
Czy z art. 78 § 1 Ordynacji podatkowej wynika generalna zasada oprocentowania 

nadpłat? – doradca podatkowy Aleksander Brzozowski, Dentons  

 

Wyrok NSA z 24 listopada 2021 r., I FSK 174/21 

Jeżeli art. 77 Ordynacji podatkowej przewiduje zwrot nadpłaty, ale konkretna 

jednostka redakcyjna tego przepisu nie została objęta art. 78 § 3 lub 5 Ordynacji 

podatkowej, oznacza to, że ustawodawca nie przewidział okresu, ewentualnie 

początku okresu, za który przysługuje oprocentowanie, a w konsekwencji nie 

można uznać, że oprocentowanie w tym przypadku przysługuje. Odmienna 

wykładnia art. 78 § 3-5 Ordynacji podatkowej jest niezgodna z zasadą 

racjonalności ustawodawcy, która nie pozwala domniemywać luki prawnej w 

sytuacji, gdy przepisy przewidują katalog zamknięty sytuacji, w których 

przysługuje oprocentowanie nadpłaty. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Zgodnie z art. 78 § 1 o.p. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.) 

nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, 

o których mowa w art. 56 § 1, pobieranych od zaległości podatkowych. Prima facie 

przepis ten dotyczy zatem wysokości oprocentowania, a nie jego przysługiwania jako 

takiego. Wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji nie zmienia tego znaczenia art. 

78 § 1 o.p. treść art. 78 § 2 tej ustawy. W świetle tego przepisu bowiem nadpłaty, 

których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu 

egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu. Choć zatem niewątpliwie przepis ten 

ustanawia dolną granicę wysokości nadpłaty, która podlega oprocentowaniu, 

nadinterpretacją tego przepisu jest przyjęcie, że reguluje on jedyny wyjątek od zasady 

oprocentowania nadpłat, tj. że każda inna nadpłata – niezależnie od treści 

pozostałych przepisów – będzie podlegała oprocentowaniu. 

Konkluzję tę wspiera nie tylko interpretacja art. 78 § 1 i 2 o.p., ale i kontrast treści 

tych przepisów z brzmieniem art. 53 § 1 o.p., przewidującym zasadę naliczania 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zgodnie z tym przepisem od zaległości 

podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę (z zastrzeżeniem odnoszącym się do 

konkretnych przepisów). Kwestia wysokości odsetek uregulowana jest w jednym z 

dalszych przepisów (art. 56 § 1 o.p., przywołanym zresztą wprost w art. 78 § 1 o.p.). 

Nie było żadnych przeszkód, by art. 78 § 1 o.p. został skonstruowany podobnie, gdyby 

w zamierzeniu ustawodawcy miał stanowić "lustrzane odbicie" art. 53 § 1 o.p. Co 

więcej, ten sam cel zostałby osiągnięty, gdyby ustawodawca "rozbił" treść art. 78 § 1 

o.p. na dwa zdania (np. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu. Oprocentowanie nadpłat 

przysługuje w wysokości odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1, 

pobieranych od zaległości podatkowych). Tymczasem ustawodawca nie zastosował 

żadnego z tych zabiegów językowych, konstruując jedno zdanie, którego podstawową 

treścią jest nie określenie, które nadpłaty podlegają oprocentowaniu, a wskazanie 

wysokości tego oprocentowania. 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego należy w takiej sytuacji zgodzić się ze 

stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2017 r., II FSK 

1283/16, zgodnie z którym art. 78 § 1 o.p. nie można odczytywać w oderwaniu od 

pozostałych unormowań dotyczących oprocentowania nadpłat, które poprzez 

wyliczenie przypadków naliczania oprocentowania, przesądzają w istocie, czy w 



danym stanie faktycznym oprocentowanie nadpłaty będzie należne, czy też nie. W 

szczególności przepisu art. 78 § 1 o.p. nie można postrzegać jako zawierającego 

bezwzględny obowiązek (faktycznego) naliczenia oprocentowania od nadpłaty 

podatku w każdym przypadku jej powstania (por. też prawomocny wyrok WSA w 

Gdańsku z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 787/16, czy prawomocny 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 946/16, 

gdzie sąd stwierdził m.in., że art. 78 o.p. stanowi spójną całość, regulując wielkość 

oprocentowania, przypadki oraz moment od i do którego naliczane są odsetki, a także 

to, że z art. 78 wynika, że katalog sytuacji, w których oprocentowanie przysługuje, 

jest katalogiem zamkniętym i brak jest podstaw do jego rozszerzenia na 

niewymienione przez ustawodawcę sytuacje). 

Stwierdzenie zatem, czy dana nadpłata podlega oprocentowaniu, wymaga nie tylko 

odniesienia się do art. 78 § 1-2 o.p., lecz również do innych przepisów regulujących 

oprocentowanie nadpłaty, tj. art. 78 § 3-5 o.p. 

Regulacja art. 78 § 3-5 o.p. jest szczegółowa i obejmuje wszystkie przypadki zwrotu 

nadpłaty z art. 77 § 1-2 o.p. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego należy 

przyjąć, że jeśli art. 77 o.p. przewiduje zwrot nadpłaty, ale konkretna jednostka 

redakcyjna tego przepisu nie została objęta art. 78 § 3 lub 5 o.p., oznacza to, że 

ustawodawca nie przewidział okresu (ewentualnie początku okresu), za który 

przysługuje oprocentowanie, a w konsekwencji nie można uznać, że oprocentowanie 

w tym przypadku przysługuje. Odmienna wykładnia art. 78 § 3-5 o.p. jest niezgodna 

z zasadą racjonalności ustawodawcy, która nie pozwala domniemywać istnienia luki 

prawnej w sytuacji, gdy przepisy przewidują katalog zamknięty sytuacji, do których 

się odnoszą, tak jak jest w omawianym przypadku. 

 

Wyroki powiązane  

wyrok NSA z 1 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1283/16 

wyrok NSA z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 128/16 

wyrok NSA z 31 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 179/17 

wyrok NSA z 26 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 644/17 

wyrok NSA z 27 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 1024/17  

wyrok NSA z 3 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3478/17 

wyrok NSA z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 541/18 

wyrok NSA z 23 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 896/19 

wyrok NSA z 26 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 880/18 

wyrok NSA z 3 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1839/18 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1540 ze zm.) 

 

Art. 78.  

§ 1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za 

zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1, pobieranych od zaległości podatkowych. 

§ 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia 

w postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu. 

§ 3. Oprocentowanie przysługuje: 



1)w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 i 3 - od dnia powstania nadpłaty, 

a jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub 

uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwrócona w terminie - od dnia wydania 

decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji; 

(…) 

3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 - od dnia złożenia wniosku 

o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją): 

a) jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji 

stwierdzającej nadpłatę, 

b) jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od 

dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w wydaniu 

decyzji przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent, 

c) jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 

6, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik, płatnik lub 

inkasent; 

4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 pkt 2 i 3 - od dnia powstania 

nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 

zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, lub od dnia 

skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a; 

4a) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 5a i § 2 pkt 1 - od dnia powstania 

nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 45 dni od dnia złożenia 

zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, lub od dnia skorygowania zeznania w 

trybie art. 274 lub art. 274a. 

(…) 

6) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 2a pkt 1 - od dnia wszczęcia lub przejęcia 

postępowań określonych w art. 119g § 1 pkt 3, jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę 

nie została wydana albo nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w 

tym przepisie, chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji albo zwrocie nadpłaty 

przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent; 

7) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 2a pkt 2 - od dnia złożenia wniosku o 

stwierdzenie nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym 

mowa w tym przepisie, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się 

podatnik, płatnik lub inkasent. 

§ 4. Oprocentowanie z tytułu nadpłaty przysługuje do dnia zwrotu nadpłaty, 

zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych lub dnia 

złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 

podatkowych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2. 

§ 5. W przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 4 i 4a oprocentowanie 

przysługuje za okres: 

1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem złożenia przez 

podatnika wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w 

części akt normatywny; 

2) od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału 



Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od 

dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny - jeżeli 

wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od 

dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt. 

 

Główne problemy 

1. Czy z art. 78 § 1 Ordynacji podatkowej wynika generalna zasada 

oprocentowania nadpłat? 

2. Czy art. 78 § 3-5 Ordynacji podatkowej w pełni realizują prawo podatnika do 

wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem 

działanie organu podatkowego, wynikające z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP?  

 

 

 


