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Na ile trzeba poświęcić się dla dobra 
wspólnego - zwrot nadpłaconego 
podatku nie dla każdego ? (wyrok NSA z 
9.06.2021, I GSK 1647/20) – Mirosław 
Michna 

Pluty 2022



Nadpłata – w kontekście uchwały Izby 
Gospodarczej NSA z 22 czerwca 2011 
sygn. I GPS 1/11
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Dyrektywy określenia pojęcia nadpłaty 

 "W rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 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".

 Uzasadnienie stanowiska NSA:
● na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności art. 64 ust. 1 brak jest

jakiegokolwiek uzasadnienia dla przyznania osobie, która dokonała zapłaty nienależnego podatku,
środka prawnego mającego na celu uzyskanie od państwa świadczenia, które nie służyłoby
pokryciu uszczerbku w jej dobrach spowodowanego zapłatą takiego podatku

● akcyza stanowi element ceny wyrobu akcyzowego, to znaczy jest integralną częścią tej ceny.
Obowiązek uwzględnienia akcyzy w cenie towaru wynika wyraźnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach 6 . W konsekwencji ekonomiczny ciężar podatku spoczywa a priori na
nabywcach wyrobów

● orzecznictwo TS UE w swoich wyrokach dopuszcza ograniczenie zwrotu podatku pobranego
niezgodnie z prawem unijnym poprzez wyłączenie sytuacji wystąpienia bezpodstawnego
wzbogacenia po stronie podatnika

● „Ustawodawca bowiem, normując sprawę zwrotu nadpłaty podatkowej, pominął istotną przesłankę
roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia, jaką jest wykazanie zubożenia po stronie tego,
kosztem kogo wzbogacenie Skarbu Państwa nastąpiło” (wyrok TK z 06.03.2002 sygn. P 7/00)

https://sip.lex.pl//document/16909680?unitId=art(3)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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Zakres mocy wiążącej uchwały NSA
 Niewątpliwie uchwała Izby Gospodarczej NSA wydana w przedmiotowej sprawie miała charakter

uchwały konkretnej to jest rozstrzygającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w
konkretnej sprawie administracyjnej (art. 15 § 1 pkt 3 uppsa)

 Jednocześnie jednak posiada tak zwaną ogólną moc wiążącą wynikającą z art. 269 uppsa co jak się
wydaje powinno obejmować inne sytuacje o podobnym stanie faktycznym i prawnym [tak I FSK 589 /17].
Odpowiednio w przypadku braku akceptacji określonego stanowiska powoduje konieczność jego
przedstawienia innemu składowi (w przypadku uchwały I GPS 1/11 pełnemu składowi NSA).

 Art. 187 § 2 odnosi się w sposób wyraźny do ‘danej sprawy” co wywołuje uzasadnione pytanie o zakres
desygnatów takiego pojęcia. Przy czym argumentacja wyrażona w orzecznictwie [np. I FSK 368/21]
podkreśla, że granice pojęcia ‘danej sprawy” wyznacza istota stosunku administracyjnoprawnego co w
przypadku zobowiązania podatkowego oznacza że jest on zdeterminowany przez rodzaj takiego
zobowiązania na tle określonego stanu faktycznego.



Modyfikacja podejścia do definicji 
nadpłaty w wyroku NSA z 9 czerwca 
2021 sygn. I GSK 1647/20
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Tezy wyroku z dnia 9 czerwca 2021r. sygn. I GSK 1647/20
 Występują odmienności konstrukcyjne podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz podatku

akcyzowego od piw smakowych, w tym w szczególności zróżnicowane i jednocześnie odległe w czasie
momenty powstania obowiązku podatkowego.

 Uchwała I GPS 1/11 jako uchwała konkretna ma zastosowanie i jest prawnie wiążąca wyłącznie w
stosunku do spraw nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej

 Prawotwórcza działalność sądu administracyjnego wiąże się z wyręczaniem prawodawcy, który działa
wadliwie. 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

 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 (volenti
non fit iniuria)

 W konsekwencji prawodawca podatkowy, który posiada 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.
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Konsekwencje

 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.

 Do momentu wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych występując o
stwierdzenie nadpłaty brak jest obowiązku wykazywania przez podatnika poniesienia
ekonomicznych skutków nienależnie zapłaconego podatku



Dziękuję

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej osoby lub firmy. Pomimo, iż staramy się dostarczać dokładne i aktualne informacje, nie 
możemy zagwarantować, że takie informacje będą aktualne na dzień ich otrzymania lub że będą nadal aktualne w przyszłości. Nikt nie powinien podejmować decyzji na podstawie takich informacji 
bez odpowiedniego profesjonalnego doradztwa po dokładnym zbadaniu konkretnej sytuacji.
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