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Czy prawo podatkowe jest prawem administracyjnym - zastosowanie art. 15zzr ust. 1 

tarczy antycovidowej w prawie podatkowym (wyrok NSA z 19.10.2021, III FSK 3975/21)  

- radca prawny doradca podatkowy Wojciech Pławiak (LITIGATO Spory podatkowe) 

 

Wyrok NSA z 19 października 2021 r., III FSK 3975/21 

Art. 15zzr ust. 1 uCOVID-19 [przewidujący zawieszenie biegu terminów] ma 

zastosowanie do regulacji zawartych w prawie administracyjnym w szerokim znaczeniu, 

a zatem także do prawa podatkowego, w tym do art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W związku ze stanem epidemii ustawodawca wprowadził z dniem 8 marca 2020 r. szereg 

przepisów szczególnych zawartych w uCOVID-19 mających na celu między innymi 

zminimalizowanie negatywnych skutków prawnych związanych z nadzwyczajną sytuacją, w 

tym dotyczących biegu terminów prawa materialnego i procesowego. Ustawą z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dodano do uCOVID-19 przepis art. 15 zzr, 

zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego terminów: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony 

prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej 

prawa i obowiązki, 3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub 

zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 5) 

zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 6) do dokonania 

przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru 

czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na 

wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju - nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w Polsce od dnia 14 marca 2020 r., zaś stan 

epidemii od dnia 20 marca 2020 r. W orzecznictwie podkreśla się że wykładnia językowa 

przepisu (art. 15zzr, ale także 15zzs) prowadzi do wniosku, że intencją ustawodawcy było 

uregulowanie kwestii biegu terminu zarówno w odniesieniu do uchylonego już - wyraźnie 

wymienionego w treści przepisu - stanu zagrożenia epidemicznego, jak i trwającego w chwili 

wejścia w życie przepisu - stanu epidemii - obu ogłoszonych z powodu narastającego 

zagrożenia wywołanego niebezpieczeństwem zachorowania na COVID-19. Przemawia to za 

przyjęciem, że intencją ustawodawcy było nadanie przepisowi art. 15zzr ust. 1 ustawy 

charakteru retroaktywnego (por. szerzej: postanowienie NSA z 18 grudnia 2020 r., II FZ 

540/20; postanowienie NSA z 11 grudnia 2020 r., II GZ 360/20; wyroki: WSA w Łodzi z 25 

sierpnia 2020 r., I SA/Łd 319/20; WSA we Wrocławiu z 18 lutego 2021 r., I SAB/Wr 507/20, 

I SA/B 507/20; wyrok WSA w Rzeszowie z 16 lipca 2020 r., I SA/Rz 372/20; wyrok WSA w 

Poznaniu z 29 stycznia 2021 r., III SA/Po 800/20; wyrok WSA w Gdańsku z 15 stycznia 2021 

r., III SA/Gd 725/20; wyrok WSA w Szczecinie z 5 listopada 2020 r., I SA/Sz 576/20; w 

piśmiennictwie A. Dauter-Kozłowska, Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu 

terminów w postępowaniu administracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19, lex/el). 

Przepis art. 15zzr został uchylony z dniem 16 maja 2020 r. na mocy art. 46 pkt 20, w związku 

z art. 76 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z art. 68 ust. 

1 ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, 

rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ponieważ ustawa 

ta weszła w życie dnia 16 maja 2020 r., o czym stanowi jej art. 76, siódmy dzień od jej wejścia 
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w życie to dzień 23 maja 2020 r. i dopiero dzień po nim, to jest dzień 24 maja 2020 r. jest 

pierwszym dniem po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Terminy, 

których bieg nie rozpoczął się, biegną poczynając od dnia 24 maja 2020 r. (ten dzień jest ich 

dniem pierwszym). Ustawodawca powiązał początek okresu zawieszenia biegu terminów nie z 

wejściem w życie uCOVID (31 marca 2020 r.), ale z dniem ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego (następnie stanu epidemii), co nastąpiło z dniem 14 marca 2020 r. (§ 1 

rozporządzenia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego; Dz. U. z 2020 r. poz. 433). (wyrok WSA 2021.03.23 w 

Lublinie, II SA/Lu 739/2020 Lex nr 3188485). 

Analiza wskazanych przepisów prowadzi w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego do 

konkluzji, że termin określony w art. Art. 15zzr ust. 1 uCOVID-19 ma zastosowanie do 

regulacji zawartych w prawie administracyjnym w szerokim znaczeniu, a zatem także do 

prawa podatkowego, w tym do art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., (zob. wyroki: WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 27 lipca 2021r., I SA/Go 168/21, LEX nr 3210005; WSA w Szczecinie 

z dnia 16 czerwca 2021r., I SA/Sz 338/21, LEX nr 3196796; WSA w Łodzi z 10 lutego 2021r., 

I SA/Łd 575/20, LEX nr 3144265; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 

z dnia 11 czerwca 2021r., I SA/Lu 161/21, LEX nr 3197362). Przepisy art. 15 zzr ust. 1 pkt 

2 i 5 ustawy COVID regulują bieg terminów do dokonania przez stronę czynności 

kształtujących jej prawa i obowiązki oraz zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże 

ujemne skutki dla strony przewidzianych w regulacjach prawnych, które zaliczyć można do 

szeroko rozumianego prawa administracyjnego - w tym i prawa podatkowego. Niewątpliwie 

termin, o którym stanowi art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. zalicza się do terminów powyżej 

wskazanych, skoro od jego zachowania uzależnione zostało prawo do zwolnienia podatkowego. 

(wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2021r., I SA/Bd 147/21, LEX 3189485) 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego trafnie Sąd pierwszej instancji zauważył, że 

pojęcie "prawa administracyjnego" użyte przez ustawodawcę w art. 15zzr ustawy COVID-19 

nie zostało zdefiniowane w żadnej regulacji. Dokonując zatem wykładni powyższej normy 

prawnej Sąd podkreślił, że podstawową sprawą dla każdej koncepcji wykładni jest określenie 

przyjmowanego w niej celu. Celem wprowadzenia przepisu art. 15zzr ust. 1 pkt 2 i 5 uCOVID-

19 było objęcie ochroną prawną uczestników obrotu prawnego także w zakresie prawa 

publicznego z powodu okoliczności (pandemia COVID-19) utrudniających realizację 

wymaganych czynności w ustawowych terminach - z czego mogą wynikać negatywne skutki. 

Naczelny Sąd Administracyjny aprobuje stanowisko Sądu pierwszej instancji wyrażone w 

uzasadnieniu zaskarżonego wyroku w zakresie wykładni zawartego w art.15zzr ustawy 

COVID-19 pojęcia "prawo administracyjne". Słusznie Sąd zauważył, że użyty przez 

ustawodawcę w powyższym przepisie termin należy wykładać mając na względzie szerokie 

rozumienie tego pojęcia, a więc, że przepis ten reguluje bieg terminów do dokonania przez 

stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz zawitych, z niezachowaniem 

których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony przewidzianych w regulacjach prawnych, 

które zaliczyć można do szeroko rozumianego prawa administracyjnego − w tym i prawa 

podatkowego, jak np. art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. Wynika to, zdaniem Sądu, z wykładni 

językowej, historycznej, celowościowej, funkcjonalnej i prokonstytucyjnej. Skoro ze względu 

na epidemię, ochrona zdrowia obywateli jest priorytetem i w tym celu wprowadzane są 

ograniczenia ich aktywności oraz ograniczenia w działaniu instytucji publicznych, a zamiarem 

ustawodawcy było przyjęcie regulacji zapewniających skuteczną ochronę prawną, to tym 

bardziej nie można regulacji art. 15zzr ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 

w spornym zakresie wykładać zawężająco. Skoro bowiem ustawodawca wprowadził przepis 

szczególny, dający obywatelom ochronę przed skutkami ograniczeń związanych z epidemią w 

postaci zawieszenia biegu terminów prawa materialnego/zawitych przewidzianych przepisami 

prawa administracyjnego na czas stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, rolą 

organu jest dokonanie wykładni tego przepisu z uwzględnieniem jego celu. Takie zaś działanie 

w zakresie dyrektyw wykładni celowościowej art. 4a ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu 
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COVID-19 prowadzi do przyjęcia, że ma on zastosowanie do regulacji zawartych w prawie do 

przyjęcia, że ma on zastosowanie do regulacji zawartych w prawie administracyjnym w 

szerokim znaczeniu a zatem i do prawa podatkowego, w tym do art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. 

 

Wyroki powiązane 

I SA/Lu 167/21 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) 

 

Art. 15zzr ust. 1 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego terminów: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub 

organem, 

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 

3) przedawnienia, 

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i 

wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do 

właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także 

terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

 

Bibliografia 

Wpływ tarczy antykryzysowej na przebieg procedur w sprawach podatkowych – zagadnienia 

wybrane, H. Filipczyk, Monitor Podatkowy 5/2020 

 

Główne problemy 

1. Okres obowiązywania przepisu. 

2. Prawo podatkowe i prawo administracyjne w ustawy COVIDowej. 

3. Wykładnia organów podatkowych i sądów administracyjnych. 

4. Czy prawo podatkowe jest prawem administracyjnym? 

5. Zawieszenie terminów na korzyść i na niekorzyść podatnika.  

6. Zakres obowiązywania przepisu po jego uchyleniu. 

 


