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Zmiana przez organ odwoławczy, w decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu I 

instancji - dr Mikołaj Kondej (PwC) 

 

Wyrok NSA z 3 listopada 2021 r. (I FSK 855/19) 

Jeżeli zatem w sprawie brak jest koniecznych ustaleń faktycznych lub gdy ustalenia te 

nie znalazły odzwierciedlenia w uzasadnieniu decyzji i aktach postępowania, organ 

odwoławczy był zobligowany uchylić decyzję organu I instancji i przekazać mu sprawę 

do ponownego rozpatrzenia, wskazując jednocześnie okoliczności faktyczne, które 

należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Wyrażona w art. 127 Ordynacji podatkowej zasada dwuinstancyjności postępowania 

podatkowego tworzy obowiązek przeprowadzenia dwukrotnego merytorycznego rozpoznania i 

rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, dwukrotnego ustalenia stanu faktycznego i dwukrotnej 

wykładni przepisów prawa. Dwukrotność rozstrzygnięcia oznacza także konieczność 

pokrywania się postępowań w obu instancjach. Organ odwoławczy jest zatem zobowiązany do 

rozpoznania sprawy w pełnym zakresie, do ponownego jej załatwienia, a nie jedynie kontroli 

ustaleń zawartych w zaskarżonej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny już w wyroku z dnia 

11 lutego 1999r., sygn. akt SA/Bk 1629/97 (POP 1999, z. 6, s. 160), stwierdził, że nie da się 

pogodzić z podstawowymi zasadami praworządności sytuacja, w której organ państwowy 

nakłada decyzjami na obywateli obowiązki podatkowe z założeniem, iż decyzje te nie mogą być 

przez nich zaskarżone do organu odwoławczego. Gdy organ odwoławczy w zasadniczy sposób 

zmienia ustalenia organu pierwszej instancji (utrzymując przy tym decyzję 

pierwszoinstancyjną w mocy), dochodzi nie tylko do naruszenia zasady dwuinstancyjności, 

wyrażającej prawo podatnika do obrony swoich praw na gruncie postępowania podatkowego, 

ale także do naruszenia zasady zaufania do organu podatkowego, wyrażonej w art. 121 § 1 

Ordynacji podatkowej oraz czynnego udziału stron w postępowaniu, wskazanego w art. 123 § 

1 tej ustawy (zob. wyrok z NSA z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt II FSK 139/08, dostępny na: 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl) (…) 

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że prawem organu drugiej instancji jest 

korygowanie stanowiska przyjętego w rozstrzygnięciu organu pierwszej instancji, ale prawo to 

nie może wykraczać poza regułę określoną w art. 127 Ordynacji podatkowej. W sytuacji jaka 

miała miejsce w tej sprawie, gdzie organ drugiej instancji doszedł do całkowicie odmiennych 

wniosków i zastosował inną podstawę prawną rozstrzygnięcia, Strona de facto została 

pozbawiona możliwości odwołania się od takiej decyzji, a więc została naruszona zasada, 

zgodnie z którą sprawa powinna być rozstrzygnięta dwukrotnie. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że to przepis prawa materialnego determinuje kierunek 

postępowania prowadzonego przez organ podatkowy. Natomiast wiążąca wypowiedź co do 

zastosowania, bądź nie, określonej normy prawa materialnego może mieć miejsce tylko w 

odniesieniu do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego. Jeżeli więc, w wyniku istotnych 

uchybień w postępowaniu dowodowym, stan faktyczny sprawy nie jest znany lub nie został 

prawidłowo wyjaśniony, nie jest możliwe wyrażenie jakiegokolwiek miarodajnego stanowiska 

co do zastosowania prawa materialnego (zob. wyrok NSA z dnia 10 marca 2015 r., II FSK 

470/13, dostępny na: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Jeżeli zatem w sprawie brak jest 

koniecznych ustaleń faktycznych lub gdy ustalenia te nie znalazły odzwierciedlenia w 

uzasadnieniu decyzji i aktach postępowania, organ odwoławczy był zobligowany uchylić 

decyzję organu I instancji i przekazać mu sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując 

jednocześnie okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu 

sprawy. 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Wyroki powiązane 

Wyrok NSA I GSK 302/15 

Wyrok NSA  II FSK 1623/18 

Wyrok NSA II FSK 2105/16 

Wyrok NSA II FSK 997/18 

Wyrok WSA I SA/Rz 257/20 

Przepisy 

Art.  233.  [Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w postępowaniu podatkowym] 

§  1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 

1) utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo 

2) uchyla decyzję organu pierwszej instancji: 

a) w całości lub w części - i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę 

decyzję - umarza postępowanie w sprawie, 

b) w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, 

jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, albo 

3) umarza postępowanie odwoławcze. 

§  2. Organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i 

przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy 

wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej 

części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy 

zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. 

§  3. Samorządowe kolegium odwoławcze uprawnione jest do wydania decyzji uchylającej i 

rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie 

pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. 

W pozostałych przypadkach samorządowe kolegium odwoławcze uwzględniając odwołanie, 

ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji. 
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Główne problemy 

1. Dwuinstancyjność postępowania oraz zakres obowiązku przekazania sprawy organowi 

pierwszej instancji do ponownego rozpoznania 


