
1 
 

Wznowienie postępowania w oparciu o dowody znane stronie w toku zwykłego 

postępowania instancyjnego 

 

Wyrok NSA z 13 lipca 2021 r., II FSK 3333/18 

Nieprzeprowadzenie określonych dowodów w toku zwykłego postępowania 

instancyjnego, jeżeli dowody te mogły być powołane przez stronę, nie może być 

podstawą wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 O.p. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) mając na uwadze wskazane przez stronę skarżącą dowody oraz okoliczności, które w jej 

ocenie odpowiadają przesłankom wznowieniowym wymienionym w art. 240 § 1 pkt 5 O.p., 

należy podkreślić, że postępowanie uruchamiane na skutek wznowienia postępowania nie jest 

kontynuacją postępowania instancyjnego, a wobec tego brak jest w nim podstaw do pełnej 

merytorycznej kontroli decyzji, którą zakończono sprawę w postępowaniu zwykłym. Instytucja 

wznowienia postępowania nie jest też środkiem, za pomocą którego można wzruszać każdą 

wadliwą decyzję ostateczną, niezależnie od stopnia tej wadliwości. Omawiana instytucja ma 

na celu stworzenie prawnej możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego i podjęcia rozstrzygnięcia sprawy zakończonej ostateczną decyzją podatkową 

tylko wówczas, gdy postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi było dotknięte 

wadami procesowymi enumeratywnie wskazanymi w art. 240 O.p. 

 

W tym kontekście należy stwierdzić, że zwrot "wyjdą na jaw", którym posłużono się w art. 240 

§ 1 pkt 5 O.p., charakteryzuje sytuację, w której okoliczności te nie były znane nikomu – 

zarówno organowi podatkowemu, jak i stronie postępowania podatkowego. W zapatrywaniu 

tym utwierdza dalsza część przepisu ("...lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji 

nieznane organowi, który wydał decyzję"), w której z podstaw wznowienia postępowania 

wyklucza się dowody nowe dla strony, ale które były znane organowi podatkowemu. Trudno 

zatem zanegować zapatrywanie utrwalone w orzecznictwie, jak również w nauce prawa, 

zgodnie z którym strona może powoływać się w postępowaniu wznowieniowym tylko na takie 

okoliczności faktyczne bądź dowody, co do których istnienia nie posiadała wiedzy w trakcie 

toczącego się postępowania zwykłego, zatem nie mogła żądać ich uwzględnienia w jego toku 

(…). 

 

Można dodać, że za takim rozumieniem omawianej przesłanki wznowieniowej przemawiają też 

istotne względy aksjologiczne, do których należy wzgląd na trwałość decyzji ostatecznych (art. 

128 O.p.) oraz wywodzony z art. 123 § 1 O.p. obowiązek współdziałania strony z organem 

podatkowym w trakcie prowadzonego przez niego postępowania. Wyklucza to możliwość 

powoływania się przez stronę na okoliczności faktyczne, o których wiedziała, ale na które nie 

wskazała w toku postępowania zakończonego decyzją ostateczną, jako że zaakceptowanie 

takiej możliwości nie tylko niweczyłoby zasadę trwałości decyzji ostatecznych, ale regułę tę 

czyniłoby wręcz iluzoryczną. Sankcjonowałoby także zatajanie przez strony okoliczności 

faktycznych lub dowodów w postępowaniu zwykłym celem pozyskania podstaw do 

późniejszego inicjowania postępowań nadzwyczajnych (…). 

Oceniając zarzut naruszenia art. 240 § 1 pkt 5 O.p. poprzez przyjęcie, że okoliczności, na które 

wskazał świadek (…), nie miały istotnego znaczenia i nie były nowe, należy przypomnieć, że w 

postępowaniu wznowieniowym strona może powoływać się tylko na takie okoliczności, o 

których nie miała wiedzy w trakcie postępowania zwykłego. Tymczasem, jak wynika z 

uzasadnienia decyzji organu drugiej instancji, okoliczność ta byłą znana stronie przed 

wydaniem decyzji ostatecznej – czego nie zakwestionowano w skardze kasacyjnej. Ponadto 

pełnomocnik strony skarżącej nie dostrzegł, że wnioskowany przez stronę dowód został 

przeprowadzony przez organ, który następnie ocenił go jako niewiarygodny – a co za tym idzie 
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nie może on stanowić podstawy do przyjęcia, że skarżący faktycznie zajmował się wymianą 

waluty w latach 80-tych. Zdaniem organu, skoro dowód ten został zgłoszony przez stronę 

dopiero na etapie postępowania wznowieniowego, stanowi to wyraz strategii działania podjętej 

w celu podważenia wcześniejszych ustaleń. W tym zakresie jednak strona skarżąca nie 

przedstawiła odpowiednich zarzutów naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej 

regulujących kwestię oceny materiału dowodowego oraz ustalania stanu faktycznego sprawy 

(…). 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 7 grudnia 2021 r., sygn. akt II FSK 1129/21 

wyrok NSA z 10 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 32/17 

wyrok NSA z 13 maja 2020 r., sygn. akt II FSK 2974/19 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze 

zm.) 

Art. 240 § 1 W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 

(…) 

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w 

dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję 
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Główne problemy 

1. nowość okoliczności - odnoszenie do stanu wiedzy organu, czy też podatnika? 

2. Czy "nowe" okoliczności, o których strona wiedziała podczas postępowania zwykłego 

mogą stanowić podstawę do wznowienia postępowania z urzędu? 

 


