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Odpowiedni czas na złożenie wniosku o upadłość w kontekście 

odpowiedzialności solidarnej członka zarządu – doradca podatkowy Jakub 

Warnieło MDDP  

 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 3.11.2021 r., I SA/Bd 372/21, wyrok 

nieprawomocny 

Jeśli zobowiązanie podatkowe nie wynikało z deklaracji, a zostało określone 

dopiero w decyzji wydanej w 2018 r., to nie sposób twierdzić, że w 2014 r. było 

ono wymagalne. Wymagalność należy rozumieć jako możliwość prawnie 

skutecznego zażądania przez wierzyciela, by dłużnik spełnił świadczenie, a taka 

sytuacja w niniejszej sprawie zaistniała nie wcześniej, niż doręczenie spółce 

decyzji organu I instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Przed doręczeniem spółce decyzji zobowiązanie nie było wymagalne, choćby 

nawet organ podatkowy był słusznie przekonany o jego istnieniu. Poprawność 

tego stanowiska potwierdza choćby taki niezaprzeczalny fakt, że w braku 

deklaracji lub decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, organ 

nie mógłby przecież swojej wierzytelności zgłosić – jako wymagalnej - w 

postępowaniu upadłościowym, mimo że w sensie prawnym zobowiązanie 

podatkowe w podatku akcyzowym istniało. Jeśli istniało, ale nie było 

stwierdzone w decyzji lub deklaracji, to nie było wymagalne. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„W judykaturze wskazuje się, że wymienione w art. 11 u.p.u.n. przesłanki zgłoszenia 

wniosku o upadłość mają charakter alternatywny i równorzędny, dlatego zaistnienie 

chociażby jednej z nich pozwala na ogłoszenie upadłości przedsiębiorców (por. wyrok 

WSA we Wrocławiu w wyroku z 8 grudnia 2009 r., I SA/Wr 973/09; wyrok NSA z dnia 

10 kwietnia 2015 r., II FSK 853/13).” 

„Sąd nie kwestionując przedstawionych przez organ wywodów odnoszących się do 

powstawania z mocy prawa zobowiązania w podatku akcyzowym, nie zgadza się 

jednak z konkluzjami wyprowadzanymi przez organ dla kwestii odpowiedzialności 

Skarżącego. Podkreślić należy, że regulacja zawarta w art. 11 ust. 1 u.p.u.n. kładzie 

nacisk na wymagalność zobowiązań podatnika. Zdaniem Sądu organ niewłaściwie 

rozumie użyte w art. 11 ust. 1 u.p.u.n. pojęcie "wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych".” 

„Nie można w związku z tym przyjąć, jak to uczynił organ, że podstawą stwierdzenia 

niewypłacalności spółki może być pierwsza z wymienionych w art. 11 przesłanek, tj. 

niewykonywanie przez dłużnika swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Czym 

innym jest "wymagalność" zobowiązania, a czym innym jego "powstanie" z mocy 

prawa właściwe dla zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa, tak jak 

zobowiązanie w podatku akcyzowym. Wymagalność zobowiązania w takim 

przypadku, jaki zaistniał w niniejszej sprawie, musi być wiązana z istnieniem w 

obrocie prawnym bądź deklaracji, w której wykazano kwotę podatku do zapłaty, bądź 

decyzji, która określa kwotę zobowiązania podatkowego. Tylko decyzja lub deklaracja 

mogą stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, tylko z nich zatem 

wynikać może kwota "wymagalnego" zobowiązania. Jeśli zobowiązanie podatkowe nie 

wynikało z deklaracji, a zostało określone dopiero w decyzji wydanej w 2018 r., to nie 

sposób twierdzić, że w 2014 r. było ono wymagalne. Wymagalność należy rozumieć 
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jako możliwość prawnie skutecznego zażądania przez wierzyciela, by dłużnik spełnił 

świadczenie, a taka sytuacja w niniejszej sprawie zaistniała nie wcześniej, niż 

doręczenie spółce decyzji organu I instancji określającej wysokość zobowiązania 

podatkowego. Przed doręczeniem spółce decyzji zobowiązanie nie było wymagalne, 

choćby nawet organ podatkowy był słusznie przekonany o jego istnieniu. Poprawność 

tego stanowiska potwierdza choćby taki niezaprzeczalny fakt, że w braku deklaracji 

lub decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, organ nie mógłby 

przecież swojej wierzytelności zgłosić – jako wymagalnej - w postępowaniu 

upadłościowym, mimo że w sensie prawnym zobowiązanie podatkowe w podatku 

akcyzowym istniało. Jeśli istniało, ale nie było stwierdzone w decyzji lub deklaracji, 

to nie było wymagalne.” 

„W realiach rozpoznawanej sprawy oznacza to, że badając sytuację finansową spółki 

dla potrzeb ustalenia, w kontekście drugiej przesłanki niewypłacalności, tj. art. 11 

ust. 2 u.p.u.n., czy wystąpiła niewypłacalność rozumiana jako sytuacja, gdy 

zobowiązania przekroczą wartość majątku spółki, i czy ewentualnie we właściwym 

czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości –- organ powinien uwzględnić 

wysokość zobowiązania podatkowego określonego w decyzji Naczelnika Drugiego 

Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] listopada 2018 r. określającej spółce [...] wysokość 

zobowiązania w podatku akcyzowym za maj w kwocie [...]zł i za listopad 2014 r. w 

wysokości [...] zł. W zaskarżonej decyzji stwierdzono, że zobowiązania spółki za 2014 

r., uwzględniając zobowiązania wynikające z bilansu za ten rok (2.152.030,23 zł) oraz 

z wymienionej decyzji, wyniosły łącznie [...] zł i przekroczyły wartość jej majątku 

(kwotę 2.841.177,05 zł wynikającą z bilansu za 2014 r.) o kwotę [...]zł.” 

„Ponownie rozpatrując sprawę organ będzie miał także na względzie to, że ocena czy 

zobowiązania spółki przekroczyły wartość jej majątku, jest możliwa tylko w 

kontekście realnej wartości majątku dłużnika, nie zaś zapisów księgowych. Nie 

wystarcza zatem mechaniczne zestawienie kwot wynikających z bilansu, niezbędna 

jest rzeczywista ocena kondycji spółki. Użytych w art. 11 ust. 2 u.p.u.n. pojęć 

zarówno "zobowiązań", jak i "majątku" nie można całkowicie utożsamiać z pojęciami 

"aktywów" i "pasywów". Pod pojęciem aktywów należy rozumieć ogół składników 

majątkowych w ujęciu wartościowym będących własnością przedsiębiorcy, z kolei 

pasywa to źródła finansowania aktywów, czyli znajdujące się w dyspozycji firmy, 

kapitały własne, zysk oraz zobowiązania wobec innych jednostek. Tymczasem w art. 

11 ust. 2 u.p.u.n. ustawodawca posługuje się terminologią stricte cywilistyczną. 

Termin "zobowiązania" oznacza po prostu długi będące składnikiem treści stosunku 

zobowiązaniowego, a pod pojęciem "majątku" kryje się mienie w rozumieniu art. 44 

k.c. Wobec tego treść bilansu może nie w pełni odzwierciedlać wszystkich składników 

majątku przedsiębiorcy. Bilans ma jedynie walor porządkujący ten majątek według 

źródeł jego finansowania (por. wyrok NSA z dnia 12 września 2017 r., I FSK 1666/15; 

wyrok NSA z dnia 10 listopada 2017 r., II FSK 2895/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 22 maja 2018 r., VII AGa 1355/18). Jednocześnie w literaturze i w 

orzecznictwie sądowym zauważa się, że stan przekroczenia wartości zobowiązań nad 

wartością majątku można uznać za podstawę ogłoszenia upadłości tylko wtedy, gdy 

powstała w ten sposób strata jest wyższa od niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 

pod warunkiem że jest ona większa od całego kapitału własnego (por. J. S. Seweryn, 

Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym, PPH 2003, nr 12, s. 
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22-23; wyrok NSA z dnia z dnia 10 listopada 2017 r., II FSK 2895/15; wyrok WSA we 

Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2013 r., I SA/Wr 318/13).” 

„W zaskarżonej decyzji, jak i z decyzji organu pierwszej instancji wynika, że wielkość 

zobowiązań (2.152.030,23 zł) spółki [...] oraz wartość jej majątku (2.841.177,05 zł) 

ustalono jedynie o oparciu o dane wynikające z bilansu spółki za 2014 r. Wartość 

wykazanych w bilansie aktywów i pasywów może być jednak – jak to już stwierdzono 

- niewystarczająca dla określenia sytuacji majątkowej spółki. Sąd tej kwestii nie 

przesądza. Jednakże jeżeli organ uważa, że dla ustalenia chwili, w której 

zobowiązania przekroczyły wartość majątku spółki wystarczająca jest wyłącznie 

analiza danych z bilansu spółki, wyjaśni dlaczego tak uważa. Organ wyjaśni też, czy 

stan przekroczenia wartości zobowiązań nad wartością majątku, a więc powstała 

strata jest wyższa od niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i czy jest ona większa od 

całego kapitału własnego. Niewyjaśnienie przez organ powyższych kwestii narusza 

art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 O.p. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy. Ustalenie momentu wystąpienia przesłanki ogłoszenia upadłości, o której 

mowa w art. 11 ust. 2 p.u.n. będzie dla tej sprawy istotne w świetle przedstawionego 

wyżej stanowiska Sądu, że przesłanka zaprzestania wykonywania wymagalnych 

zobowiązań nie wystąpiła w 2014 r.” 

„Reasumując zagadnienie wystąpienia przesłanek niewypłacalności, zdaniem Sądu 

wywody organu wskazujące na wystąpienie przesłanek upadłości są co do każdej z 

nich ułomne: co do pierwszej, Organ zdaniem Sądu dokonał niewłaściwej wykładni 

pojęcia "wymagalnych zobowiązań" (art. 11 ust. 1 p.u.n.) i w konsekwencji błędnie 

ustalił, że przesłanka określona w art. 11 ust. 1 p.u.n. wystąpiła w momencie upływu 

terminu płatności akcyzy za listopad 2014 r. Co do drugiej przesłanki (art. 11 ust. 2 

p.u.n.) nieadekwatna jest data właściwa na zgłoszenie wniosku o upadłość, przyjęta 

przez organ na podstawie stwierdzenia wystąpienia pierwszej przesłanki 

niewypłacalności.” 

„Jeśli nawet organ stał na – błędnym zdaniem Sądu – stanowisku, że przesłanki do 

ogłoszenia upadłości istniały w momencie upływu terminu podatku akcyzowego za 

listopad 2014 r., a czasem właściwym do zgłoszenia wniosku o upadłość był [...] 

stycznia 2015 r., to nie powinno ująć uwadze organu, że akcentowanie przez 

Skarżącego braku wiedzy i świadomości co do istnienia zobowiązań spółki powinno 

być wzięte pod uwagę jako próba wykazania, że Skarżący nie ponosi winy za 

niezłożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie, tj. na przesłankę uwalniającą 

od odpowiedzialności przewidzianą w art. 116 § 1 pkt 1 lit. b) O.p.” 

„(…) I tak Skarżący jeszcze w toku postępowania podatkowego zwracał uwagę na to, 

że nie powinien ponosić odpowiedzialności w sytuacji, kiedy wydanie decyzji 

określającej wysokość zobowiązania podatkowego nastąpiło w czasie, kiedy nie pełnił 

już funkcji członka zarządu. W odwołaniu Skarżący akcentował, że w okresie gdy 

sprawował funkcję, nie doszło to utraty przez spółkę zdolności do wykonywania 

wymagalnych zobowiązań, nie było przesłanek do ogłoszenia upadłości. Zdaniem 

Sądu to stanowisko Skarżącego należało ocenić jako próbę wykazania, że Skarżący 

nie ponosi winy za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość.” 

„Sąd jest zdania, że brak winy w niezgłoszeniu wniosku o upadłość może być 

odnoszony jedynie do wyjątkowych sytuacji, w szczególności takich, w których 

członek zarządu nie ma wiedzy co do rzeczywistej sytuacji w zakresie płacenia 

zobowiązań przez spółkę z uzasadnionych (obiektywnie) przyczyn i przy dołożeniu 
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należytej staranności nie może tej wiedzy uzyskać albo podjąć stosownych działań 

(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt II UK 265/10). W 

argumentacji Skarżącego przedstawianej w toku postępowania i w skardze Sąd 

dostrzega właśnie wskazywanie na to, że członek zarządu – na płaszczyźnie rozliczeń 

w podatku akcyzowym - działał z należytą starannością i profesjonalizmem, 

pozostając w zaufaniu do organów celnych w sposób ciągły nadzorujących poczynania 

spółki na płaszczyźnie rozliczeń. Skarżący powołuje się na to, że Spółka – a tym 

samym i on – kierowali się wskazówkami organów, a decyzje wydane w stosunku do 

spółki po zmianie właściwości organów w sprawach akcyzowych, były zaskakujące.” 

„Organ nie stwierdza, aby istniejące zobowiązanie spółki w podatku akcyzowym było 

przez nią znane i aby zostało ukryte. Wszystko wskazuje na to, że spółka – mimo 

pozostawania pod stałym nadzorem organu podatkowego z racji wykonywanej 

działalności - popełniła w swoich rozliczeniach błąd, będący następstwem zmiany 

przepisów, która nie została w spółce właściwie rozeznana i wdrożona.” 

Obowiązkiem organów było rozważenie tego, czy w kontekście podnoszonych przez 

Stronę argumentów, zachodziły przesłanki do uznania, że wystąpiła przesłanka 

uwalniająca go od odpowiedzialności, polegająca na braku winy w niezgłoszeniu 

wniosku o upadłość we właściwym czasie. Organ powinien był wziąć pod uwagę to, 

czy i na ile usprawiedliwiona była jego nieświadomość co do potencjalnej przesłanki 

niewypłacalności spółki, jaką – zdaniem organu, w świetle późniejszej decyzji z 2018 

r. - było istnienie powstałych z mocy prawa, a nieujawnionych jeszcze zobowiązań w 

podatku akcyzowym za maj i listopad 2014 r., a następnie za styczeń 2015 r. 

Reasumując tę część rozważań poświęconych przesłance braku winy w niezgłoszeniu 

upadłości we właściwym czasie, zdaniem Sądu nierozważenie okoliczności pod kątem 

istnienia negatywnej przesłanki odpowiedzialności, o której mowa w art. 116 § 1 pkt 

1 lit. b) O.p. stanowiło naruszenie art. 187 § 1 i art. 191 O.p., w stopniu mogącym 

mieć istotny wpływ na wynik sprawy, ponieważ organ zaniechał wnikliwej oceny 

zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem istnienia przesłanki braku winy, o 

której mowa w art. 116 § 1 pkt 1 lit. b) O.p. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z dnia 25 maja 2018 r., I FSK 1328/16; 

wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r., I SA/Bk 679/1 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz 

1540) 

 

Art. 116 § 1 

§  1.  Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki 

akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają 

solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku 

spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu: 

1) nie wykazał, że: 

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie 

zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 
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maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) albo zatwierdzono 

układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, albo 

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy; 

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości 

podatkowych spółki w znacznej części. 

 

Art. 116 § 2 

§  2.  Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu 

zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich 

obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a 

powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. 

 

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 

(Dz.U.2012.1112) 

 

Art.  11.   

1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych. 

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za 

niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego 

majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. 

 

Art.  21.  

1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w 

którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o 

ogłoszenie upadłości. 

 

Główne problemy 

1. Wykładania przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności prowadzi do 

nadmiernie restrykcyjnego modelu podnoszenia odpowiedzialności podatkowej 

przez członków zarządu.  

2. Kiedy można mówić, że zobowiązanie podatkowe stało się wymagalne w 

rozumieniu Prawa upadłościowego?  

3. W jaki sposób możliwe jest wykazanie braku winy w niezgłoszeniu wniosku o 

upadłość?  


