2020 r., I SA/Gl 814/19, I SA/Gl 

815/19, I SA/Gl 816/19 (sprzeczne z komentowanym wyrokiem) 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1445 z późn. zm.) 

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. 

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 

z późn. zm.) wg stanu na 31 grudnia 1996 r. 

Art.  4 ust. 1 pkt 2  Podstawę opodatkowania stanowi dla budowli - ich wartość początkowa 

określona według zasad przewidzianych w odrębnych przepisach dla celów amortyzacji, 

chociażby były one całkowicie zamortyzowane,. 
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Główne problemy 

1. Właściwe ustalenie podstawy opodatkowania budowli w trakcie amortyzacji i 

całkowicie zamortyzowanych na gruncie podatku od nieruchomości. 

2. Rozróżnienie pojęć „wartość” i „wartość początkowa” na gruncie ustaw o podatkach 

dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych. 

3. Zakres stosowania zasady in dubio pro tributario przy interpretacji nieprecyzyjnych 

przepisów. 
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• Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od przychodów ze środka 

trwałego będącego budynkiem; problem odliczania odpisów amortyzacyjnych 

(wyrok WSA w Warszawie z 17 kwietnia 2019 r., III SA/Wa 1905/18, 

nieprawomocny) –– dr Adam Kałążny (Deloitte) 

 

Wyrok WSA w Warszawie z 17 kwietnia 2019 r., III SA/Wa 1905/18 

Skoro podstawa opodatkowania powinna być aktualizowana co miesiąc w oparciu o zdarzenia 

mające miejsce w poprzednim miesiącu, to zasadnym, w ocenie Sądu, jest stanowisko 

Skarżącej, że obliczenie podstawy opodatkowania powinno uwzględniać zarówno zdarzenia 

zwiększające podstawę opodatkowania (np. nakłady), jak i zmniejszające ją (tj. poprzez 

amortyzację), o czym świadczy właśnie użycie przez ustawodawcę określenia: "wartość 

początkowa środka trwałego ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z 

prowadzonej ewidencji" 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Jak podnosi się w piśmiennictwie, dodane od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy w postaci art. 

24b u.p.d.o.p. dotyczą podatników, którzy posiadają środki trwałe w postaci ściśle 

wskazanych w przepisach nieruchomości położonych na terytorium RP o określonej wartości 

początkowej. Ustawodawca uznał, że wielu z takich podatników stosuje różnego rodzaju 

optymalizację podatkową i nie płaci w ogóle lub płaci minimalne podatki dochodowe w 

Polsce. Nowy podatek ma zatem zmusić do zapłaty daniny w Polsce (por. Małecki Paweł, 

Mazurkiewicz Małgorzata, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. IX). 

U jego podstaw leży założenie, że przedsiębiorca powinien zapłacić jakiś minimalny podatek 

dochodowy, gdy wykorzystuje majątek o dużej wartości. Analizowany podatek jest 

zrelatywizowany do wartości majątku podatnika, a ponosi on jego ciężar finansowy tylko 

wtedy, gdy nie osiągnie odpowiedniego dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym 

(por. Banasik, Kałążny, Morawski W: Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów 

komercyjnych - wybrane problemy). 

Przedmiotem opodatkowania jest - przynajmniej formalnie - przychód z tytułu własności 

środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym podatek 

obejmuje tylko niektóre kategorie środków trwałych: budynki handlowo-usługowe 

sklasyfikowane w KŚT jako: centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, 

pozostały handlowo-usługowy; budynki biurowe sklasyfikowane w KŚT jako budynek 

biurowy. 

Jak podają wyżej wym. Autorzy, " (...) W istocie przedmiot opodatkowania ma niewiele 

wspólnego z przychodem. Wysokość podatku jest bowiem zrelatywizowana do wartości 

początkowej środków trwałych i wynosi miesięcznie 0,035% tej wielkości. Ustawodawca 

przyjmuje pewną fikcję prawną, że sam fakt bycia właścicielem i wykorzystywania w 

prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika określonego rodzaju majątku 

generuje przychód, a tym samym i dochód podatnika. Do takiego wniosku skłania także 

analiza kolejnych przepisów, w tym m.in. dotyczących podstawy opodatkowania". 

Podobnie jak w przypadku przedmiotu opodatkowania, również podstawa opodatkowania 

została sformułowana w sposób sugerujący, że jest to podatek dochodowy. Stanowi ją 

"przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień 
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każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10.000.000 

zł". 

A zatem, skoro podstawa opodatkowania powinna być aktualizowana co miesiąc w oparciu o 

zdarzenia mające miejsce w poprzednim miesiącu, to zasadnym, w ocenie Sądu, jest 

stanowisko Skarżącej, że obliczenie podstawy opodatkowania powinno uwzględniać zarówno 

zdarzenia zwiększające podstawę opodatkowania (np. nakłady), jak i zmniejszające ją (tj. 

poprzez amortyzację), o czym świadczy właśnie użycie przez ustawodawcę określenia: 

"wartość początkowa środka trwałego ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca 

wynikającej z prowadzonej ewidencji", a który to fragment przepisu, jak wskazano wcześniej, 

w swoich rozważaniach prawnych pominął Organ. 

Sąd zauważa, że - co do zasady - jeżeli prawodawca używa tylko określenia "wartość 

początkowa środków trwałych", to przyjmuje się, że należy je rozumieć zgodnie z art. 16g 

u.p.d.o.p. lub art. 22g u.p.d.o.f., a więc bez pomniejszania o odpisy amortyzacyjne. 

Pomniejszenie o odpisy stosuje się przy amortyzacji degresywnej, gdy przepis wyraźnie tak 

stanowi. Argumentem przeciwko powyższemu poglądowi może być treść art. 4 ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l., który dotyczy "pokrewnego" podatku od nieruchomości. W tym ostatnim przepisie 

wprost zapisano, że chodzi o wartość początkową bez odliczenia odpisów amortyzacyjnych. 

W ocenie Sądu, tak przedstawione wątpliwości na tle komentowanego przepisu są jednak 

bezprzedmiotowe właśnie w kontekście użytego zwrotu przez ustawodawcę, tj. ustalającego, 

że podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka 

trwałego "ustalany na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej 

ewidencji". 

Skoro zatem przepis art. 24b ust, 3 ustawy o CIT wskazuje, że wartość powinna być ustalona 

na pierwszy dzień każdego miesiąca, to podzielić należy stanowisko Skarżącej, że brak jest 

podstaw do odmowy ustalenia podstawy opodatkowania z uwzględnieniem wszystkich 

istotnych dla niej zdarzeń z ubiegłego miesiąca. 

Wobec powyższego, wychodząc z założenia, że racjonalny ustawodawca zakłada, że 

wszystkie słowa zawarte przy redakcji danego przepisu są niezbędne do ustalenia normy 

prawnej wynikającej z jego brzmienia, to tym samym uzasadnionym jest stanowisko, że 

podstawa opodatkowania powinna odzwierciedlać wszystkie okoliczności mające wpływ na 

wartość Nieruchomości na pierwszy dzień każdego miesiąca; podstawa opodatkowania 

powinna więc nie tylko ulegać zwiększeniu - jak wywodzi to Organ - ale także zmniejszeniu 

przez spadek wartości odzwierciedlony w dokonywanych odpisach amortyzacyjnych. 

Gdyby zaś wolą ustawodawcy było określanie przez podatników podstawy opodatkowania 

jako wartości początkowej ustalany w jakikolwiek inny sposób niż comiesięcznie, takie 

zastrzeżenie wynikałoby wprost ze sformułowania tego przepisu. Takie założenie jest tym 

bardziej zasadne, że dotyczy przepisów podatkowych, które precyzyjnie muszą 

kategoryzować i określać obowiązki podatnika. 

Potwierdzeniem takiej wykładni jest też, w ocenie Sądu, wynik wykładni systemowej, jeśli 

weźmie się pod uwagę przepis art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, który stanowi, że ewidencja 

środków trwałych powinna zawierać, oprócz określenia środka trwałego lub wartości 

niematerialnej i prawnej, także stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisu amortyzacyjnego za 

dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy 

składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej 
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wykreślony i ponownie wprowadzony, zaktualizowaną wartość początkową, zaktualizowaną 

kwotę odpisów amortyzacyjnych, wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową oraz 

datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia. 

Powyższe rozważania, w ocenie Sądu, prowadzą do wniosku, że elementem składowym 

ewidencji środków trwałych, o którym traktuje art. 24b ust. 3 ustawy o CIT, jest także jego 

amortyzacja i wartości z niej wynikające oraz, że pominięcie przez Organ podczas procesu 

wykładni fragmentu przepisu: "ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z 

prowadzonej ewidencji" czyni zasadnym także zarzut skargi w zakresie naruszenia przepisu 

prawa materialnego przy wydaniu Interpretacji, poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na 

uznaniu, że "wartość początkowa środka trwałego na pierwszy dzień miesiąca powinna być 

ustalana z pominięciem dokonanych odpisów amortyzacyjnych, a jedynie z uwzględnieniem 

ulepszeń, odłączenia części składowych itp.". 

Końcowo Sąd podkreśla, iż dostrzega, że w założeniach przyświecającym projektodawcom 

przedmiotowej nowelizacji komentowanego przepisu - na co zwraca uwagę Organ - 

wyjaśniono, że wartość, o której mowa w art. 24b ust. 3 ustawy o CIT "jest wartością brutto, 

nie pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne. Wartość ta uwzględnia jednakże 

zwiększenie wynikające z ulepszenia środka trwałego", to jednak stanowisko takie nie 

znajduje oparcia w przyjętym przez ustawodawcę brzmieniu komentowanego przepisu oraz 

jest sprzeczne zarówno z regułami wykładni językowej, jako punktu wyjścia dla wszelkiej 

wykładni prawa, jak i wykładni systemowej. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r., sygn. III SA/Wa 1903/18 

(nieprawomocny, stanowisko zgodne) 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2343 z późn. zm.) stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Art. 24b ust. 1  Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 

10 000 000 zł, w postaci: 

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako: 

a) centrum handlowe, 

b) dom towarowy, 

c) samodzielny sklep i butik, 

d) pozostały handlowo-usługowy, 

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy 

- wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. 

Art. 24b ust. 3 Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości 

początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z 

prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł. 
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Główne problemy 

1. Ustalenie właściwej podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od 

przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. 

2. Zakres stosowania zasady in dubio pro tributario przy interpretacji nieprecyzyjnych 

przepisów 

3. Wpływ uzasadnienia do przepisów ustawy podatkowej na wykładnię przepisów. 
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• Pojęcie „wartość majątku” w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p.; Adam 

Wacławczyk, doradca podatkowy, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i 

Wspólnicy sp. k.  

 

Wyrok WSA w Warszawie,18.04.2019 r., III SA/Wa 1945/18 

Zdaniem Sądu organ interpretacyjny zasadnie w zaskarżonej interpretacji uznał, że użyte w 

art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p. pojęcie wartość majątku oznacza wartość przysługujących 

spółce przejmowanej lub dzielonej przedmiotów prawa własności lub innych praw 

majątkowych bez zobowiązań obciążających te spółki. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W rozpoznanej sprawie przedmiotem sporu jaki zaistniał pomiędzy skarżącą spółką i organem 

interpretacyjnym jest użyte w art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p. pojęcie "wartość majątku". 

Zdaniem skarżącej przez pojęcie to należy rozumieć aktywa netto, o których mowa jest w art. 

3 pkt 29 ustawy o rachunkowości. W ocenie sądu w sporze tym rację ma organ 

interpretacyjny. Użyte w ww. przepisie pojęcie "wartość majątku" nie jest zdefiniowane w 

przepisach u.p.d.o.p. oraz w innych przepisach prawa także z zakresu innych gałęzi prawa niż 

prawo podatkowe. Tak samo nie jest zdefiniowane samo pojęcie "majątek". W sytuacji, gdy 

ustawodawca w przepisach prawa posługuje się pojęciem, które w danej gałęzi prawa nie jest 

zdefiniowane, pojęciu temu zgodnie z regułą pierwszeństwa wykładni językowej należy 

nadawać znaczenie takie jakie ma ono w języku powszechnym. Według definicji słownikowej 

pojęcie "majątek" oznacza 1. posiadłość ziemską; 2. ogół praw dających się ocenić pieniężnie 

(aktywów), przysługujących określonej osobie fizycznej lub prawnej; stan posiadania; mienie 

(słownik Języka Polskiego on line, https://sjp.pl/on-line, dostęp 30 marca 2019 r.). Wskazana 

definicja pojęciu majątek nadaje znaczenie odpowiadające znaczeniu pojęcia mienie, które 

jest zdefiniowane w art. 44 k.c. W tak ustalonym zakresie pojęcia majątek nie mieszczą się 

zobowiązania obciążające podmiot, któremu przysługuje określone mienie. 

Wykładnia językowa jest podstawowym rodzajem wykładni, gdyż jak wyraził to Trybunał 

Konstytucyjny w postanowieniach z dnia 24 stycznia 1999 r. (Ts 124/98) i z dnia 26 marca 

1996 r. (W.12/95) - żadna z form wykładni i rozumowania prawniczego nie może zmieniać 

oczywistego zapisu przepisu prawnego, a celem wykładni nie jest tworzenie norm czy ich 

modyfikacja, lecz ustalenie treści norm wysłowionych w analizowanych przepisach. Należy 

też wskazać, że prymat wykładni językowej nie ma charakteru bezwzględnego. Przy wykładni 

prawa możliwe jest niepoprzestanie na wynikach wykładni językowej i sięgnięcie do innych 

rodzajów wykładni. Działanie takie jest dopuszczalne, jeżeli występują uzasadnione racje 

prawne istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego, moralnego, przemawiające 

za tym, żeby nie ograniczać się do wyników wykładni językowej (zob. uchwała NSA z dnia 

30 marca 2009 r., sygn. akt II FPS 7/08). 

W rozpoznanej sprawie nie ma racjonalnych argumentów przemawiających z przyjęciem 

zaproponowanego przez skarżącą rozumieniem pojęcia majątek. Dla potrzeb wykładni tego 

pojęcia nie można przyjąć koncepcji równoznaczności treściowej pojęcia majątek z pojęciem 

aktywa netto, które jest zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Pojęcie to ma całkowicie 

różną nazwę od pojęcia majątek, co samo w sobie jest wystarczającym argumentem 

uzasadniającym wniosek, że nie mamy tutaj do czynienia z "definicją obcą" tożsamego 
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pojęcia, które występuje w prawie podatkowym i na gruncie tego prawa nie jest zdefiniowane. 

Skoro więc w sprawie brak jest tożsamości pojęć, która stanowi przesłankę rozważania 

możliwości posłużenia się na gruncie prawa podatkowego tzw. "definicja obcą" (na temat 

posługiwania się w prawie podatkowym definicją obcą zob. B. Brzeziński, Wykładnia prawa 

podatkowego, Gdańsk 2013, s. 72 i nast.) to brak było podstaw do przyjmowania, że 

przedmiotowe pojęcie należy intepretować posługując się definicją sformułowaną w art. 3 pkt 

29 ustawy o rachunkowości. 

Ponadto przeciwko dokonywaniu wykładni pojęcia majątek przy pomocy regulacji zawartych 

w ustawie o rachunkowości świadczy okoliczność, że ustawa ta realizuje zupełnie inne cele 

niż prawo podatkowe, posługując się przy tym własną specjalistyczną siatką pojęć o 

charakterze swoistym. Dlatego sąd uznał za w pełni zasadne stanowisko organu, według 

którego odwołanie się w procesie wykładni do pojęć z ustawy o rachunkowości jest 

dopuszczalne, gdy ustawodawca o tym wprost stanowi, czego przykłady można znaleźć w 

u.p.d.o.p. 

W świetle tych wniosków, zdaniem Sądu organ interpretacyjny zasadnie w zaskarżonej 

interpretacji uznał, że użyte w art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p. pojęcie wartość majątku oznacza 

wartość przysługujących spółce przejmowanej lub dzielonej przedmiotów prawa własności 

lub innych praw majątkowych bez zobowiązań obciążających te spółki. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok WSA w Gliwicach z 31 lipca 2019 r., I SA/Gl 197/19 (nieprawomocny) 

  

Przepisy 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 

2018 r., poz. 1036 z późn. zm.) 

Art. 12 

1.Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

(…) 

8c) ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub 

dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

3e) wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę 

przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych 

udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej; 

3f) wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu 

udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, 

określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez 

spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej 

udział w wysokości nie mniejszej niż 10%; 
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Główne problemy 

1. Pojęcie majątku a neutralność połączenia spółek-sióstr – wykładnia językowa a cel 

regulacji. 

2. Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego 

systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, 

podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących 

spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub 

SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.  
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• „Problem bezpośredniości” realizacji celu statutowego przy zwolnieniu dochodu 

od podatku dochodowego od osób prawnych- prof. dr hab. Paweł Borszowski 

(UWr) 

 

Wyrok NSA z 6 sierpnia 2019 r.,II FSK 537/19 LEX nr 2719857  

Wprawdzie art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., nie mówi wprost o bezpośredniości realizacji celu 

statutowego, lecz jest to warunek nieodzowny zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. 

Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby w konsekwencji do całkowitego zwolnienia od 

opodatkowania wszelkich dochodów osiąganych przez jednostki realizujące cele statutowe 

określone w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby wykazać, że 

wszystkie wydatki danej jednostki są pośrednio ponoszone dla realizacji celów statutowych. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Sprawa dotyczyła interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( obecnie - j.t. Dz. U. z 2019, poz. 

865 ze zm.).  

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu stwierdził, że 

,,(…)Z analizy zapisów statutowych Fundacji wynika, że celem jej działania jest m.in. 

wspieranie materialne działalności dydaktycznej, wspieranie finansowe i materialne na rzecz 

wzbogacania bazy aparaturowej jednostek dydaktyczno - naukowych oraz ochrona zdrowia (§ 

8 pkt 2, 3 i 12 Statutu). Cele te realizowane są poprzez m.in. zakup koniecznej aparatury 

diagnostycznej, badawczej i dydaktycznej w jak najszerszym rozumieniu, umożliwienie 

prowadzenia badań wymagających złożonej aparatury diagnostycznej, badawczej i 

dydaktycznej (§ 9 pkt 1 i 2 Statutu). Fundacja posiadała w swojej strukturze w 2013 r.m.in. 

jako wyodrębnioną organizacyjnie i majątkowo jednostkę o nazwie Ośrodek Diagnostyki 

Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej, który posiadał odrębny Statut oraz 

Regulamin organizacyjny i prowadził działalność poprzez Zakład Patomorfologii Lekarskiej 

oraz Zakład Patomorfologii Ogólnej i Klinicznej Biologii Molekularnej. Co najistotniejsze 

Ośrodek ten prowadził działalność gospodarczą w ramach umowy z NFZ świadcząc usługi w 

zakresie badań wykonywanych na rzecz podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, 

zlecających przeprowadzenie analizy tkanek. Ośrodek korzystał z podmiotowości Fundacji i 

nie uczestniczył odrębnie od niej w obrocie prawnym(…)’’.  

Sąd nie podzielając formułowanych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia prawa 

materialnego uznał, że (….)uzyskany i zadeklarowany na cele statutowe w zakresie ochrony 

zdrowia dochód, w części przeznaczonej na zakup trzech zakwestionowanych przez organy 

podatkowe środków trwałych, wydatkowany został na inne cele, tj. na działalność 

gospodarczą prowadzoną przez Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i 

Genetyczno-Molekularnej(…)’’.  

Dokonując wykładni przywołanych już przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych NSA wskazał na  (….)konieczność bezpośredniej realizacji celów wynikających ze 

zwolnienia, w tym także poprzez nabycie środków trwałych. Konstrukcja zatem spornej 

normy materialnoprawnej statuującej przedmiotowe zwolnienie ma charakter złożony. 

Podzielić należy zapatrywania wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie II FSK 3595/16 (publ. CBOSA), że analizowane zwolnienie 

podatkowe stanowi instrument, za pomocą którego ustawodawca wspiera i ułatwia realizację 

preferowanych przez niego celów społecznych, wskazanych enumeratywnie w art. 17 ust. 1 

about:blank#/document/522701081?cm=DOCUMENT
about:blank#/document/16794608?unitId=art(17)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT


155 
 

pkt 4 u.p.d.o.p. Należy mieć przy tym na uwadze, że norma ta, konstytuuje zwolnienie 

podatkowe jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, wynikającej 

z art. 84 Konstytucji RP, uzasadnione jako przejaw polityki podatkowej koniecznością 

realizacji tychże celów społecznie użytecznych. Tym samym zwolnienie to powinno 

realizować cel założony i preferowany przez ustawodawcę. Odwołanie się w powyższym 

przepisie do celów statutowych, na podstawie których działają podatnicy oznacza, że 

zwolnienie może dotyczyć wyłącznie tych celów statutowych. Jeżeli zatem statut danego 

podmiotu przewiduje realizację niewymienionych w ustawie celów, dochód przeznaczony na 

ich realizację, nie będzie podlegał zwolnieniu(…)’’. 

Dla potwierdzenia przyjętego poglądu NSA odwołał się do uchwały składu siedmiu sędziów z 

20 listopada 2000 r., o sygn. akt FPS 9/00 (publ. ONSA 2001/2/54), gdzie stwierdzono,(…)że 

wprawdzie art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., nie mówi wprost o bezpośredniości realizacji celu 

statutowego, lecz jest to warunek nieodzowny zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. 

Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby w konsekwencji do całkowitego zwolnienia od 

opodatkowania wszelkich dochodów osiąganych przez jednostki realizujące cele statutowe 

określone w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby wykazać, że 

wszystkie wydatki danej jednostki są pośrednio ponoszone dla realizacji celów 

statutowych(…)’’. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt II 

FSK 3595/16 (publ. CBOSA). 

2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II 

FSK 2427/17.  

3. Uchwała składu siedmiu sędziów z 20 listopada 2000 r., o sygn. akt FPS 9/00 (publ. 

ONSA 2001/2/54). 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia o podatku dochodowym od osób prawnych 

Art. 17 ust. 1 pkt 4  

Wolne od podatku są: 

(…) 4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest 

działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na 

kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi 

oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części 

przeznaczonej na te cele; 

Art. 17 ust. 1b 

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na 

cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest 

przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w 

tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących 

bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu 

uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 
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Główne problemy 

1. Istota zwolnienia dochodów przeznaczonych i wydatkowanych na cele statutowe 

(dalej zwolnienie podatkowe). 

2. Formułowanie zakresu podstawowego i uzupełniającego zwolnienia podatkowego. 

3. Poszukiwanie sposobu rozumienia warunku doprecyzowującego zwolnienie 

podatkowe. 
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• Zagraniczny VAT a wysokość przychodu w Polsce (wyrok NSA z 26 czerwca 2019 r., II 

FSK 2421/17) – sędzia NSA Adam Bącal 

 

Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2019 r., II FSK 2421/17 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu 

wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących 

sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej 

sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Jak 

słusznie wskazał Sąd pierwszej instancji, podatek od towarów i usług jest tzw. podatkiem 

zharmonizowanym na terytorium całej Unii Europejskiej. Zasady jego naliczania zostały 

zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE, której implementacji do polskiego systemu prawnego 

dokonano w ustawie o podatku od towarów i usług. Sam fakt, że na określenie podatku VAT 

stosuje się w Polsce nazwę ustawową; "podatek od towarów i usług" nie oznacza, że podatek 

ten jest wyabstrahowany z unijnego systemu podatków od wartości dodanej. Zgodnie z 

treścią art. 2 pkt 11 u.p.t.u. przez "podatek od wartości dodanej" rozumie się podatek od 

wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od 

towarów i usług nakładanego tą ustawą". Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko 

Sądu pierwszej instancji, iż przepis ten, będący definicją legalną, pełni rolę porządkową, tzn. 

w celu osiągnięcia jasności znaczeniowej nakazuje dany podatek nakładany na terytorium 

państw członkowskich Unii Europejskiej określać jako "podatek od wartości dodanej", 

podczas gdy adekwatną nazwą dla tego podatku, nakładanego na mocy polskiej ustawy o 

podatku od towarów i usług jest pojęcie "podatek od towarów i usług". Nie jest to natomiast 

przepis prawa materialnego, który obok podatku od towarów i usług miałby tworzyć nowy 

rodzaj podatku - podatek od wartości dodanej. Nie ulega wątpliwości, że od przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej podatek od towarów i usług jest krajowym odpowiednikiem 

podatku od wartości dodanej określonym w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE. 

Nie można też stracić z pola widzenia, że chociaż opodatkowanie bezpośrednie należy do 

kompetencji państw członkowskich, to muszą one wykonywać je nie tylko z poszanowaniem 

prawa krajowego ale również wspólnotowego i powstrzymywać się od wszelkiej 

dyskryminacji opartej na przynależności państwowej. Zakaz dyskryminacji podatkowej 

należy do fundamentów zarówno polskiego, jak i europejskiego systemu prawnego. 

Niedopuszczalność różnicowania na gruncie prawa podatkowego sytuacji podmiotów 

podobnych, będących w takiej samej sytuacji faktycznej, wynika z zasady demokratycznego 

państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. Dyskryminacja podatkowa 

naruszałaby także zasadę sprawiedliwości społecznej, będącą uszczegółowieniem pojęcia 

"demokratycznego państwa prawnego" oraz zasadę równości, wyrażoną w art. 32 Konstytucji 

RP, która nakazuje jednakowe traktowanie "podmiotów prawa... (...) charakteryzujących się 

daną cechą istotną", a nie wszystkich podmiotów prawa w ogóle. W prawie europejskim 

wiążącym wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, zakaz dyskryminacji 

podatkowej wynika z art. 49 i art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: 

"TFUE"), a więc z aktów pierwotnego prawa wspólnotowego, które w razie kolizji z 

regulacjami ustaw krajowych poszczególnych państw członkowskich mają pierwszeństwo 

stosowania. Przepis art. 49 TFUE zakazuje wszelkich, a więc także prawnopodatkowych, 
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ograniczeń swobody przedsiębiorczości obywateli jednego państwa członkowskiego na 

terytorium innego państwa członkowskiego, zaś przepis art. 63 TFUE wprowadza zakaz 

wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału i płatnościach pomiędzy państwami 

członkowskimi, a także pomiędzy państwami członkowskimi i państwami trzecimi, które nie 

należą do Unii Europejskiej. Prawo europejskie zabrania wszelkiej dyskryminacji pomiędzy 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przepis art. 26 ust. 2 TFUE ustanawia 

pomiędzy państwami członkowskimi rynek wewnętrzny, charakteryzujący się swobodnym 

przepływem towarów, osób, usług oraz kapitału. Na uwagę zasługuje fakt, iż skoro 

ustawodawca europejski użył w regulacjach art. 49 i art. 63 TFUE sformułowania "wszelkie 

ograniczenia", należy je rozumieć możliwie szeroko. Zabronione są więc także ograniczenia 

wynikające z regulacji krajowego prawa podatkowego państw członkowskich, w 

szczególności zaś niedopuszczalnym jest zniechęcanie przedsiębiorców z jednego państwa 

członkowskiego do podejmowania działalności biznesowej na terytorium innego państwa 

członkowskiego poprzez stosowanie niekorzystnych regulacji prawa podatkowego. Z 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dale: TSUE) wynika, że 

odmienne traktowanie może być uzasadnione jedynie trzema nadrzędnymi względami 

interesu ogólnego, rozważanymi łącznie, tj. koniecznością zachowania wyważonego rozdziału 

władztwa podatkowego pomiędzy państwami członkowskimi, koniecznością zapobiegania 

niebezpieczeństwu podwójnego odliczenia strat i koniecznością zapobiegania unikaniu 

opodatkowania (zob. podobnie wyroki: M. (...), EU:C:2005:763, pkt 51; Oy AA, C-231/05, 

EU:C:2007:439, pkt 51; A, C-123/11, EU:C:2013:84, pkt 46). W przedmiotowej sprawie 

żadna z ww. okoliczności nie zaistniała. TSUE wielokrotnie wskazywał, że przepisy krajowe 

nie mogą ograniczać korzystania przez podmioty ze swobody przedsiębiorczości w 

rozumieniu art. 49 TFUE wskazując np. na konieczność umożliwienia rozliczania podatnikom 

państw członkowskich Unii Europejskiej strat poniesionych przez ich zagraniczne spółki 

zależne, jeśli straty tych spółek nie mogą zostać rozliczone w państwach, w których są one 

rezydentami podatkowymi (zob. wyroki: M. (...), EU:C:2005:763, pkt 33; F. (...), 

EU:C:2014:200, pkt 21; a także N. (...), C-48/13, EU:C:2014:2087, pkt 22). 

Brak możliwości pomniejszenia przychodu o podatek od wartości dodanej należny na 

terytorium innego kraju Unii Europejskiej, w sytuacji przyznania możliwości pomniejszenia 

przychodu tylko o należny krajowy podatek od towarów i usług jest zatem przejawem 

dyskryminacji, z uwagi na fakt, że oba te podatki oparte są na analogicznej konstrukcji 

wynikającej z Dyrektywy 2006/112/WE. Wykładnia spornego przepisu zaproponowana przez 

organ interpretacyjny dyskryminowałaby podatników prowadzących działalność gospodarczą 

na terytorium inny krajów Unii Europejskiej, których dochody opodatkowane są w Polsce. 
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16.15-18.00 Sesja V: Interpretacje podatkowe, zaufanie a nawet jego brak 

(prowadzenie: prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski) 

• zasada demokratycznego państwa oraz zasada pewności prawa jako uzasadnienie wadliwego 

opodatkowania (wyrok NSA z 2 lutego 2019,  I FSK 119/17) - prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński 

(UAM) 

• zasada zaufania w kontekście utrwalonej praktyki stosowania prawa podatkowego przez organy 

podatkowe co do stawki VAT (wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., I FSK 494/17) – prof. UAM dr 

hab. Dominik Mączyński (UAM) 

• zarzuty w skardze na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (wyrok NSA z 23 

października 2019 r., I FSK 1346/17) – sędzia NSA Bogusław Dauter 

• niepobranie podatku przez płatnika stosujacego się do interpretacji indywidualnej a odpowiedzialność 

podatnika (wyrok NSA z 13 sierpnia 2019 r., II FSK 3485/17) – Mariusz Marecki (PwC)   

• niekompletność opisu zdarzenia przyszłego jako pretekst do odmowy przyznania ochrony posiadaczowi 

interpretacji indywidualnej (wyrok NSA z 28 stycznia 2019 r., I FSK 293/17) – Alicja Sarna (MDDP) 

• czy przepisy MDR mogą stanowić przedmiot interpretacji indywidualnej? (wyrok WSA w Poznaniu z 5 

grudnia 2019 r., I SA/Po 825/19) – Filip Świtała 
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• Zasada demokratycznego państwa oraz zasada pewności prawa jako 

uzasadnienie wadliwego opodatkowania - prof. UAM dr hab. Dominik 

Mączyński (UAM) 

 

Wyrok NSA z 2 lutego 2019 r., I FSK 119/17 

1) Przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: u.p.t.u.) należy – w świetle wyroku TSUE z 8 maja 

2019 r. w sprawie C-566/17 Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach – 

rozumieć w ten sposób, że brak w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. w 

ww. ustawie uregulowań, dotyczących kryteriów i metod podziału, które umożliwiłyby 

podatnikowi określenie podlegającej odliczeniu części naliczonego podatku od towarów i 

usług związanego z jego działalnością gospodarczą i z działalnością niemającą charakteru 

gospodarczego, nie dawał podatnikowi podstawy do pełnego odliczenia tego podatku. 

2) Wyrażone w art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawa oraz pewności 

prawa sprzeciwiają się temu, aby w przypadku okresów rozliczeniowych sprzed 1 stycznia 

2016 r. podatnicy, którzy z uwagi na brak w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 

2015 r. w u.p.t.u. uregulowań dotyczących kryteriów i metod podziału, umożliwiających 

podatnikowi określenie podlegającej odliczeniu części naliczonego podatku od towarów i 

usług związanego z jego działalnością gospodarczą i z działalnością niemającą charakteru 

gospodarczego, dokonali pełnego odliczenia tego podatku zgodnie z wykładnią prawa 

wyrażoną przez NSA w uchwale tego Sądu (7) z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 

9/10), ponosili tego konsekwencje i byli - z uwagi na zmianę wykładni art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w 

sposób określony w punkcie 1) - zobligowani do korekty rozliczeń tych okresów 

rozliczeniowych, co do których zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

3.1. Istota sporu w niniejszej sprawie dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy Gminie przysługuje 

pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy ponoszone przez nią wydatki 

są związane zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, jak i 

nieopodatkowanych tym podatkiem, a Skarżąca nie jest w stanie przyporządkować tychże 

wydatków oddzielnie do działalności opodatkowanej (podlegającej VAT) i działalności 

nieopodatkowanej (niepodlegającej VAT). 

(…) 

3.2. Sąd pierwszej instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na uchwale NSA (7) z 24 

października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10) stanowiącej, że w świetle przepisów art. 86 ust. 1 

oraz art. 90 ust. 1 i 2 u.p.t.u., czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy 

zastosowaniu art. 90 ust. 3 tej ustawy. 

(…) 

3.3. Odnosząc się do zasadności złożonej skargi kasacyjnej, przede wszystkim należy 

podnieść, że oceny trafności sformułowanych w skardze kasacyjnej zarzutów należy dokonać 

z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: "TSUE") z 8 

maja 2019 r. w sprawie C-566/17 [...]. 

 (…) 
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3.4. Rozstrzygając niniejszą sprawę NSA nie może pominąć powyższego wyroku TSUE. 

(…) 

3.5. Przyjmując więc taki charakter wykładni dyrektywy VAT dokonanej w powyższym 

wyroku TSUE z 8 maja 2019 r. w sprawie C-566/17 na tle rozpoznawanej sprawy, odnieść się 

należy do następujących zagadnień związanych z tym orzeczeniem: 

1) wpływu tego orzeczenia na związanie Sądu - na podstawie art. 269 § 1 P.p.s.a. - uchwałą 

NSA (7) z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10); 

2) wpływu tego orzeczenia na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy w kontekście jej okoliczności 

faktycznych i prawnych; 

3) wpływu tego wyroku na obowiązek sądu krajowego dokonania wykładni i stosowania 

odpowiednich przepisów prawa krajowego, zapewniającego realizację zasady efektywności 

prawa Unii, przy jednoczesnym jednak obowiązku zapewnienia również skutecznej ochrony 

jednostce (ochrony podmiotowej), tzn. z uwzględnieniem zasad pewności prawa i 

niedziałania prawa wstecz. 

Ad. 1. Zasada związania wynikająca z art. 269 § 1 P.p.s.a. w kontekście wyroku TSUE. 

3.6. W świetle powyższego wyroku TSUE z 8 maja 2019 r. w sprawie C-566/17 za 

zdezaktualizowaną uznać należy przywołaną w wyroku Sądu pierwszej instancji uchwałę 

NSA (7) z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10). 

(…) 

3.7. Uznając w obecnej sytuacji pierwszeństwo i powagę interpretacji przepisów dyrektywy 

VAT zawartej w wyroku TSUE z 18 maja 2019 r. (C- 566/17 r.), a także uwzględniając 

zasadę efektywności prawa unijnego, jak również ekonomiki postępowania 

sądowoadministracyjnego, należy odstąpić od wszczęcia procedury przewidzianej przez art. 

269 § 1 P.p.s.a., oceniając jako niecelowe kierowanie do poszerzonego składu NSA 

występującego w sprawie niniejszej, jak i w wyroku TSUE, zagadnienia prawnego 

dotyczącego w istocie sprawy rozstrzygniętej w ww. wyroku TSUE (por. wyrok NSA z 29 

maja 2013 r., sygn. akt I FSK 147/13). 

(…) 

Ad. 2. Wyrok TSUE z 8 maja 2019 r. (C-566/17), a zasadność rozpatrywanej skargi 

kasacyjnej. 

(…) 

W świetle tego za zasadny uznać należy zarzut naruszenia art. 86 ust. 1 u.p.t.u., poprzez jego 

błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że w przypadku podatku naliczonego 

wynikającego z faktur na wydatki związane tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z 

czynnościami niepodlegającymi podatkowi, podatnik ma prawo zastosować odliczenie pełne. 

(…) 

Ad. 3. Wpływ wyroku TSUE z 8 maja 2019 r. (C-566/17) na obowiązek sądu krajowego 

dokonania wykładni i stosowania odpowiednich przepisów prawa krajowego, zapewniającej 

realizację zasady efektywności prawa Unii, przy jednoczesnym jednak obowiązku 

zapewnienia również skutecznej ochrony jednostce (ochrony podmiotowej), tzn. z 

uwzględnieniem wymogów zasad pewności prawa i niedziałania prawa wstecz. 

(…) 

3.18. Tym samym następstwa zmiany utrwalonego orzecznictwa co do ustalenia metod i 

kryteriów podziału kwot podatku naliczonego pomiędzy działalność gospodarczą i 
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działalność niemającą takiego charakteru, odnośnie okresów rozliczeniowych do 31 grudnia 

2015 r., z uwagi na uwzględnienie stanowiska TSUE wyrażonego w wyroku z 8 maja 2019 r. 

(C-566/17 r.), muszą mieć na względzie przestrzeganie powyższych przesłanek zasady 

ochrony uzasadnionych oczekiwań, a tym samym ochrony praw podmiotowych. 

Realizacja tej ochrony będzie uzależniona od konkretnych okoliczności sytuacji 

podatkowo-prawnej poszczególnych podatników i możliwości narażenia ich na konsekwencje 

finansowe z tego tytułu. 

Uogólniając jednak można stwierdzić, że: 

1) zasada ta nie będzie "chroniła" podatników w sprawach takich, jak rozpoznawana, 

dotyczących interpretacji prawa podatkowego, czyli w istocie dotyczących wykładni oraz 

sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego na tle opisanego we 

wniosku przez podatnika zagadnienia; 

2) zasada ta powinna "chronić" podatników, którzy w następstwie interpretacji prawa 

podatkowego lub kierując się wykładnią zawartą w uchwale NSA (7) z 24 października 2011 

r. (sygn. akt I FPS 9/10), nie dokonywali alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, 

współczynnika, proporcji, etc.) w odniesieniu do ponoszonych wydatków mieszanych (do 

końca 2015 r.), i realizowali "pełne" prawo do odliczenia z tego tytułu, gdyż w tej sytuacji 

mogą ponieść konsekwencje podatkowe omawianej zmiany wykładni prawa. 

(…) 

3.20. Analogicznie należy stwierdzić odnośnie ostatecznie zamkniętych okresów 

rozliczeniowych podatników wymienionych powyżej (3.18) w punkcie 2), którzy nie powinni 

ponieść uszczerbku z tytułu stosowania się do wykładni (praktyki) prawa dokonanej przez 

NSA w uchwale NSA (7) z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10), w której w 

spornym przedmiocie istotne wątpliwości prawne rozstrzygnięto na korzyść podatników. 

(…) 

Oznacza to, że podatnicy ci nie są z tego tytułu zobligowani, w stosunku do okresów 

rozliczeniowych, których zobowiązania podatkowe nie uległy jeszcze przedawnieniu, do 

korekty rozliczeń tych okresów. 

 

Wyroki powiązane 

Wyroki odmienne: 

1. Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2019 r., I FSK 1207/17, I FSK 1208/17 i inne 

Wyroki wpisujące się w nurt orzeczniczy: 

1. Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., I FSK 494/17 

 

Przepisy 

Art. 86 ust. 1 ustawy o ptu: 

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…) 

Art. 269 § 1 ppsa 

§ 1. Jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela 

stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego 
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składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do 

rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi. Przepis art. 187 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Główne problemy 

1. Relacja uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

2. Temporalne skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

3. Ochrona podatników działających w zaufaniu do utrwalonej praktyki 

opodatkowania 

4. Zakres ochrony wynikający z zasady demokratycznego państwa prawa oraz z 

zasady pewności prawa 
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• Zasada zaufania w kontekście utrwalonej praktyki stosowania prawa 

podatkowego przez organy podatkowe co do stawki VAT - - prof. UAM dr hab. 

Dominik Mączyński (UAM) 

 

Wyrok NSA z 17 kwietnia 2019 r., I FSK 494/17 

1) Usługa kompleksowego utrzymania autostrady w systemie „utrzy¬maj standard”, 

obejmująca całokształt różnorodnych czynności służących jednemu celowi, a mianowicie 

przejezdności autostrady i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu, ma charakter tzw. 

usługi kompleksowej opodatkowanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.) stawką 

podstawową (23 %). 

2) Zasada zaufania (ochrony uzasadnionych oczekiwań) wyrażona w art. 121 § 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), jako jedna z 

podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), wyklucza 

możliwość żądania zapłaty a posteriori podatku VAT, którego podatnik w związku z 

będącymi przedmiotem sporu usługami nie naliczał swojemu partnerowi handlowemu oraz 

nie wpłacał na rachunek administracji podatkowej, w sytuacji gdy utrwalona wykładnia i 

praktyka stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, na podstawie której 

podatnik ukształtował długoterminowe zobowiązanie do świadczenia usługi, dawały 

podstawy do wywołania u tego podatnika uzasadnionego przekonania, że nie jest 

zobowiązany do naliczania rzeczonego podatku. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) 

5.1. Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie z uwagi na zasadność zarzutu naruszenia 

art. 121 O.p., tj. naruszenia zasady zaufania do organów podatkowych. 

(…) 

5.6. W niniejszej sprawie prawidłowo uznano, że wszystkie czynności, do realizacji których 

zobowiązana była Skarżąca spółka na podstawie ww. umowy, służą w równym stopniu 

jednemu celowi (rezultatowi), a mianowicie utrzymaniu odpowiedniego standardu autostrady, 

umożliwiającego jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Skoro zatem zrealizowanie celu umowy (zapewnienie przejezdności autostrady zgodnie z 

ustalonymi standardami) stanowi o ekonomicznym aspekcie transakcji i pozwala uznać, że 

wszystkie czynności podejmowane przez Spółkę są ze sobą na tyle ściśle związane, że tworzą 

obiektywnie jednolite nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby 

charakter sztuczny, trafnie w rozpatrywanej sprawie sporną transakcję zakwalifikowano jako 

jedno świadczenie złożone uznane za usługę kompleksową. Realizacja jedynie 

poszczególnych czynności składających się na tę usługę w żaden sposób nie skutkuje 

osiągnięciem celu tej transakcji, gdyż dopiero powiązanie ich z pozostałymi świadczeniami, 

w ramach ich kompleksu, pozwala na osiągnięcie kontraktowego celu gospodarczego usługi. 

(…) 

5.8. Trafne jest także stanowisko Sądu I instancji odnośnie opodatkowania spornej usługi 

stawką podstawową, gdyż brak jest związku wskazującego na istnienie relacji usługa główna - 

usługa pomocnicza pomiędzy czynnościami polegającymi np. na utrzymaniu czystości dróg 
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(stawka 8%), a innymi czynnościami wykonywanymi przez Spółkę, dla których właściwa 

byłaby stawka podstawowa. 

Tym samym w przypadku tego rodzaju usługi jak w niniejszej sprawie, gdzie nie zachodzi 

powyższa relacja podporządkowania usług pomocniczych usłudze głównej, determinującej 

opodatkowanie usługi kompleksowej według stawki właściwej dla usługi głównej, stawkę 

obniżoną stosuje się jedynie gdy znajduje się ona w katalogu usług objętych taką stawką 

(ściśle enumeratywnie określonych usług, w zakresie wskazanym w dyrektywie unijnej, 

implementowanej do krajowej ustawy). Usługa kompleksowego utrzymania dróg i autostrad 

w zakresie przedmiotowym określonym w niniejszej sprawie nie jest określona w katalogu 

usług objętych stawką obniżoną, a zatem podlega opodatkowaniu stawką podstawową. 

(…) 

5.10. Za trafny jednak uznać należy zarzut naruszenia art. 121 O.p., poprzez naruszenie 

zasady zaufania (ochrony uzasadnionych oczekiwań) do organów podatkowych, z uwagi na 

fakt, że zawierając 2 marca 2012 r. umowę z GDDKiA, w zakresie klasyfikowania spornej 

usługi jako odrębnych czynności, stanowiącego podstawę do rozliczenia VAT za kwiecień 

2015 r., Skarżąca opierała się na utrwalonej wykładni prezentowanej przez organy podatkowe 

wydające interpretacje indywidualne w imieniu Ministra Finansów, której przestrzegania 

wymagał także Zamawiający (GDDKiA), a która to wykładnia została Skarżącej 

potwierdzona jako prawidłowa przez właściwy dla niej organ podatkowy w protokole kontroli 

jej rozliczenia za kwiecień 2012 r., po czym - po zmianie tej wykładni przez Ministra 

Finansów w 2014 r. - Spółkę na podstawie decyzji wydanej w niniejszej sprawie za kwiecień 

2015 r. obciążono różnicą podatku pomiędzy 23% a 8%, z uwagi na stosowanie się do 

uprzedniej wykładni i praktyki podatkowej w przedmiocie kwalifikowania i opodatkowania 

spornej usługi. 

5.11. W sprawie nie jest kwestionowane, że przeprowadzona kontrola podatkowa w Spółce w 

zakresie podatku VAT za kwiecień 2012 r. nie stwierdziła nieprawidłowości w 

opodatkowaniu tym podatkiem świadczonych usług realizowanych na podstawie umowy z 2 

marca 2012 r. nr [...], będącej przedmiotem decyzji w niniejszej sprawie. Podane przez 

Podatnika ustalenia protokołu kontroli za ten okres były m.in. następujące: "Kontrolowana 

jednostka zgodnie z zawartymi umowami na ww. usługi wystawia łączną fakturę sprzedaży 

na odbiorcę stosując właściwe stawki podatku VAT w wysokościach 8% i 23% tj. 

odpowiadające konkretnym usługom zgodnie z klasyfikacją PKWiU (...) W trakcie kontroli 

podatkowej ustalono, iż podstawą zapisów w ewidencji dostaw (sprzedaży) były faktury 

VAT, na podstawie których Spółka G. dokonała sprzedaży w kwietniu 2012 r. oraz 

prawidłowo wykazała je w ewidencji prowadzonej dla podatku od towarów i usług". 

Nie jest także sporne, że powyższa wykładania odnośnie opodatkowania usługi 

kompleksowego utrzymania autostrady w systemie "utrzymaj standard" prezentowana była 

powszechnie w interpretacjach podatkowych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów 

przez organy podatkowe, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 lutego 2012 r. 

(ILPP2/443- 1536/11-4/MN), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2013 r. 

(iPPP2/443-720/13/ICz) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 listopada 2013 r. 

(IPPP2/443-1009/13-3/BH). 

(…) 
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Dopiero od 2014 r. nastąpiła zmiana powyższej linii interpretacyjnej prezentowanej przez 

organy podatkowe.  

(…) 

5.12. Jednym z istotnych celów przyświecających zasadzie zaufania (ochrony uzasadnionych 

oczekiwań) w postępowaniu podatkowym jest to, aby podatnika nie obciążały błędy lub 

uchybienia organu podatkowego, w szczególności niewłaściwa interpretacja przepisów 

prawa, do której podatnik ów się stosuje. 

(…) 

Trudno zatem zaakceptować stanowisko, że wyrazem realizacji zasady zaufania powinno być 

w takiej sytuacji umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę, skoro ulgi te mają 

charakter uznaniowy, a w ramach przesłanek uzasadniających przyznanie tych ulg nie 

wymieniono zastosowania się podatnika do wadliwej praktyki organów podatkowych w 

zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 

5.14. Ponadto zwrócić należy uwagę na podobieństwo sytuacji faktyczno-prawnej podatnika 

w przypadku takim, jak w niniejszej sprawie, do sytuacji podatnika stosującego się do 

interpretacji, która następnie została zmieniona, lub która nie została uwzględniona w 

rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. 

(…) 

Oczywiście w okolicznościach takich, jak w niniejszej sprawie, nie była wydana interpretacja 

ogólna, jak również podatnik nie dysponował wydaną w stosunku do niego interpretacją 

indywidualną.  

(…) 

5.15. W takim przypadku należałoby stwierdzić, że narusza nie tylko zasadę zaufania, lecz 

także zasadę równości i sprawiedliwości 

(…) 

5.18. W tym zakresie należy mieć na uwadze także - ściśle łączącą się z zasadą zaufania - 

zasadę pewności prawa, którą uznać należy za naruszoną, gdy przy niejednoznaczności 

zakresu opodatkowania danej usługi organy państwa, w tym wyspecjalizowane w zakresie 

wykładni i stosowania prawa podatkowego, określają stanowczo zakres tego opodatkowania 

(poprzez interpretacje podatkowe) i wymagają od uczestników obrotu gospodarczego 

dostosowania się do tej wykładni (m.in. poprzez określenie warunków przetargu i kontrole 

podatkowe), po czym zmieniają tę wykładnię i do stosujących się do niej i podejmujących w 

oparciu o nią długoterminową współpracę kontraktową podmiotów gospodarczych, 

wszczynają działania egzekwujące prawo podatkowe według zmienionej wykładni tego 

samego zagadnienia. 

 (…) 

Po pierwsze, musi istnieć obiektywna podstawa uzasadnionych oczekiwań, tj. akt lub inne 

zachowanie organu stanowiącego bądź stosującego europejskie prawo administracyjne, które 

po stronie jednostki spowodowało uzasadnione oczekiwania. 

Po drugie, osoba, której to dotyczy, nie może być w stanie przewidzieć zmiany postępowania 

przyjętego przez administrację unijną. Innymi słowy, uzasadnione oczekiwania mogą powstać 

tylko po stronie rozsądnego, przezornego oraz dobrze poinformowanego podmiotu prawa, 

który nie był w stanie przewidzieć zmiany postępowania przyjętego przez organ stanowiący 

lub stosujący europejskie prawo administracyjne. 
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Po trzecie, ochronie uzasadnionych oczekiwań nie może się sprzeciwić interes publiczny 

leżący u podstaw zaskarżonego aktu lub innego zachowania organu stanowiącego bądź 

stosującego europejskie prawo administracyjne. 

(…) 

Przede wszystkim zaistniała w rozstrzyganej sprawie obiektywna podstawa uzasadnionych 

oczekiwań 

(…) 

Po drugie, Skarżąca nie była w stanie przewidzieć zmiany wykładni i stosowania prawa w 

zakresie kwalifikowania pod względem podatkowym spornej usługi kompleksowego 

utrzymania autostrad i dróg w systemie "utrzymaj standard" z opodatkowanego odrębnymi 

stawkami (8% i 23 %) zbioru usług na opodatkowaną stawką podstawową (23 %) usługę 

kompleksową; gdyby mogła to przewidzieć nie zawierałaby w 2012 r. umowy z GDDKiA na 

świadczenie tej usługi przez okres 4 lat przy braku możliwości podwyższenia ceny usługi, z 

uwagi na zmianę stawki VAT ze stosowanej odnośnie niektórych czynności 8% na 23%. 

(…) 

Po trzecie, brak w okolicznościach tej sprawy przesłanek, aby uznać, że zasada legalizmu 

sprzeciwia się zastosowaniu zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań. 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok NSA z 2 lutego 2019 r., I FSK 119/17 

 

Przepisy 

Art. 29a ust. 1 ustawy o ptu: 

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 

ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub 

usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub 

osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o 

podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub 

usług świadczonych przez podatnika. 

 

Art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej: 

Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów 

podatkowych. 

 

Główne problemy 

1. Pojęcie usługi kompleksowej 

2. Wybór stawki podatkowej w przypadku braku relacji usługa główna – usługi 

pomocnicze 

3. Zakres stosowania zasady zaufania do organów w prawie podatkowym 

4. Skutki stosowania zasady zaufania do organów w prawie podatkowym 
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• Zarzuty w skardze na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego – 

Bogusław Dauter sędzia NSA 

 

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 października 2019 r., I FSK 1346/17 

Jeśli jakiś przepis zostanie wskazany lub zacytowany w uzasadnieniu skargi na pisemną 

interpretację przepisów prawa podatkowego, to nie można uznać, aby doszło w ten sposób do 

prawidłowego sformułowania zarzutu w rozumieniu art. 57a p.p.s.a. i w konsekwencji nie 

może skutecznie rozpoznać takiej skargi, bowiem sąd nie ma ani prawa ani obowiązku 

domyślać się intencji autora skargi lub jego argumentacji. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia 

….Naruszenie art. 57a p.p.s.a. stanowi zasadniczy powód uchylenia wyroku sądu pierwszej 

instancji, bowiem sąd ten w sposób nieuprawniony wykroczył poza granice rozpoznania 

sprawy, co miało bezpośredni wpływ na jej wynik. Zgodnie bowiem z art. 57a p.p.s.a. skarga 

na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie 

może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się 

błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd 

administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. 

W rozpoznawanej sprawie sąd pierwszej instancji co prawda odniósł się do wskazanego 

powyżej przepisu, ale błędnie uznał, że w rozpatrywanej sprawie nie stanowi on podstawy do 

nierozpoznania skargi. 

W skardze kasacyjnej zarzucono, iż skarga gminy nie zawierała żadnego zarzutu. Gmina 

wskazała jedynie, że składa skargę na interpretację indywidualną i wnosi o jej uchylenie i 

uznanie, że odpłatne zbycie nieruchomości nie może być uznane za prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

Oceniając kwestię naruszenia art. 57a p.p.s.a. w niniejszej sprawie, Naczelny Sąd 

Administracyjny miał na względzie pogląd wyrażony w wyroku NSA z 18 października 2018 

r., I FSK 1778/16, zgodnie z którym, w stanie prawnym obowiązującym po wprowadzeniu do 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) art. 57a, w zakresie rozpoznawania skarg na 

indywidualne interpretacje wniesione po 15 sierpnia 2015 r., zawężono zakres kognicji sądu 

pierwszej instancji odnośnie ich rozpoznawania. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

uprawniony jest bowiem jedynie do kontroli sądowej tych interpretacji w aspekcie zarzutów i 

podstaw zaskarżenia. Zatem może tylko kontrolować, czy wskazane w skardze przepisy 

zostały naruszone przez organ interpretacyjny i to w sposób określony w skardze. To 

postępowanie w zakresie granic rozstrzygania w istotny sposób zbliżyło się do postępowania 

w zakresie rozpoznawania skarg kasacyjnych. 

W uzasadnieniu skargi gminy odnaleźć można art. 15 ust. 1 ustawy o VAT lecz jedynie jako 

cytat z tego przepisu. Natomiast w żadnym miejscu skargi nie został powołany art. 15 ust. 2 

ustawy o VAT, zatem stwierdzenie Sądu pierwszej instancji, że "z uzasadnienia 

przedmiotowej skargi wynika, choć nie zostało to wyraźnie przez skarżącą sformułowane, że 

gmina opiera skargę na zarzucie błędu wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 15 ust. 1 

w zw. z ust. 2 ustawy o VAT" nie dość, że nie znajduje potwierdzenia w treści skargi, to jest z 

nią sprzeczne. Z tego względu za całkowicie błędne należało uznać stanowisko sądu 

https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(57(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(57(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(57(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522677272?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16982717?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(15)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(15)ust(2)&cm=DOCUMENT
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pierwszej instancji w tym zakresie. Rację ma natomiast organ podatkowy twierdząc, iż gmina 

nie sformułowała żadnego zarzutu, który mógłby być przedmiotem rozpoznania przez sąd 

pierwszej instancji…..Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nawet jeśli jakiś przepis 

zostanie wskazany lub zacytowany w uzasadnieniu skargi na pisemną interpretację przepisów 

prawa podatkowego, to nie można uznać, aby doszło w ten sposób do prawidłowego 

sformułowania zarzutu. Jeżeli ponadto nie określono w jaki sposób doszło do naruszenia 

wskazanej lub przytoczonej normy prawnej, tj. czy strona zarzuca błąd wykładni, czy też 

chodzi o niewłaściwe zastosowanie przepisu - czego wymaga znowelizowany z dniem 15 

sierpnia 2015 r. przepis art. 57a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) - to z uwagi na 

wynikające z art. 57a ograniczenie kognicji sądu pierwszej instancji, sąd ten nie może 

skutecznie rozpoznać takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowiązku domyślać się 

intencji autora skargi lub jego argumentacji. 

W świetle powyższych rozważań należało uznać, iż rozpoznając skargę pomimo braku w niej 

konkretnych zarzutów oraz wskazania formy naruszenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Opolu dopuścił się naruszenia art. 57a p.p.s.a., co uzasadniało uchylenie zaskarżonego 

wyroku…. 

 

Wyroki powiązane  

Podobne stanowisko 

1. Wyrok NSA z 18 października 2018 r., I FSK 1778/16,  

2. Wyrok NSA z 26 listopada 2019 r., II FSK 45/18, z 24 lipca 2019 r. 

3. Wyrok WSA w Gdańsku z  6 listopada 2019 r., I SA/Gd 1416/19  

 

Przepisy  

Art. 57a p.p.s.a. 

 

Główne problemy 

1. Prawidłowość sformułowanego zarzutu ze skargi na pisemną interpretację prawa 

podatkowego 

2. Konsekwencje wadliwości formułowanych zarzutów na wynik sprawy 

3. Związanie zarzutami skargi na podstawie art. 57a p.p.s.a., a postępowanie przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(57(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(57(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522677272?cm=DOCUMENT
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• Niepobranie podatku przez płatnika stosującego się do interpretacji a 

odpowiedzialność podatnika- doradca podatkowy Mariusz Marecki, 

PricewaterhouseCoopers  

 

Wyrok NSA z 13 sierpnia 2019 r., II FSK 3485/17 

„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przepis art. 26a § 1 o.p. należy rozumieć w 

ten sposób, że wyklucza odpowiedzialność podatnika zarówno za zaliczkę, jak również za tę 

część zobowiązania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez płatnika w 

warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za część zobowiązania, za którą 

nie odpowiada podatnik, odpowiedzialność stosownie do treści art. 30 § 1 o.p. ponosi płatnik. 

Wynikająca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p o.p. ochrona płatnika - który otrzymał 

interpretację indywidualną, następnie zmienioną, do której zastosował się przed jej zmianą - 

nie oznacza, że odpowiedzialność za zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy 

opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszło na 

skutek błędnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik.” 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Nie ulega wątpliwości, że świadczenia podatkowe (pobór zaliczek na podatek dochodowy od 

osób fizycznych) skarżącej (podatnika) zgodnie z prawem rozliczane miały być przez 

zatrudniającego go płatnika. Obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i 

wpłacenia go w odpowiednim terminie właściwemu organowi podatkowemu wynika wprost, 

dosłownie i jednoznacznie z art. 8 o.p. Unormowanie wymienionego obowiązku powtórzone 

zostało co do zasady w art. 26a § 1 o.p. Obowiązek ten wynika więc również z art. 26a § 1 

o.p., w którym ustawodawca stanowi o zaliczce na podatek, do której pobrania zobowiązany 

jest płatnik. W stosunku do płatnika (w stanie faktycznym rozpoznanej sprawy) wydana 

została – na jego wniosek – indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, w 

której podatkowy organ interpretacyjny ocenił wynagrodzenie otrzymywane przez podatnika, 

jako objęte zwolnieniem podatkowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Płatnik 

zastosował się do tej interpretacji, w związku z czym nie obliczył, nie pobrał i nie 

odprowadził od tej części wynagrodzenia podatnika zgodnego z prawem świadczenia 

podatkowego – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyżej wymieniona 

indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego została następnie zmieniona z 

urzędu przez Ministra Finansów jako nieprawidłowa. Minister Finansów ocenił, że sporne 

wynagrodzenie podatnika nie jest objęte zwolnieniem podatkowym. 

Z powyższego wynika, że pierwotną interpretacją indywidualną płatnik został wprowadzony 

w błąd przez podatkowy organ interpretacyjny w zakresie oceny możliwości zastosowania i 

wykładni materialnego prawa podatkowego. (…) 

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana w stosunku do płatnika 

podatku dochodowego od osób fizycznych nie mogła uchylić, zmienić, skorygować, 

zmodyfikować czy też wygasić obowiązku płatnika w przedmiocie obliczenia, pobrania i 

odprowadzenia podatku od wynagrodzenia podatnika w spornym zakresie, tym bardziej, że 

interpretacja ta była nieprawidłowa, przedstawiała błędne oceny możliwości zastosowania i 

wykładni materialnego prawa podatkowego, co potwierdził Minister Finansów interpretacje tę 

zmieniając. Na płatniku ciążył ustawowy obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia 
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podatku w zgodnej z prawem wysokości. Obowiązek ten nie wynikał z jakiejkolwiek 

interpretacji wydanej przez podatkowego organy interpretacyjne ale wynikał wprost z 

przywołanych powyżej regulacji prawnych ustawy Ordynacja podatkowa. W takiej więc 

sytuacji obowiązek obliczenia, zadeklarowania i wpłacenia spornych należności podatkowych 

nie przechodził na rozliczanego zgodnie z prawem przez płatnika podatnika. (…) 

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, który płatnik zobowiązany byłby zapłacić na 

podstawie art. 30 § 1 o.p. w zw. z art. 30 § 4 o.p., nie jest tożsame z – nieprzewidzianym 

przez prawo – zwolnieniem z obowiązków rozliczenia podatnika, chociaż kwota objęta 

ochroną prawną z art. 14m § 1 pkt 1 o.p. w zw. z art. 14p o.p. równałaby się wartości podatku, 

który mógłby obciążyć płatnika. 

Przypomnieć należy, że na podstawie 59 § 1 pkt 10 o.p. oraz art. 59 § 2 pkt 6 o.p., 

zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 

14m o.p. Zgodnie z art. 30 § 1 o.p. oraz art. 30 § 4 o.p., w przypadku niewykonania 

ustawowych obowiązków płatnika dotyczących obliczenia, pobrania i wpłacenia zgodnych z 

prawem świadczeń podatkowych, właściwy organ podatkowy określa w stosunku do płatnika 

wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku, którego 

kwota stanowi podatek, do którego zapłacenia zobowiązany jest płatnik. Zwolnienie płatnika 

z obowiązku zapłaty wymienionego podatku z tytułu ochrony prawnej uzasadnionej 

zastosowaniem się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, która 

następnie została zmieniona, i wskutek tego wygaśnięcie zobowiązania podatkowego płatnika 

- nie jest równoznaczne z uprawnioną oceną, że płatnik wykonał zgodnie z prawem ustawowe 

obowiązki płatnika, bądź że został z nich zwolniony przez wydanie interpretacji i/lub 

zastosowanie się do niej. 

Reasumując, w rozpoznanej sprawie podatnik rozliczany powinien być zgodnie z prawem 

przez płatnika, na którym ciążył ustawowy obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika 

podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. (…) 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przepis art. 26a § 1 o.p. należy rozumieć w 

ten sposób, że wyklucza odpowiedzialność podatnika zarówno za zaliczkę, jak również za tę 

część zobowiązania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez płatnika w 

warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za część zobowiązania, za którą 

nie odpowiada podatnik, odpowiedzialność stosownie do treści art. 30 § 1 o.p. ponosi płatnik. 

Wynikająca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p o.p. ochrona płatnika - który otrzymał 

interpretację indywidualną, następnie zmienioną, do której zastosował się przed jej zmianą - 

nie oznacza, że odpowiedzialność za zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy 

opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszło na 

skutek błędnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik.” 

 

ZDANIE ODRĘBNE 

„Z wykładni art. 26 i art. 26a o.p. wynika, że płatnik ponosi odpowiedzialność za swoje 

działania (art. 8 o.p.) tylko wówczas, gdy zaniżył lub nie ujawnił podstawy opodatkowania 

przez swe zaniedbanie (także gdy nie zbadał okoliczności wskazujących na winę podatnika), a 

był do tego zobowiązany, a nie także wówczas, gdy do zaniżenia, czy nieujawnienia był 

uprawniony przez indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Nie sposób 

więc zgodzić się z argumentacją, że każdy przypadek zaniżenia lub nieujawnienia podstawy 
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opodatkowania – także niezawiniony przez płatnika – prowadzi do wyłączenia 

odpowiedzialności podatnika, a przerzuca tę odpowiedzialność na płatnika. Z uzasadnienia 

projektu zmiany art. 26a o.p. to nie wynika, więc – moim zdaniem – nie ma tu znaczenia ani 

profesjonalny charakter działań płatnika – bo nie jest to kwestia odpowiedzialności 

cywilnoprawnej, której nie należy tu wprowadzać – ani kwestia kto kogo wprowadził w błąd, 

a w szczególności to, czy błąd spowodowała udzielona indywidualna interpretacja. 

Konsekwencje zmiany interpretacji zostały przecież w ustawie określone. (…) 

Zatem, jeżeli zobowiązanie podatkowe podatnika za lata 2009–2012 w 2013 r. nie wygasło 

(data zmiany indywidualnej interpretacji prawa podatkowego), to było rzeczą oczywistą, że 

podatnik ponosił za nie odpowiedzialności na podstawie art. 26 o.p. i zobowiązania te, czy to 

w zeznaniu podatkowym za 2012 r., czy w drodze skorygowanych zeznań, powinien był 

wykazać (art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 45 ust. 4 w związku z art. 81 § 1 o.p.). Płatnik nie miał 

już obowiązku wydawania podatnikowi deklaracji PIT-11 albowiem chroniło go uprawnienie 

z art. 14m § 2 pkt 1 o.p. do końca 2013 r. Poza tym zwrócić uwagę trzeba na to, że art. 45 ust. 

4 u.p.d.o.f. mówi o zaliczkach należnych na dany rok, w tym również pobranych przez 

płatnika. W zeznaniu rocznym podatnik wykazuje tylko zaliczki pobrane przez płatnika, a 

więc nie zaliczki należne. Wypełniając zatem zeznanie nie odejmuje kwoty zaliczek, które 

płatnik powinien był pobrać, lecz tego nie uczynił. W ten sposób wcześniejsze wadliwe 

działalnie płatnika, ujawniające się z chwilą wypełnienia zeznania rocznego, powoduje 

konieczność wpłacenia przez podatnika także tej części podatku, która w prawidłowym 

działaniu byłaby zapłacona w formie zaliczek.” 

 

Wyroki powiązane 

Wyroki zgodne z wyrokiem komentowanym: 

1. Wyroki NSA z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2997/17, sygn. akt II FSK 

3127/17, II FSK 3292/17, II FSK 3623/17; 

2. Wyrok NSA z 3 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3349/17; 

3. Wyrok NSA z 19 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3381/17. 

 

Wyroki sprzeczne z wyrokiem komentowanym: 

1. Wyrok WSA w Lublinie z 5 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 525/18 (orzeczenie 

prawomocne); 

2. Wyrok NSA z 31 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3217/13. 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 

ze zm.) 

Art.  8.  [Płatnik] 

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 

podatkowemu. 

Art.  26.  [Zakres odpowiedzialności podatnika] 
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Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych 

podatki. 

Art.  26a.  [Ograniczenie odpowiedzialności podatnika] 

§  1. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez 

płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 

362, 596) - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. 

§  2. W przypadku, o którym mowa w § 1, nie stosuje się przepisu art. 30 § 5. 

Art.  30.  [Zakres odpowiedzialności płatnika i inkasenta] 

§  1. Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. 

§  2. Inkasent, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 9, odpowiada za podatek 

pobrany a niewpłacony. 

§  3. Płatnik lub inkasent odpowiada za należności wymienione w § 1 lub 2 całym swoim 

majątkiem. 

§  4. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której 

mowa w § 1 lub 2, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub 

inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a 

niewpłaconego podatku. 

§  5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli 

podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje 

decyzję o odpowiedzialności podatnika. 

§  6. Decyzję, o której mowa w § 4 i 5, organ podatkowy może wydać również po 

zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego. 

Art.  14k.  [Ochrona wnioskodawcy] 

§  1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą 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. 

Art.  14m.  [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku] 

§  1. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub 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. 

Art.  14p.  [Odpowiednie stosowanie] 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do należności płatników lub 

inkasentów, zobowiązań osób trzecich oraz do należności, o których mowa w art. 52 § 1. 
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Główne problemy 

1. Z jakich obowiązków zwalnia płatnika zastosowanie się do interpretacji indywidualnej? 

Obowiązek rozliczenia podatnika a zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. 

2. Kto  (czy ktoś?) powinien zapłacić tę część zobowiązania rocznego, która odpowiada 

kwocie zaliczki niepobranej przez płatnika, jeśli płatnika chroni fakt zastosowania się do 

interpretacji indywidualnej? 

3. Jak prawidłowo określić zobowiązanie roczne podatnika, jeżeli organ podatkowy ustali, 

że płatnik nie pobrał części zaliczek na podatek? 
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• Niekompletność opisu zdarzenia przyszłego jako pretekst do odmowy przyznania 

ochrony posiadaczowi interpretacji indywidualnej – Alicja Sarna (MDDP) 

 

Wyrok NSA z 28 stycznia 2019 r., I FSK 293/17 

Wyrażona w art. 14k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2015 r. poz. 613 z późn. zm.) zasada nieszkodzenia, jako mająca swoje źródło w 

konstytucyjnej zasadzie zaufania do organu, realizuje gwarancyjny charakter interpretacji 

podatkowych. Odstąpienie od zasady z art. 14k § 1 tej ustawy powinno być wyjątkiem, a nie 

regułą. 

Tylko istotne rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, a 

stanem rzeczywistym ustalonym w trakcie postępowania podatkowego mogą uzasadniać 

nieuwzględnienie tej interpretacji. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Sąd pierwszej instancji błędnie uznał, że uzyskana przez Spółkę interpretacja dotycząca 

konsekwencji podatkowych nabycia nieruchomości nie posiada mocy wiążącej w odniesieniu 

do przedmiotowych transakcji. Stan faktyczny wskazany w interpretacji jest tożsamy ze 

stanem faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia wydanego przez Dyrektora Izby 

Skarbowej. W szczególności należy wskazać, że interpretacja dotyczyła transakcji sprzedaży 

prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z wybudowanym na nim budynkiem C. H. wraz 

z wszelkimi instalacjami budowlanymi i drogami dojazdowymi oraz urządzeniami 

zainstalowanymi, z których niektóre stanowią odrębne środki trwałe. I taka transakcja została 

faktycznie dokonana. 

Przypomnieć należy że zgodnie z art. 14b § 3 O.p. składający wniosek o wydanie interpretacji 

indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu 

faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie 

oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wynika stąd, że obowiązek 

przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego cechować musi duży stopień 

precyzji i jednoznaczności. Opis wyczerpujący wiąże się z koniecznością podania wszystkich 

elementów, istotnych z punktu widzenia możliwości oceny stanowiska wnioskodawcy. 

Wymogu wyczerpującego stanu faktycznego lub przedstawienia zdarzenia przyszłego nie 

należy jednak postrzegać w oderwaniu od formułowanego pytania. Jeżeli pytanie dotyczyło 

potencjalnego zastosowania art. 6 pkt 1 u.p.t.u., to zaprezentowanie stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego polega na wskazaniu tych jego elementów, które mogą być istotne przy 

formułowaniu odpowiedzi na pytanie. Spółka we wniosku przedstawiła wszystkie istotne 

okoliczności niezbędne do merytorycznego rozstrzygnięcia. 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego tylko istotne rozbieżności pomiędzy stanem 

faktycznym przedstawionym we wniosku, a stanem rzeczywistym ustalonym w trakcie 

postępowania podatkowego mogą uzasadniać nieuwzględnienie tej interpretacji (…). 

W ramach opisanej we wniosku transakcji nie dochodziło do przeniesienia na rzecz Spółki 

następujących elementów warunkujących zdolność do prowadzenia działalności 

gospodarczej: umowy z zarządcą, umów z dostawcami mediów o dotyczących obsługi 

nieruchomości, należności sprzedającego, zobowiązań sprzedającego (z zastrzeżeniem 

obowiązków związanych z zabezpieczeniami umów najmu zawartymi z najemcami 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))par(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(6)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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nieruchomości), środków pieniężnych sprzedającego na rachunkach bankowych lub w kasie, 

umów dotyczących bieżącej obsługi sprzedającego (np. umowa o usługi księgowe), ksiąg oraz 

umowy najmu siedziby sprzedającego. 

W przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości, żaden ze wskazanych wyżej elementów nie 

został przeniesiony na Spółkę - nie zaszły zatem w tym zakresie jakiekolwiek różnice 

pomiędzy stanem faktycznym opisanym w interpretacji indywidualnej a stanem faktycznym 

ustalonym przez organy podatkowe w trakcie postępowania kontrolnego i postępowania 

podatkowego. 

Reasumując, wyrażona w art. 14k § 1 O.p. zasada nieszkodzenia, jako mająca swoje źródło w 

konstytucyjnej zasadzie zaufania do organu, realizuje gwarancyjny charakter interpretacji 

podatkowych. Odstępstwo od zasady z art. 14k § 1 O.p. powinno być zatem wyjątkiem a nie 

regułą. W każdym innym przypadku narusza to zasadę pewności co do stosowania prawa. 

5.12. Naczelny Sąd Administracyjny uważa za nieuprawnione stanowisko Sądu pierwszej 

instancji, "że Spółka we wniosku nie wskazała, że kluczowymi dla jej działalności są umowy 

najmu, których przejęcie nastąpi w wyniku transakcji." Zauważyć należy, że już na stronie 2 

wniosku o wydanie interpretacji Spółka wskazała, iż "W wyniku umowy Sprzedaży Kupujący 

wstąpi z mocy prawa (na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego) w prawa i obowiązki 

wynikające z umów najmu dotyczących powierzchni komercyjnej w Galerii zawartych z 

najemcami przez Sprzedającego". Jednocześnie we wniosku Spółka kilkunastokrotnie 

wskazywała, że w nieruchomości mieści się galeria handlowa, a zatem co oczywiste 

powierzchnia użytkowa nieruchomości była udostępniana najemcom w celu prowadzenia 

przez nich działalności gospodarczej na terenie C. H. Spółka nie negowała tego faktu, ani nie 

próbowała go ukryć. Niezasadne są zatem argumenty organu podatkowego, zaakceptowane 

przez Sąd pierwszej instancji, że Spółka nie podała tej informacji we wniosku. (…) 

5.14. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, twierdzenie Sądu pierwszej instancji o 

zaniechaniu poinformowania organu interpretacyjnego o powiązaniu między zbywcą a 

kupującym uznać należy za niezasadne. We wniosku wskazano na podmiot, który będzie 

zbywcą i podmiot nabywający sporne c.h. Oba wskazane przez Spółkę podmioty miały w 

członach swoich nazw nazwę grupy - E. - co jednoznacznie wskazywało na fakt lub co 

najmniej go sugerowało, że należą do jednej grupy kapitałowej, a więc są podmiotami 

powiązanymi. Podano także adresy tych dwóch spółek, które były identyczne. 

Organ podatkowy wydając interpretację nie odniósł się w ogóle do kwestii powiązań 

pomiędzy stronami co, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, pozwala na 

wyciągniecie wniosku, że okoliczność ta była bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Gdyby powiązania były istotne, należałoby się spodziewać wezwania Spółki do 

sprecyzowania stanu faktycznego. Tak się jednak nie stało, a znaczenie tej okoliczności 

zostało przypisane dopiero w postępowaniu wymiarowym. Fakt powiązania zbywcy i 

nabywcy stał się dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej 

interpretacji. Takie postępowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów 

publicznych wyrażonej w art. 121 O.p. Działania organów po wydaniu interpretacji nie mogą 

być ukierunkowane na to, żeby ją podważyć.” 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(k))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(k))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(678)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(121)&cm=DOCUMENT
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Wyroki powiązane 

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

 

Przepisy 

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) 

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. 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. 

 

Główne problemy 

1. Stopień szczegółowości opisu stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej. 

2. Gwarancyjna funkcja interpretacji. 

3. Interpretacja indywidualna – iluzja czy realna ochrona? 
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• Odmowa interpretacji indywidualnej przepisów MDR – Filip Świtała, Martini & 

Co.  

 

Wyrok WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2019 r., I SA/Po 825/19 

„Zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 O.p. tj. osobą uprawnioną do złożenia wniosku 

jest podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia odpowiedzialna za zobowiązania podatkowe, 

osoba, u której wystąpiła zaległość podatkowa, planujący utworzenie spółki, oddziału lub 

przedstawicielstwa.  o jakiej mowa w art. 14p O.p. ". 

„Przewidziany przez ustawodawcę zakres i sposób realizacji ochrony prawnej związanej z 

zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej odnosi się wyłącznie do interpretacji 

przepisów materialnego prawa podatkowego mających związek z kształtowaniem obowiązku 

czy zobowiązania podatkowego.” 

„Przedmiotem interpretacji indywidualnej nie mogą być zarówno przepisy prawa 

proceduralnego, jak i przepisy prawa materialnego nieodnoszące się wprost do zobowiązania 

lub skierowane do organów podatkowych.  Sama definicja przepisów prawa podatkowego 

zawarta w art. 3 pkt 2 O.p. nie jest wystarczająca, aby zakres przedmiotowy wyznaczyć.” 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Wykładnia systemowa art. 14b O.p. wskazuje, że dotyczy on wyłącznie takich stanów 

faktycznych, które spowodowały lub mogą spowodować powstanie odpowiedzialności 

podatkowej. Wniosek taki wynika z zestawienia wzmiankowanego przepisu z przepisem art. 

14p O.p., który stanowi, że przepisy rozdziału 1a O.p. podatkowa stosuje się odpowiednio do 

należności płatników lub inkasentów, zobowiązań osób trzecich oraz do należności, o których 

mowa w art. 52 § 1. Odstępstwo od zasady, że wnioskiem o interpretację może wystąpić 

podmiot zainteresowany przewiduje art. 14n § 1 O.p. Wynika z niego, że z wnioskiem o 

interpretację, która będzie dotyczyła spółki, mogą wystąpić również osoby planujące jej 

utworzenie. Ponadto, z wnioskiem o interpretację dotyczącą sytuacji, w której może się 

znaleźć oddział lub przedstawicielstwo, może wystąpić tworzący je przedsiębiorca. W obu 

tych przypadkach wniosek składany będzie przed powstaniem podmiotów, do których 

sytuacji odnosić się ma wnioskowana interpretacja. Organ interpretacyjny nie będzie badał 

więc wprost interesu prawnego danego podmiotu w uzyskaniu dochodzonej przezeń 

interpretacji, ale tylko: czy jest on "zainteresowany" w uzyskaniu interpretacji, z uwagi na 

skutki w zakresie odpowiedzialności podatkowej, które przedstawiany stan faktyczny w jego 

sprawie, bądź (wyjątkowo) w odniesieniu do planowanej spółki albo oddziału lub 

przedstawicielstwa, może spowodować. Jeżeli wnioskodawca nie wykaże związku 

przedstawianego (jako zasadnicza podstawa wniosku interpretacyjnego) stanu faktycznego z 

jego możliwą odpowiedzialnością podatkową (albo odpowiedzialnością podatkową 

projektowanej spółki lub tworzonego oddziału albo przedstawicielstwa), będzie to 

uzasadniało ocenę, że o interpretację nie wystąpił w rozumieniu prawa zainteresowany, to 

jest, że ubiega się o nią podmiot nieuprawniony w świetle unormowania art. 14b § 1 O.p. 

Z treści art.14b § 1 O.p. wynika też, że przedmiotem wykładni dokonywanej przez organ w 

tym trybie, mogą być jedynie przepisy prawa podatkowego. Termin "przepisy prawa 

podatkowego" - zdefiniowany w art. 3 pkt 2 O.p. obejmuje przepisy ustaw podatkowych, 

postanowienia ratyfikowanych przez [...] umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz 
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ratyfikowanych przez [...] innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki 

podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw 

podatkowych. Natomiast, zgodnie z definicją terminu "ustawy podatkowe" zawartą w art. 3 

pkt 1 O.p., ustawy podatkowe, to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych określających podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie 

obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujących 

prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich 

następców prawnych oraz osób trzecich. 

Chociaż w przywołanych przepisach zawarto definicje legalne terminów "przepisy prawa 

podatkowego" i "ustawy podatkowe", to jednak w art. 14b § 1 O.p. ustawodawca nie 

rozstrzygnął w sposób jednoznaczny, czy organ udzielający indywidualnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego może także dokonać urzędowej interpretacji przepisów 

regulujących postępowanie w sprawach podatkowych. 

(…) w art. 14k § 1 O.p. uregulowano kwestię ochrony prawnej podmiotu, który zastosuje się 

do udzielonej mu interpretacji indywidualnej. Wskazano w nim, że zastosowanie się do 

interpretacji indywidualnej [...] nie może szkodzić wnioskodawcy, który ją uzyskał. W 

dalszych przepisach, tj. art. 14k § 3, art. 14l, art. 14m, art. 14n i art. 14p O.p., stanowiących 

wyjaśnienie i wykonanie zasady nieszkodzenia w związku z zastosowaniem się do 

interpretacji, określone zostały skutki ochronne w zakresie materialnego prawa podatkowego. 

Wskazany w nich zakres, sposób i realizacja tej ochrony pozwalają wnioskować o związaniu 

ich z zastosowaniem się do interpretacji materialnego, a nie procesowego prawa 

podatkowego. Z powołanych przepisów nie wynika jakakolwiek ochrona natury procesowej. 

(…) ochronne skutki podatkowe z zakresu materialnego prawa podatkowego polegają na 

zwolnieniu od obowiązku zapłaty podatku oraz na nienaliczaniu odsetek za zwłokę od 

zaległości podatkowej. (…) gdyby przedmiotem interpretacji urzędowych mogły być także 

przepisy procesowe ustawodawca przewidziałby odpowiadającą im sferę ochrony prawnej. 

Ewentualne zastosowanie się do interpretacji dotyczącej stosowania prawa regulującego 

procesowe działania organów podatkowych oraz procesowe działania strony postępowania 

podatkowego, mogłoby mieć wpływ tylko na ocenę zgodności z prawem decyzji bądź 

postanowienia organu podatkowego, którego nie można utożsamiać z obowiązkiem zapłaty 

podatku i odsetek od zaległości podatkowej.  

Dodatkowym argumentem potwierdzającym słuszność prezentowanego stanowiska jest 

użycie w art. 14b O.p. zwrotów: "zaistniały stan faktyczny" oraz "zdarzenie przyszłe". Zwroty 

te dotyczą procesu stosowania prawa materialnego (subsumcji) pod opisany stan faktyczny 

(zdarzenie przyszłe). Opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) nie jest natomiast opisem 

sytuacji procesowej, w której sporne może być zastosowanie określonych przepisów 

normujących postępowanie podatkowe, a w szczególności postępowanie dowodowe. 

(…) wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca powinien złożyć 

oświadczenie (warunek konieczny), że elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem 

toczącego się postępowania, ani że nie rozstrzygnięto sprawy co do istoty (art. 14b § 4 O.p.). 

W tym kontekście istotna jest zatem zarówno możliwość zastosowania się do interpretacji 

indywidualnej i w efekcie funkcja ochronna w zobowiązaniu podatkowym, jak i możliwość 

złożenia skutecznego oświadczenia co do warunku koniecznego, o którym mowa w art. 14b § 

4 O.p. Zatem, ta okoliczność także potwierdza, że przedmiotem interpretacji indywidualnej 
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mogą być tylko przepisy prawa podatkowego, które spełniają łącznie wskazane warunki 

odnoszące się do zobowiązania podatkowego wnioskodawcy. 

Przedmiotem interpretacji indywidualnej nie mogą być zarówno przepisy prawa 

proceduralnego, jak i przepisy prawa materialnego nieodnoszące się wprost do zobowiązania 

lub skierowane do organów podatkowych. Sama definicja przepisów prawa podatkowego 

zawarta w art. 3 pkt 2 O.p. nie jest wystarczająca, aby zakres przedmiotowy wyznaczyć. 

Oceniając, czy dany przepis prawa podatkowego może podlegać interpretacji indywidualnej, 

należy mieć na względzie elementy wynikające z charakteru omawianych instytucji - w tym 

właśnie nadające interpretacji funkcję ochronną. Zatem możliwość zastosowania się do 

interpretacji indywidualnej, a w konsekwencji możliwość objęcia podmiotu legitymującego 

się do uzyskania interpretacji indywidualnej ochroną prawną jest warunkiem koniecznym do 

wydania interpretacji indywidualnej. Znaczenie prawne indywidualnych interpretacji prawa 

podatkowego sprowadza się przede wszystkim do możliwości zrealizowania i wykorzystania 

związanej z nimi ochrony prawnej 

 

Wyroki powiązane 

1. Wyrok NSA z dnia 1 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 892/12  

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze 

zm.) 

Art. 14b. § 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, 

wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego 

(interpretację indywidualną). 

§ 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa 

podatkowego:  

1) regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych; 

2) mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do 

nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności 

gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia 

ekonomicznego, w tym (…) 

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. 

§ 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. 
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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 (…) 

Art. 14p. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do należności płatników lub 

inkasentów, zobowiązań osób trzecich oraz do należności, o których mowa w art. 52 § 1. 

 

Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r.  Dz.U. 2018 poz. 646 

Art. 34. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej 

jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania 

przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie 

(interpretacja indywidualna). 

17. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (…) 

 

Główne problemy 

1. Funkcja ochronna interpretacji indywidualnych jako wskazująca na ograniczenie 

kręgu „zainteresowanych”. 

2. Interpretacja celowościowa i funkcjonalna przepisów nadających „legitymację 

procesową” w sytuacji precyzyjnego uregulowania katalogu przedmiotowego 

przepisów wyłączonych spod interpretacji. 

3. Stosunek procedury interpretacyjnej z OP do przepisów Prawa Przedsiębiorców. 
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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 – 300 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
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 PRZEGLĄD  ORZECZNICTWA  PODATKOWEGO 
 

- dwumiesięcznik poświęcony prezentacji oraz analizie orzecznictwa  w 
sprawach   podatkowych                                                
- ukazuje się nieprzerwanie od 1991 roku 

 

 
 

    Przewodniczącym Rady Naukowej jest Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński,  
Redaktorem naukowym jest dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK.  

 
Czasopismo adresowane jest do osób zawodowo zajmujących się tematyką podatkową:                   sędziów, urzędników, 
doradców podatkowych, prawników, biegłych rewidentów, księgowych a także naukowców i studentów. W piśmie poruszane są 
najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne                i praktyczne problemy z zakresu stosowania prawa podatkowego.  

 

W każdym numerze POP znajdują się: 

- glosy do wyroków orzeczeń sądów w sprawach podatkowych 

- artykuły, w których przekrojowo zostały opracowane wyroki z wybranych zagadnień podatkowych   poruszanych 

w orzecznictwie sądów polskich 

- komentarze do wybranych orzeczeń podatkowych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

- zestaw orzeczeń podatkowych NSA, WSA i ETS   

- w ostatnim numerze POP w danym roku jest zamieszczony skorowidz materiałów, wyroki w układzie   

chronologicznym, opracowania w układzie przedmiotowym oraz wg autorów   
          

 
Zamówienia prosimy składać na załączonej karcie, telefonicznie lub e-mailem:   wydawnictwo@tnoik.torun.pl   
  

KARTA ZAMÓWIENIA 
======================================================================== 

                               Towarzystwo  Naukowe  Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 
                            ul. Czerwona Droga 8,   87-100   Toruń        tel. 56 62 228 98, 56 62 238 07     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ZAMAWIAM                                   Jedn. miary      Ilość      Cena                                Wartość 
            brutto 

Prenumeratę na 2020 rok, nr 1 - 6 
„Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”      kpl.       .…..........   300,00 (w tym VAT 8 %)        ................................. 
                       ( 6 zeszytów) 

         Bez kosztów wysyłki 
............................................................................... 
 
 
...............................................................................                            NIP:….………......................................... 
nazwa  firmy  lub imię i nazwisko 
  

...............................................................................  
ulica  , nr  domu 

 ..............................................................................      
kod , miejscowość 
...............................................................................                            ……………………………………..………                           
tel. kontaktowy   
                                   czytelny podpis osoby zamawiającej 
       
    

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą wydawniczą w sklepie internetowym:  

 www.tnoik.com.pl       www.tnoik.torun.pl 

 

 

 

http://www.tnoik.com.pl/
http://www.tnoik.torun.pl/
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Szanowni Państwo 
Sukces koncepcji Toruńskiego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego skłonił 
mnie do podjęcia się organizacji kolejnych konferencji opartych na 

orzecznictwie sądów, ale poświęconych już tylko wybranym zagadnieniom 
prawa podatkowego. Uznałem, że ciekawym przedsięwzięciem byłoby 
spojrzenie na prawo podatkowe w kontekście innych dziedzin prawa. 

W efekcie 3 czerwca 2019 r. wraz z prof. UMK dr hab. Jackiem Wantoch-
Rekowskim przy wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zorganizowaliśmy konferencję  
SKŁADKI, PODATKI I INNE OBCIĄŻENIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH – 

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA 

Cały dzień dyskutowaliśmy o orzecznictwie sądów w sprawach składek na 

ubezpieczenia oraz opodatkowania dochodów pracowniczych. Okazało się, że 
wspólna dyskusja pracowników naukowych, sędziów, praktyków zarówno 
zatrudnionych w ZUS, jak i reprezentujących przedsiębiorców może być 

inspirująca. Był to bardzo zachęcający początek nowej formy naszej 
aktywności. Ten cykl konferencji nazwałem:  

 
PRAWO PODATKOWE W KONTEKŚCIE… 
W najbliższym czasie zajmiemy się  

PRAWEM PODATKOWYM W KONTEKŚCIE 
PRAWA CYWILNEGO  
Miejsce: Toruń 

Data: 22-23 maja 2020 (piątek-sobota) 
Prosimy o wpisanie tych dni do Państwa kalendarzy. Mamy nadzieję, że 

będzie to ciekawa, inspirująca i wcale nie łatwa dyskusja „podatkowców” z 
„cywilistami”. 
Zapisy uruchomimy gdy tylko ustabilizuje się sytuacja związana z epidemią koronawirusa. 

Nie ma co panikować, ale też i warto działać z rozwagą w dość niepewnym momencie.  

Informacje ukażą się na stronie: https://www.law.umk.pl/osf/ 

Dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK 
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK 

 
 
 

 

 

https://www.law.umk.pl/osf/
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Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych jest jednostką organizacyjną 

uczelni badawczej – UMK w Toruniu. Funkcjonuje w strukturach Wydziału Prawa i Administracji 

MISJA: implementacja wyników badań naukowych z zakresu prawa do praktyki 

społeczno-gospodarczej 

CEL: stworzenie i funkcjonowanie niezależnego, profesjonalnego ośrodka badań i 

ekspertyz oraz merytoryczne wsparcie dla instytucji samorządu terytorialnego, 

administracji rządowej, kancelarii prawnych i podatkowych, przedsiębiorców, a także 

osób fizycznych 

ZADANIA: odpłatne opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych, a także 

organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa na zlecenie jednostek sektora 

publicznego, prywatnego bądź osób fizycznych 

Do współpracy w ramach eksperckiego Uczelnianego Centrum Ekspertyz 

Prawnych zaprosiliśmy wybitnych specjalistów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu 

praktycznemu oferujemy pomoc we wszystkich dziedzinach prawa. 

PODSTAWA PRAWNA: zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum 

Ekspertyz Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji 

Kontakt: ekspertyzy@umk.pl; rekowski@umk.pl; anetaz@umk.pl 

Informacje szczegółowe: https://www.law.umk.pl/nauka/ekspertyzy/ 

 

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny. Prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju na 

Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Redaktor 

naczelny kwartalnika naukowego „Prawo Budżetowe Państwa 

i Samorządu”. Autor licznych ekspertyz i opinii prawnych. 

Członek regionalnej komisji orzekającej w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Autor ponad 100 

publikacji naukowych, w tym: komentarzy, monografii i 

podręczników. 

 

 

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK 

Ekspert z zakresu: 

✓ podlegania ubezpieczeniom społecznym 

✓ składek na ubezpieczenia społeczne 

✓ odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych 

✓ finansów jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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Sylwetki niektórych ekspertów 

Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych 

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych. Wykładał na temat 

prawa podatkowego Unii Europejskiej m.in. w uczelniach 

zagranicznych. Współpracownik International Bureau of 

Fiscal Documentation w Amsterdamie. Doradca podatkowy i 

radca prawny. W latach 2012-14 członek powołanej przez 

Komisję Europejską VAT Expert Group. Od 2014 do 2016 r. 

członek działającej przy Ministrze Finansów Rady 

Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Członek Państwowej 

Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Od 

2016 r. członek zarządu International Fiscal Association 

(Polish Branch), członek European Association of Tax Law 

Professors. Autor ponad 250 opracowań z zakresu prawa 

podatkowego i celnego. 

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK 

Ekspert z zakresu: 

✓ podatku od wartości dodanej 

✓ akcyzy 

✓ cen transferowych 

✓ umów w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania 

 

 

 

 

Radca prawny. Kieruje Katedrą Prawa Finansów Publicznych 

WPiA UMK. Współpracuje ściśle z uniwersytetami w 

Republice Czeskiej, okresowo był także pracownikiem Center 

of Czech and International Tax Law, Faculty of Law, Masaryk 

University Brno. Jest członkiem Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego (drugą 

kadencję), członkiem kolegiów redakcyjnych: Przeglądu 

Podatkowego, Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu i 

Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (redaktor naczelny). W 

latach 2014-2016 był członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa 

Podatkowego przy Ministrze Finansów. W ramach Ośrodka 

Studiów Fiskalnych już 5 lat organizuje cykliczne konferencje 

Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. Wykonywał 

liczne ekspertyzy prawne na potrzeby organów administracji 

m. in. Biura Analiz Sejmowych oraz licznych podmiotów 

gospodarczych.  

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

Ekspert z zakresu: 

✓ ogólnego prawa podatkowego 

✓ podatków dochodowych 

✓ podatków majątkowych 

✓ zabezpieczenia zobowiązań 

podatkowych międzynarodowego prawo 

podatkowego 

✓ prawa celnego 

✓ opłat publicznych 
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Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów 

Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 r. radca prawny. W 

ramach wykonywanego zawodu złożyła wiele skarg 

kasacyjnych do Naczelnego Sadu Administracyjnego oraz 

Sądu Najwyższego. Skutecznie wniosła również skargi do 

Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Praw Człowieka. 

Autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa 

podatkowego i finansowego. Specjalizuje się w europejskim 

oraz międzynarodowym prawie podatkowym. W pracy 

naukowej szczególną uwagę poświęca również 

konstytucyjnym aspektom nakładania danin publicznych.  

 

 

dr Ewa Prejs 

Ekspert z zakresu: 

✓ międzynarodowego i wspólnotowego 

prawa podatkowe 

✓ podatkowej pomocy publicznej 

✓ oceny zgodności przepisów prawa 

podatkowego z Konstytucją i prawem 

unijnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa administracyjnego. 

Radca prawny. Członek samorządowego kolegium 

odwoławczego w latach 2001-2013. Brał udział w 

postępowaniach administracyjnych i sądowo-

administracyjnych zarówno jako pełnomocnik stron 

postępowania jak i organów administracji publicznej. Autor 

wielu ekspertyz prawnych. 

 

dr Tomasz Brzezicki 

Ekspert z zakresu: 

✓ postępowania administracyjnego 

✓ procesu inwestycyjnego 

✓ planowania i zagospodarowania 

przestrzennego 
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Znany w środowisku naukowym specjalista z zakresu prawa 

karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego. 

Gruntowną wiedzę teoretyczną z obszaru tych gałęzi prawa 

łączy z praktyką jako czynny zawodowo adwokat. Z 

powodzeniem reprezentuje klientów w sprawach karnych 

gospodarczych oraz skarbowych. Posiada duży i 

wszechstronny dorobek naukowy, w którym można wyróżnić 

następujące nurty tematyczne: zasady odpowiedzialności 

karnej, środki związane z poddaniem sprawcy próbie, 

przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

ochronie środowiska, rodzinie i opiece, przeciwko mieniu, 

zasady postępowania wykonawczego, wykonywanie kary 

pozbawienia wolności. Jest v-ce Prezesem Towarzystwa 

Naukowego Prawa Karnego w Warszawie oraz członkiem 

Association Internationale de Droit Penal. 

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK 

Ekspert z zakresu: 

✓ prawa karnego materialnego 

✓ prawa karnego wykonawczego  

 

 

 

 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego jest 

absolwentką, ukończyła także Kurs Prawa Angielskiego i 

Unii Europejskiej organizowany przez The British Law 

Centre oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności 

Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się prawem karnym, 

karnoprawną ochroną własności intelektualnej oraz 

zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. 

Autorka wielu prac naukowych, w tym monografii 

„Prawnokarna ochrona znaków towarowych” (C.H. Beck, 

2017), wielokrotnie zapraszana jako ekspertka przez 

ogólnopolskie i regionalne media. Adwokatka prowadząca 

własną kancelarię. 

dr Natalia Daśko 

Ekspert z zakresu: 

✓ prawa karnego materialnego 

✓ karnoprawnej ochrony własności 

intelektualnej 
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Goście Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK 

Dr Izabela Andrzejewska-Czernek 

 

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek 

International Fiscal Association oraz 

Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. 

Interesuje się polskim i unijnym prawem 

podatkowym, w szczególności zagadnieniami 

związanymi z ich wykładnią. Autorka lub 

współautorka 10 książek i kilkudziesięciu artykułów 

naukowych. Współpracuje z kancelarią Vinci & Vinci. 

 

Adam Bącal 

 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Sędzia NSA od 1995 r. 

Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. 

Wykładowca na studiach podyplomowych 

prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki i 

Uniwersytet Warszawski. Członek IATJ 

(Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów 

Podatkowym). Autor publikacji z zakresu podatku od 

towarów i usług. 

Prof. dr. hab. Paweł Borszowski 

 

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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Bogusław Dauter 

 

Sędzia NSA, autor szeregu publikacji z zakresu 

postępowania podatkowego i 

sądowoadministracyjnego. 

Jarosław Dziewa  

 

Partner w Kancelarii Doradztwa Podatkowego 

„Dziewa & Rutyna“ Sp.j. w Legnicy; spejalizuje się w 

zakresie opodatkowania transakcji na rynku 

nieruchomości, na rynku obrotu wierzytelnościami, 

transakcji kapitałowych, transakcji związanych ze 

zmianami właścicielskimi przedsiębiorstw i ich 

restrukturyzacją, w tym fuzji, połączeń i przejęć, w 

zakresie planowania podatkowego, a także w 

postępowaniach podatkowych. 

Dr hab. Hanna Filipczyk   

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt 

badawczy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w 

Białymstoku, współpracownik Ośrodka Studiów 

Fiskalnych UMK i doradca podatkowy w Enodo 

Advisors. Członek Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Autorka czterech 

książek i kilkudziesięciu innych publikacji o tematyce 

podatkowej 

Dr Agnieszka Franczak 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa 

Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała 

na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w 

Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka 

publikacji z zakresu prawa podatkowego. Jest 

członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa 

Podatkowego, członkiem International Fiscal 

Association, członkiem Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa oraz członkiem 

kolegium redakcyjnego Kwartalnika Doradca 

Podatkowy wydawanego przez KIDP. Badania 

naukowe koncentrują się głównie wokół tematyki 

ochrony praw podatnika. 
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Michał Goj  

 

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” 

 Dr Artur Halasz  

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa 

Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor 

publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym 

monografii Definicje pojęć prawnych w 

ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych 

(Wrocław 2019). 

 

Dr Adam Kałążny  

 

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących 

podatków majątkowych. Autor szeregu publikacji na 

temat podatku od nieruchomości oraz podatku od 

przychodów z budynków. Tematem jego doktoratu 

było „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od 

nieruchomości. Na co dzień kieruje Zespołem ds. 

podatku od nieruchomości w warszawskim biurze 

Deloitte. 

Tomasz Kolanowski 

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu (1992r.). W latach 1992 - 

2004 pracownik administracji podatkowej w 

Bydgoszczy. Ukończona aplikacja radcowska (1996 

r.) Od 2004 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku. Od 2011 r. sędzia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w 

Izbie Finansowej. Członek Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa 

podatkowego, w tym m.in. współautor: „Podatek 

dochodowy od osób fizycznych – komentarz”, 

„Nieruchomości w prawie cywilnym, 

administracyjnym i podatkowym  t. 1 i 2”, „Ceny 

transferowe – wybrane zagadnienia”. 
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Piotr Kołodziejczyk   

 

Jest adwokatem i doradcą podatkowym, starszym 

menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i 

Sądowych EY. Piotr jest absolwentem Wydziału 

Prawa i Administracji UJ oraz Szkoły Prawa 

Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic 

University of America Columbus School of Law i 

WPiA UJ. Specjalizuje się w reprezentacji klientów w 

toku kontroli celno-skarbowych i podatkowych, 

postępowań podatkowych oraz sądowo-

administracyjnych. 

 

Dr Sławomir Krempa  

 

Doradca Podatkowy, Partner PwC, absolwent 

Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i 

Administracji) oraz Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie. Doktor nauk prawnych na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

(opodatkowanie fuzji i przejęć). Autor książki oraz 

wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów 

procesów restrukturyzacyjnych. Członek Kolegium 

Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.  

 

Andrzej Ladziński  

 

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. 

Mariusz Marecki  

 

Specjalista ds. postępowań podatkowych PwC z 

ponad 20-letnim doświadczeniem. Jest autorem 

licznych publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, 

Monitorze Podatkowym i Gazecie Prawnej. Przez 

szereg lat był przewodniczącym grupy Ogólne Prawo 

Podatkowe Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. 

Pracował również w Izbie Skarbowej w Warszawie 

m.in. na stanowisku kierownika referatu podatków 

pośrednich. W 2014 roku uzyskał prestiżowy tytuł 

najlepszego specjalisty do spraw postępowań 

podatkowych przyznawany przez gazetę 

Rzeczpospolita. Mariusz w latach 2014-2016 był 

członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego 

przy Ministrze Finansów. 
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Dr hab. prof. UAM Dominik Mączyński  

 

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor w 

Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i 

Administracji UAM w Poznaniu. Sędzia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

 

Tomasz Michalik  

 

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. 

W latach 1995 - 2004 kierował zespołem VAT, ceł i 

akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Wchodził w skład 

światowego zarządu Grupy VAT w Ernst & Young 

Global. Jest ekspertem sejmowej Komisji ds. 

Finansów Publicznych w pracach nad projektem 

ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez 

Chamber's Global, International Tax Review oraz The 

European Legal 500 uznawany jest za wiodącego 

eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W 

rankingu Doradztwa Podatkowego dziennika 

„Rzeczpospolitej” osiem razy z rzędu został uznany za 

najlepszego specjalistę w zakresie VAT. Jest autorem 

licznych publikacji w fachowych wydawnictwach 

krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do 

ustawy o VAT, który doczekał się już 11 wydań. W 

latach 2010 – 2014 był przewodniczącym Krajowej 

Rady Doradców Podatkowych. 

Krzysztof Musiał 

  

Doradca podatkowy. Zawód wykonuje od 1991 r. 

Jako pierwszy w Polsce złożył egzamin zawodowy. 

Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy 

Podatkowi we Wrocławiu. Szef zespołu podatkowego 

w CWW – Cetera, Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy 

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów we 

Wrocławiu. Partner w kancelarii doradców 

podatkowych Horsh sp. z o.o. we Wrocławiu. 

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z 

administracją skarbową i celną przed sądami 

administracyjnymi oraz doradztwem podatkowym w 

zakresie fuzji i przejęć, jak również na rynku 

finansowym. Autor kilkudziesięciu publikacji w 

zakresie prawa podatkowego. 
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Artur Nowak  

 

Radca prawny, partner w Praktyce Podatkowej DZP. 

Od 1995r. zajmuje się doradztwem głównie w 

obszarze kontroli podatkowych oraz sporami z 

organami skarbowymi przed sądami 

administracyjnymi. Obrońca w sprawach karno-

skarbowych.   

 

Anna Pęczyk-Tofel  

 

Doradca podatkowy i radca prawny. Specjalizuje się 

w postępowaniach podatkowych i sądowych. 

Reprezentowała klientów w postępowaniach przed 

organami podatkowymi oraz sądami 

administracyjnymi z zakresu podatków dochodowych 

(szerokiego spektrum spraw w zakresie cen 

transferowych), VAT, akcyzy, PCC oraz podatków 

lokalnych. Kompleksowo wspiera podatników w 

ramach przygotowania do kontroli, reprezentowania 

ich w trakcie kontroli, a także budowania strategii na 

wypadek weryfikacji przez organy podatkowe 

przeprowadzonych w przeszłości transakcji / 

dokonanych rozliczeń podatkowych. Ma bogate 

doświadczenie w odzyskiwaniu podatku u źródła dla 

wielu zagranicznych inwestorów. Jest autorką 

licznych publikacji w prasie, magazynach branżowych 

oraz artykułów naukowych. Karierę zawodową 

rozpoczęła w 2004 roku w polskiej kancelarii, a 

następnie kontynuowała w dziale postępowań 

podatkowych w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. 

Od 2016 r. jest związana z CRIDO. 

 

 

 

Radosław Pioterczak  

 

Doradca podatkowy, wspólnik zarządzający w 

kancelarii Vinci & Vinci. Autor kilkudziesięciu 

publikacji naukowych. Zajmuje się zagadnieniami 

związanymi z obsługą przedsiębiorstw, w tym 

tematyką specjalnych stref ekonomicznych oraz 

Polskiej Strefy Inwestycji. W ramach działalności 

społecznej zaangażował się w sprawy ulgi 

meldunkowej. Był pełnomocnikiem w sprawach, w 

których zapadły przełomowe wyroki (m.in. 

29.06.2017 r. - pierwsze korzystne wyroki NSA oraz 

31.07.2019 - potwierdzenie przez NSA sprzeczności z 

Konstytucją przepisu, który był źródłem sporów w 

sprawach o ulgę meldunkową. 
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Artur Podsiadły  Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, doradca podatkowy, 

menedżer w dziale doradztwa podatkowego w biurze 

Deloitte w Poznaniu, absolwent prawa oraz studiów 

podyplomowych z zakresu rachunkowości, zajmuje 

się doradztwem głównie w ramach postępowań 

mających na celu weryfikację rozliczeń 

dokonywanych dla celów podatkowych, a także 

postępowań egzekucyjnych i karnych skarbowych, 

autor licznych publikacji z tego zakresu. 

 

Jan Rudowski  

 

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. 

 

Aleksandra Rutkowska  

 

Radca prawny, counsel w warszawskim Zespole 

Doradztwa Podatkowego kancelarii Dentons, kieruje 

Praktyką Postępowań Podatkowych. Specjalizuje się 

w sporach podatkowych, z sukcesem wspiera klientów 

w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych oraz 

postępowaniach podatkowych przed organami 

Krajowej Administracji Skarbowej, a także przed 

sądami administracyjnymi. Wielokrotnie 

reprezentowała Polskę (jako pracownik Urzędu 

Komitetu Integracji Europejskiej w latach 2006-2010) 

oraz klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, a także przed Trybunałem 

Konstytucyjnym. Ma doświadczenie w ocenie ryzyka 

podatkowego, w tym ryzyka odpowiedzialności 

osobistej i zarządzaniu ryzykiem podatkowym. 

Wspiera klientów w wypracowaniu i wdrażaniu 

procedur podatkowych. Reprezentowała fundusze 

inwestycyjne z krajów Unii Europejskiej, USA, 

Kanady i Korei przed polskimi organami 

podatkowymi i sądami administracyjnymi, odzyskując 

nadpłaty w podatku dochodowym. Ma także bogate 

doświadczenie w doradztwie w obszarze podatku 

akcyzowego. 

 



196 
 

Alicja Sarna  

 

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). 

Tomasz Siennicki  

 

Członek zarządu i wspólnik w KNDP Doradztwo 

Podatkowe sp. z o.o. Wykładowca na Uczelni 

Łazarskiego. Prawem podatkowym zajmuje się od 

ponad 19 lat, głównie w obszarze VAT. Doradza 

klientom z większości branż, w tym w szczególności 

paliowej, energetycznej, budowlanej, 

nieruchomościowej, finansowej, obejmując 

kompleksowo interesujące ich zagadnienia najczęściej 

w aspekcie kilku podatków. Aktywnie uczestniczy w 

projektach restrukturyzacyjnych, transakcjach M&A, 

w tym w szczególności obejmujących nieruchomości, 

jak też zarządza takimi projektami. Reprezentuje 

klientów w sporach z organami skarbowymi. 

Filip Świtała 

 

Doradca podatkowy w Martini & Co.z ponad 20 

letnim doświadczeniem w zdobytym w największych 

firmach konsultingowych, Komisji Europejskiej oraz 

w Ministerstwie Finansów, gdzie pracował jako 

dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego (2017-

2018), a następnie podsekretarz stanu odpowiedzialny 

za politykę podatkową (2018-2019).  W tym okresie 

wdrożył m. in. STIR, konwencję MLI, dyrektywy: 

DAC-4, DAC-5 i DAC-6 (MDR), ATAD 2, a także IP 

BOX oraz CIT 9%. Negocjował w imieniu Polski 

szereg zmian do umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania oraz nowe umowy podatkowe. 

Zmodyfikował metodologię negocjowania tych 

umów. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego 

Prawa Podatkowego, która przygotowała projekt 

nowej Ordynacji podatkowej oraz Rzecznika praw 

podatnika Ukończył wiele profesjonalnych szkoleń 

podatkowych, m. in. w: Amsterdam Centre for Tax 

Law (University of Amsterdam), International Bureau 

of Fiscal Documentation (Amsterdam), Komisja 

Europejska (Bruksela), International Law Academy – 

IRA (Trier), oraz ostatnio kurs Top Public Executives 
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w IESE Business School (Barcelona). Współautor 

komentarza do ustawy o CIT (wyd. LexisNexis, 2007 

i 2009), autor komentarzy do 10 wyroków Trybunału 

Sprawiedliwości (wyd. Wolters Kluwer, 2014, red. 

nauk. W. Nykiel, A. Zalasiński) oraz wielu publikacji 

o tematyce podatkowej w fachowej prasie polskiej i 

zagranicznej. 

 

Adam Wacławczyk   

 

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. 

Dr Krzysztof Winiarski  

 

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 

Dr Joanna Zawiejska-Rataj 

 

Radca prawny, doradca podatkowy, partner associate 

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, 

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. 
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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 

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych 

WPiA UMK w Toruniu. Współpracuje (będąc 

okresowo zatrudniony) z Uniwersytetem 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 

 

Pracownik Katedry 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). 
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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. 

 

 


