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Wyrok NSA z 9 czerwca 2021 r., I GSK 1647/20 

W zakresie nadpłaty w podatku akcyzowym stwierdzić należy dychotomię tej 

instytucji spowodowaną działalnością uchwałodawczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. W odniesieniu do energii elektrycznej 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. Natomiast w odniesieniu do pozostałych wyrobów akcyzowych, w 

tym również piwa smakowego, art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie stoi 

na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym także wtedy, gdy 

ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru. co wynika wprost z 

tego przepisu prawa. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie rozpoznającym niniejszą 

sprawę istota stanowiska zajętego w uchwale (wyrażonego również w sentencji 

uchwały) Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2011 

r., sygn. akt I GPS 1/11 dotyczy wykładni art. 72 § 1 pkt 1 o.p., która – jak wynika z 

uzasadnienia tej uchwały – została przeprowadzona z perspektywy i w realiach 

podatku akcyzowego od energii elektrycznej zapłaconego przez podmiot, który w 

świetle przepisów prawa Unii Europejskiej nie był podatnikiem tego podatku. 

Uchwała ta znajduje zatem ograniczone odniesienie wyłącznie do sprawy nadpłaty w 

podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Oznacza to, że sprawa dotycząca 

nadpłaty w podatku akcyzowym od piw smakowych nie jest sprawą analogiczną do 

tej, w której podjęto uchwałę z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11. 

W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, że nie 

był on związany w niniejszej sprawie stanowiskiem wyrażonym w uchwale Izby 

Gospodarczej NSA z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11. 

Naczelny Sąd Administracyjny podziela również stanowisko Sądu I instancji, że 

warunkiem stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od piw smakowych nie jest 

zbadanie kwestii bezpodstawnego wzbogacenia podatnika. 

Jak już zaznaczono uchwała Izby Gospodarczej NSA z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. 

akt I GPS 1/11 istotnie zmodyfikowała ustawową definicję nadpłaty. W orzeczeniu 

tym przekroczono granicę wykładni językowej wprowadzając pozanormatywne 

przesłanki rozstrzygnięcia w odniesieniu do nadpłaty (zob. B. Brzeziński, K. Lasiński 

- Sulecki, W. Morawski, Zubożenie podatnika akcyzy jako przesłanka zwrotu 

nadpłaty. Problemy metodologiczne postępowania dowodowego, Przegląd Podatkowy, 

3/2020, s. 20). Uchwała ta jest niewątpliwie przykładem prawotwórczej roli 

orzecznictwa sądów administracyjnych. W doktrynie zarówno prawa 

administracyjnego jak również podatkowego dostrzega się problematykę 

prawotwórczej roli orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym w szczególności 

uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego - i co należy szczególnie podkreślić - 

dopuszcza się prawotwórcze oddziaływanie tego orzecznictwa (zob. A. Gomułowicz, 

Orzecznictwo Naczelnego Sąd Administracyjnego jako źródło prawa podatkowego, w: 



Ius et Lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 176; A. 

Gomułowicz, Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Warszawa 2008; 

A. Gomułowicz, Prawotwórstwo sądowe jako źródło prawa, w: Podatki i prawo 

podatkowe, A. Gomułowicz, D. Mączyński, Warszawa 2016, s. 226 i n. oraz D. Dąbek, 

Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010). 

Merytoryczne wywody zawarte w uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11 mogą 

przekonywać, że jej istota odnosi się do nadpłat (art. 72 § 1 pkt 1 o.p.) w podatku 

akcyzowym w zakresie wszystkich wyrobów akcyzowych, a nie tylko w stosunku do 

energii elektrycznej. Nie znajduje bowiem - prima facie - uzasadnienia 

konstytucyjnego, jak i ze względu na przepisy unijne oraz orzecznictwo TSUE 

różnicowanie nadpłat w akcyzie w zależności od wyrobu akcyzowego. Z drugiej jednak 

strony nie można pominąć dokonanej powyżej oceny, zgodnie z którą ww. uchwała 

ma zastosowanie i jest prawnie wiążąca wyłącznie w stosunku do spraw nadpłaty w 

podatku akcyzowym od energii elektrycznej. 

W nauce odnosząc się do zajmowanego w orzecznictwie stanowiska, zgodnie z którym 

art. 72 § 1 pkt 1 o.p. należy rozumieć w ten sposób, że nie jest nadpłatą w podatku 

akcyzowym (nie tylko od energii elektrycznej) kwota podatku, jeżeli ten, kto ją uiścił, 

nie poniósł z tego tytułu bezpośredniego uszczerbku majątkowego wskazano, że w 

rozumieniu potocznym racja jest po stronie sądu. Żeby ubiegać się o zwrot nadpłaty 

trzeba bowiem wykazać "zubożenie". Nasuwa się również pytanie, dlaczego zwrot 

nadpłaty ma otrzymać podmiot, który nie zapłacił z własnych środków podatku? 

Jednocześnie jednak zauważono, że obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej nie 

uzależniają zwrotu nadpłaty od poniesienia przez podatnika "ciężaru ekonomicznego" 

podatku. Za wprowadzeniem tej przesłanki do polskich regulacji przemawia 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym przesłanka przerzucenia 

podatku przez podatnika na inną osobę jest podstawą do odmowy zwrotu mu 

nadpłaty. Realizacja tego postulatu wymaga jednak zmian przepisów Ordynacji 

regulujących nadpłatę (zob. L. Etel, Komentarz do art. 72 o.p. w: Ordynacja 

podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Lex 2020). 

W związku z powyższym, uwzględniając wiążący charakter uchwały Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11, odnoszącej się 

do nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej należy rozważyć zasadność 

przyjęcia wynikającej z niej wykładni art. 72 § 1 pkt 1 o.p. w odniesieniu do innych 

niż energia elektryczna wyrobów akcyzowych, w tym również piwa smakowego, z 

uwzględnieniem pewnych kwestii związanych z prawotwórczym charakterem 

orzeczeń sądów administracyjnych. 

Wykładnia art. 72 § 1 pkt 1 o.p. zaczerpnięta z uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2011 

r., sygn. akt I GPS 1/11 i zastosowana w stosunku do innych wyrobów niż energia 

elektryczna jest wyrazem ochrony konstytucyjnego dobra wspólnego jakim jest stan 

finansów publicznych, które przeważyło interes określonej grupy społecznej, jaką są 

podatnicy podatku akcyzowego. Uchwała ta koryguje ustawodawcę, a zatem 

modyfikuje przepisy prawa. Przyczyną podjęcia uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r., 

sygn. akt I GPS 1/11 było, między innymi, zapobieżenie negatywnym następstwom w 

postaci znacznym stratom ekonomicznym budżetu państwa. Zauważyć jednak 

należy, że ww. uchwała została podjęta już prawie dziesięć lat temu i do dnia 

dzisiejszego nic w stanie prawnym, w zakresie definicji nadpłaty, nie zmieniło się. 



Ustawodawca nie wprowadził w szczególności regulacji prawnej, z której wprost 

wynikałoby, że poniesienie uszczerbku majątkowego jest elementem konstrukcyjnym 

nadpłaty. 

W nauce wskazuje się, że prawotwórcza działalność sądu administracyjnego wiąże się 

z wyręczaniem prawodawcy, który działa wadliwie. Te powody pojawiają się przede 

wszystkim wówczas, gdy zachodzi potrzeba podjęcia rozstrzygnięcia, a ustawodawca 

nie jest w stanie bądź też nie może poprawić prawa (zob. A. Gomułowicz, Orzecznictwo 

Naczelnego Sąd Administracyjnego jako źródło prawa podatkowego, w: Ius et Lex. 

Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 182). W 

piśmiennictwie udzielając odpowiedzi na pytanie kiedy powstaje możność 

"poprawienia" przez sędziego prawa, podkreśla się, że z reguły sędzia staje przed 

koniecznością "poprawienia" prawa, gdy prawodawca narusza standardy kultury 

politycznej i prawnej w trakcie procesu legislacyjnego. Prawo ma wówczas 

kwalifikowane ułomności i dlatego sędzia nie tyle stosuje prawo, ile raczej pomaga je 

współtworzyć. Jego rola nie sprowadza się zatem do prostego zastosowania przepisów 

prawnych. Ale tak dzieje się tylko w odniesieniu do szczególnie skomplikowanych, 

trudnych, nieschematycznych spraw i przypadków. Im bardziej ogólne, zawiłe, 

niejasne, niespójne, obarczone kwalifikowanymi lukami prakseologicznymi i 

logicznymi są uregulowania prawne, tym bardziej określona cząstka władzy 

współstanowienia prawa faktycznie przechodzi z parlamentu na sędziego (Z. 

Gomułowicz, Sędzia a "poprawianie" prawa - zasadnicze dylematy, "Zeszyty Naukowe 

Sądownictwa Administracyjnego" 2012, nr 1, s.15). 

W tym miejscu należy zatem postawić kluczowe pytanie, czy w dzisiejszych realiach 

ustawodawca nie jest w stanie bądź też nie może poprawić prawa, a konkretnie art. 

72 § 1 pkt 1 o.p. i w odniesieniu do podatku akcyzowego od innych wyrobów niż 

energia elektryczna "doregulować" przesłankę poniesienia uszczerbku majątkowego. 

Ponadto należy postawić pytanie, czy w obowiązującym stanie prawnym regulacja 

nadpłaty w podatku akcyzowym jest efektem wadliwego działania prawodawcy. 

Wreszcie należy zapytać, czy w tym zakresie prawodawca naruszył standardy kultury 

politycznej i prawnej w trakcie procesu legislacyjnego. Według Naczelnego Sądu 

Administracyjnego odpowiedź na tak postawione pytania jest zdecydowanie 

negatywna. Problem definicji nadpłaty w podatku akcyzowym i przesłanki poniesienia 

uszczerbku majątkowego nie został wywołany przez uchwałę Izby Gospodarczej z dnia 

22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11 ale sięga jeszcze bardziej odległych lat. 

Jednym z pierwszych spektakularnych orzeczeń w tym zakresie był wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego dnia 6 marca 2002 r., sygn. akt P 7/00. Skoro zatem ustawodawca 

przez prawie 19 lat nie doszedł do przekonania o potrzebie uregulowania definicji 

nadpłaty w podatku akcyzowym uwzględniającej element poniesienia uszczerbku 

majątkowego przez podatnika, oznacza to, że ten sam ustawodawca stoi na 

stanowisku, że dobro wspólne jakim jest stan finansów publicznych na tej 

płaszczyźnie nie zasługuje na szczególną ochronę, albo też, że dobro to nie przeważa 

nad interesem określonej grupy społecznej, jaką są podatnicy podatku akcyzowego. 

Patrząc z perspektywy uchwały Izby Gospodarczej NSA z dnia 22 czerwca 2011 r., 

sygn. akt I GPS 1/11 przyjąć należy, że ustawodawca miał aż nadto czasu, ażeby 

niedostosowaną do wymogów konstytucyjnych – w ocenie tej uchwały – regulację 

nadpłaty w odniesieniu do podatku akcyzowego od energii elektrycznej (ale również 

w odniesieniu do innych wyrobów akcyzowych) ująć w szatę normatywną. Skoro 



jednak ustawodawca do tej pory nie uchwalił stosownych regulacji prawnych w tym 

zakresie Naczelny Sąd Administracyjny ma wszelkie podstawy do założenia, że według 

ustawodawcy podatkowego obowiązujący stan prawny jest optymalny; przy czym jest 

on w pewnym sensie zmodyfikowany uchwałą Izby Gospodarczej z dnia 22 czerwca 

2011 r., sygn. akt I GPS 1/11, ale tylko w odniesieniu do nadpłaty od energii 

elektrycznej. Taki stan rzeczy według Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zatem 

efektem świadomego działania (zaniechania) prawodawcy podatkowego i nie stanowi 

luki prawnej. 

Według J. Małeckiego oraz A. Gomułowicza jest oczywiste, że tworzenie prawa przez 

sąd powinno być wyjątkiem od reguły, gdyż jest to co do zasady konstytucyjne 

uprawnienie parlamentu, ale możliwe np. gdy norma prawa stanowionego jest 

wydana z oczywistym błędem legislacyjnym (zob. J. Małecki, Lex falsa lex non est?, 

w: Ex iniuria non oritur ius. Księga jubileuszowa ku czci profesora Wojciecha 

Łączkowskiego, Poznań 2003, s. 62; A. Gomułowicz, Orzecznictwo Naczelnego Sąd 

Administracyjnego jako źródło prawa podatkowego, w: Ius et Lex. Księga jubileuszowa 

Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 182). Akceptując powyższe stanowisko 

nauki oraz mając na uwadze zdecydowany brak zainteresowania ustawodawcy 

podatkowego zmodyfikowaniem definicji nadpłaty w odniesieniu do podatku 

akcyzowego, Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że nie może 

wkraczać w sferę zastrzeżoną ustawodawcy podatkowemu, gdyż obowiązujące 

przepisy w zakresie nadpłaty w podatku akcyzowym nie wymagają prawotwórczej 

aktywności Sądu. 

Należy również zauważyć istotną cechę prawa podatkowego jaką jest jego tetyczny, 

czyli stanowiony charakter stosunków społecznych regulowanych normami tego 

prawa (por. B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2003, s. 127-

128). Więzi łączące strony stosunku podatkowoprawnego nie mają bowiem 

charakteru naturalnego, lecz powstają wyłącznie z woli prawodawcy. Uzasadnienie 

obowiązywania norm prawa podatkowego, w tym dotyczących konstrukcji nadpłaty 

podatku, opiera się wyłącznie na uzasadnieniu tetycznym, ze względu na to, że 

obowiązują one z uwagi na wolę prawodawcy. 

Ponadto należy mieć na uwadze autonomię ustawodawcy podatkowego w zakresie 

kształtowania konstrukcji poszczególnych podatków oraz konstrukcji prawnych 

ogólnego prawa podatkowego, w tym np. instytucji nadpłaty. Działanie prawodawcy 

podatkowego mieści się w granicach swobody suwerena do kształtowania 

normatywnych konstrukcji przedmiotu opodatkowania oraz definiowania przedmiotu 

opodatkowania, a także instytucji ogólnego prawa podatkowego (zobowiązań 

podatkowych). Władza ustawodawcza ma w dziedzinie kształtowania treści systemu 

podatkowego szeroką swobodę wyboru między różnymi konstrukcjami zobowiązań 

podatkowych. Zadanie parlamentu polega na kształtowaniu polityki podatkowej w 

taki sposób, aby ustanowiony system podatkowy zapewniał systematyczne dochody 

umożliwiające realizację założonych wydatków, a jednocześnie wpływał na 

gospodarcze, socjalne i społeczne zachowania podatników (zob. wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1999 r., sygn. akt K. 28/98, opubl. w: OTK 1999, 

Nr 7, s. 156). 

W konsekwencji prawodawca podatkowy, który przyjmuje w prawie podatkowym 

władczą metodę regulacji stosunków prawnych może wprowadzać konstrukcje 

prawne nadpłaty abstrahujące od aspektu uszczerbku majątkowego podatnika, czego 



najlepszym przykładem jest konstrukcja art. 72 § 1 pkt 1 o.p. obowiązująca w tym 

samym brzmieniu od ponad 20 lat, a mianowicie od 1 stycznia 1998 r. 

Podsumowując, w zakresie nadpłaty w podatku akcyzowym stwierdzić należy 

dychotomię tej instytucji spowodowaną działalnością uchwałodawczą Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. W odniesieniu do energii elektrycznej 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, 

co wynika z uchwały Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11. Natomiast w odniesieniu do pozostałych 

wyrobów akcyzowych, w tym również piwa smakowego, art. 72 § 1 pkt 1 o.p. nie stoi 

na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym także wtedy, gdy ciężar 

podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru, co wynika wprost z tego przepisu 

prawa i zostało potwierdzone w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 17 lipca 2009 r., sygn. akt I FPS 4/09. 

 

Wyroki powiązane 

1. wyrok NSA z 5 stycznia 2021r., sygn. akt I GSK 1044/20 

2. uchwała NSA z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11 

3. uchwała NSA z 17 lipca 2009 r. sygn.. akt I FPS 4/09 

4. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r. sygn. akt P 7/00 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1325 z późn. zm.) 

Art. 72 § 1. Za nadpłatę uważa się kwotę: 

1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku (…) 
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Główne problemy 

1. Pojęcie „nadpłaty” w podatku akcyzowym, a przesłanka poniesienia 

uszczerbku majątkowego. 

2. Zakres obowiązywania uchwał NSA zawierających rozstrzygnięcie zagadnień 

prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie 

sądowoadministracyjnej 

3. Rola uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, w kontekście ich 

prawotwórczego oddziaływania. 

 


