
• Tomasz Rolewicz

• 6 marca 2022 r.

Wyrok NSA
I FSK 1335/20



Wyrok NSA z dnia 5 marca 2021 r. 
I FSK 1335/20

• Algorytm służący do ustalenia wskaźnika ryzyka, o którym mowa w 
art. 119zn § 3 O.p., nie jest dokumentem i jako taki nie mógł 
stanowić dowodu wymienionego w art. 106 § 3 P.p.s.a. 
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Przepisy

• Art. 119zn. § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje analizy ryzyka wykorzystywania działalności 

banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, 

uwzględniając posiadane dane, w tym wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zq 

oraz art. 119zs.

• (…)

• § 3. Wskaźnik ryzyka jest ustalany w odniesieniu do podmiotu kwalifikowanego na podstawie opracowanych przez 

izbę rozliczeniową algorytmów, uwzględniających najlepsze praktyki sektora bankowego i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu ich działalności do przestępstw oraz 

przestępstw skarbowych, a także:

• 1) kryteria ekonomiczne - polegające na ocenie dokonywanej przez podmiot kwalifikowany transakcji za pomocą rachunku podmiotu kwalifikowanego w otoczeniu 

gospodarczym, w szczególności pod względem celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lub dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem 

prowadzonej działalności;

• 2) kryteria geograficzne - polegające na dokonywaniu transakcji z podmiotami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych;

• 3) kryteria przedmiotowe - polegające na prowadzeniu przez podmiot kwalifikowany działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na 

wyłudzenia skarbowe;

• 4) kryteria behawioralne - polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu podmiotu kwalifikowanego;

• 5) kryteria powiązań - polegające na istnieniu powiązań podmiotu kwalifikowanego z podmiotami, co do których występuje ryzyko, że uczestniczą w działaniach mających 

związek z wyłudzeniami skarbowymi lub organizują takie działania.

• (…)
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Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

• Art. 106 § 3

• Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody 
uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia 
istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia 
postępowania w sprawie.
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Stan faktyczny

• W dniu 30 stycznia 2020 r. wydanymi w trybie art. 119zv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Szef KAS dokonał 
blokady 8 rachunków bankowych Spółki na okres 72 godzin.

• Z dokonanej przez Szefa KAS, jako organu pierwszej instancji, na podstawie art. 119zn § 1 O.p., analizy ryzyka oraz z posiadanych 
informacji wynikało, że skarżąca może wykorzystywać działalność banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, o
których mowa w art. 119zg pkt 9 lit. a) i b) O.p., polegającymi w szczególności na podaniu nieprawdy w deklaracjach dla podatku od 
towarów i usług VAT-7 oraz poświadczeniu nieprawdy co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości 
należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym.

• Następnie Szef KAS, jako organ pierwszej instancji, postanowieniem z 4 lutego 2020 r. przedłużył termin blokady ww. rachunków
bankowych Spółki na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy miesiące, tj. do 4 maja 2020 r., do kwoty 2.902.212 zł, z uwagi uzasadnioną 
obawę, że skarżąca nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania w podatku od towarów i usług, przekraczającego 
równowartość 10.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu 
roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano wskazane postanowienie.

• W wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie Szefa KAS z 4 lutego 2020 r., organ ten, postanowieniem z 3 marca 2020 r., utrzymał 
w mocy własne postanowienie. Zdaniem Szefa KAS, zarówno żądanie blokady rachunków bankowych Spółki na 72 godziny, jak i ustalenia 
zawarte w postanowieniu o przedłużeniu terminu stosowania blokady, odpowiadają prawu.
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Stanowisko WSA – wyrok z dnia 27 maja 2020 r.
III Sa/Wa 932/20

• Skarżąca domagała się także w trybie art. 106 § 3 p.p.s.a. zobowiązania Szefa KAS do przedłożenia wyników oceny ryzyka 
przeprowadzonego wobec niej, w tym w postaci algorytmu wraz z jego zmiennymi i wartościami na dzień oceny ryzyka skarżącej.

• Zgodnie z art. 106 § 3 p.p.s.a. w postępowaniu sądowoadministracyjnym istnieje możliwość przeprowadzenia jedynie dowodów z 
dokumentów i to wówczas gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia 
postępowania w sprawie.

• Sam wynik analizy ryzyka jest częścią akt administracyjnych i znajduje się już w aktach sprawy jako jeden z dowodów w sprawie (wynik 
analizy ryzyka k.1-10 akt administracyjnych).

• Natomiast wniosek o zobowiązanie organu do ujawnienia algorytmu nie był możliwy do zrealizowania z uwagi na specyfikę postępowania w 
sprawie blokady. Sąd nie ma podstaw prawnych aby żądać udostępnienia przez organ takich danych. Zaznaczyć też należy, że algorytm 
opracowywany przez K. jest jedynie jednym z elementów branych pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika ryzyka, będącego podstawą 
dokonania analizy ryzyka. Przy sporządzaniu analizy ryzyka organ wykorzystuje bowiem szereg informacji dotyczących danego podmiotu 
(m.in. przedmiot prowadzonej działalności, powiązania z innymi podmiotami, rodzaj i wysokość dokonywanych transakcji na rachunkach 
bankowych), stanowiących materiał dowodowy wykorzystywany w toku postępowania w sprawie blokady. Wbrew zarzutom spółki, takie
kryteria jak narodowość wspólnika, krótki okres działalności spółki, posiadanie przez nią niskiego kapitału zakładowego czy gwałtowny 
wzrost obrotów nie są okolicznościami irrelewantnymi sprawy, bowiem w powiązaniu z innymi okolicznościami faktycznymi stanowią 
szereg przesłanek wykorzystywanych zarówno na etapie analizy ryzyka, jak i w późniejszym, ewentualnym postępowaniu blokadowym. 
Podkreślić należy, że nie wszystkie elementy składające się na analizę ryzyka, i to w jakiekolwiek procedurze, nie tylko dotyczącej blokady 
rachunków bankowych w ramach STIR. mogą być jawne i dostępne zainteresowanemu podmiotowi, bowiem uniemożliwiało by to organom
publicznym identyfikowanie i ściganie zachowań sprzecznych z prawem. Temu służy również regulacja przepisu art. 119zo § 1 Ordynacji 
podatkowej, określająca zamknięty katalog podmiotów, którym Krajowa Izba Rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka oraz 
§ 7 tego przepisu, zgodnie z którym informacje o wskaźniku ryzyka nie podlegają udostępnieniu podmiotom kwalifikowanym.

• Art. 119zo. § 1.

• Izba rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka wyłącznie:

• 1) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;

• 2) bankowi i spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – (…).
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Stanowisko NSA

• Przepis art. 106 § 3 P.p.s.a nie służy do gromadzenia przez sąd wszelkiego materiału dowodowego. Na jego podstawie można jedynie 
przeprowadzić dowód z dokumentów (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2020 r. I GSK 1254/20, CBOSA). 
Uprawnienie Sądu do przeprowadzenia dowodu zostało jednak sformułowane w sposób niezwykle ograniczony:

• Przedmiotem dowodu może tylko dokument 

• i to w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości 

• i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

• Analiza wymienionego przepisu wskazuje, że dowód może zostać przeprowadzony wyłącznie z dokumentu. W świetle definicji 
"dokumentu", zawartej w Słowniku Języka Polskiego (https://sjp.pwn.pl/), dokument to zarówno: 1) "pismo urzędowe", 2) "dowód 
stwierdzający czyjąś tożsamość", 3) "materiał w postaci tekstu, fotografii lub jakikolwiek przedmiot, mający wartość dowodową lub 
informacyjną", 4) "plik komputerowy zawierający informacje zapisane w odpowiednim formacie",. Z kolei algorytm to "ściśle określony 
ciąg czynności, których wykonanie prowadzi do rozwiązania jakiegoś zadania".

• Z powyższego jednoznacznie wynika, że algorytm służący do ustalenia wskaźnika ryzyka, o którym mowa w art. 119zn § 3 O.p., nie jest 
dokumentem i jako taki nie mógł stanowić dowodu wymienionego w art. 106 § 3 P.p.s.a.

• W konsekwencji wniosek Spółki o zobowiązanie Szefa KAS do przedłożenia wyników oceny ryzyka przeprowadzonego wobec niej, w tym w
postaci algorytmu wraz z jego zmiennymi i wartościami na dzień oceny ryzyka nie mógł zostać przez Sąd pierwszej instancji uwzględniony. 

• Jednak – co należy wyraźnie podkreślić – przesłanką odmowy uwzględnienia takiego wniosku nie był brak podstaw prawnych do 
żądania przez Sąd udostępnienia przez organ takich danych z uwagi na specyfikę postępowania w sprawie blokady, jak podniesiono w
uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, lecz brak możliwości przeprowadzenia przez Sąd administracyjny dowodu z innego niż dokument 
źródła dowodowego.
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Dziękuję za uwagę!

Tomasz Rolewicz

Partner

+48 510 160 490
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