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czwartek, 30 marca 2017 r. 

11.30-12.15 Rejestracja (kawa na dobry początek) 

12.15-12.30 Otwarcie konferencji – sędzia NSA Jan Rudowski (Wiceprezes NSA - prezes 

Izby Finansowej) i prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. (kierownik Katedry Prawa 

Finansów Publicznych UMK oraz przewodniczący Zespołu Ekspertów Ośrodka Studiów 

Fiskalnych UMK) 

12:30 – 15.00 I sesja – prowadzenie: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. 

Wpływ uchwał NSA na ujednolicanie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach 

podatkowych - sędzia NSA Jan Rudowski, Wiceprezes NSA - prezes Izby Finansowej 

  granice uznania administracyjnego (wyrok NSA z dnia 3 marca 2016 r., II FSK 

2474/15) – sędzia NSA Stanisław Bogucki 

  likwidator spółki wykreślonej z KRS nie jest stroną postępowania (wyrok NSA z 

dnia 20 października 2016 r., I FSK 1731/15) – sędzia NSA Roman Wiatrowski 

  wyrok TS UE a wznowienie postępowania podatkowego (wyrok NSA z dnia 29 

września 2016 r., I FSK 477/15) – sędzia NSA Roman Wiatrowski 

  znaczenie niekompletnej informacji o zmianie prawa (wyrok NSA z dnia 22 

stycznia 2016 r., II FSK 2775/13) –dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK (UMK)  

 zastosowanie art. 199a Ordynacji podatkowej i innych regulacji przed wejściem 

w życie przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (wyrok NSA z dnia 

19 października 2016 r., II FSK 1969/16) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

  „wina organu kontroli skarbowej” w prowadzeniu postępowania przez okres 

przekraczający 6 miesięcy (wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2016r., II FSK 1148/14) – 

Michał Goj (EY) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

15:00-15:30 Kawa 

15.30-18:00 II sesja - prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 aport udziałów przez kilku udziałowców – do innej spółki (nowoutworzonej) – 

podlega zwolnieniu jako wymiana udziałów (wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2016 r.,  

II FSK 657/14) – dr Sławomir Krempa (PwC) 

 emisja obligacji własnych nie jest kosztem podatkowym (wyrok NSA z dnia 20 maja 

2016 r., II FSK 1190/14) – dr Sławomir Krempa (PwC) 

 zasady ustalenia kosztów podatkowych w sytuacji zbycia akcji objętych w wyniku 

przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki 

jawnej (wyroki NSA z dnia 8 września 2016 r., II FSK 2259/14, II FSK 2260/14) – 

Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 ponoszone przez pracodawcę koszty zakwaterowania oraz transportu pracownika 

(wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2016 r., II FSK 1970/14) –– Jarosław Ostrowski 

(Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy) 

 uwzględnienie przez przedsiębiorcę reklamacji nieuzasadnionej (reklamacja 

polubowna) a koszty uzyskania przychodów (wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 czerwca 

2016 r., I SA/Łd 339/16) – Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy) 

 przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem uregulowania 

zaległych podatków a przychód podatkowy (wyrok NSA z dnia 29 listopada     2016 

r., II FSK 3066/14) – dr Ewa Prejs (UMK) 

 powołanie biegłego dla określenia wartości wkładu (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 

3 marca 2016 r., I SA/Po 1711/15) – Michał Goj (EY) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

Uwaga: godz. 19.00 –niespodzianka– zbiórka: hotel 1231 (impreza na wolnym powietrzu) 

20:00 uroczysta kolacja: Hotel 1231- ul. Przedzamcze 6, Stare Miasto Toruń 
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piątek, 31 marca 2016 r.  

 

08:30-10:30 III sesja – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK  

  możliwość delegowania kompetencji organu podatkowego w trybie art. 39 ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym (uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 19 

grudnia 2016 r., II FPS 3/16) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

 opodatkowanie silosów – budynek czy budowla? (wyroku NSA z dnia 18 

października 2016 r., II FSK 1741/16) – Paweł Banasik (Deloitte) 

 wpływ rozbudowy i nadbudowy budynku na powstanie obowiązku podatkowego 

oraz wysokość stawek (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia  7 lipca 2016 r., I SA/Rz 

1134/15) – dr Paweł Majka (UR) 

 podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdy amortyzacji nie 

dokonuje podatnik (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 27 października 2016 r.,          I 

SA/Bd 613/16) – Adam Kałążny (Deloitte) 

 budynek wypełniony urządzeniami nie staje się budowlą (wyrok NSA z dnia 5 lipca 

2016 r., II FSK 1994/14) – Michał Nielepkowicz (Nielepkowicz i Partnerzy) 

 przegrody budowlane (wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., II FSK 1581/15) – Paweł 

Banasik (Deloitte) 

 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

10.30—11:00 Kawa 

 

11.00-13:00 IV sesja – prowadzenie: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, kierownik OSF 

UMK  

 spółka cywilna jako podatnik (postanowienie NSA z dnia 1 grudnia 2016 r., II FSK 

1962/16) – prof. dr hab. Marek Kalinowski (UMK) 

 zwolnienie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przez 

spadkobiercę na podstawie umowy przyrzeczonej przez spadkodawcę (wyrok NSA 

z dnia 24 maja 2016 r., II FSK 1014/14) – dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, 

sędzia WSA w Warszawie  (UMK) 

 wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego dla obchodzenia przepisów o 

przedawnieniu w prawie podatkowym (wyroki SA w Krakowie: z 22 września 2016 

r., I ACa 452/16 oraz z 28 września 2016 r., I ACa 429/16) – dr hab. Adam Nita, prof. 

UJ,  sędzia WSA w Gliwicach (UJ) 

 małżonek zmarłego podatnika podatku dochodowego – następca prawny czy 

podatnik? (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016, II FSK 379/14) - dr hab. Agnieszka 

Olesińska, prof. UMK, sędzia WSA w Warszawie   

 interpretacja prawa podatkowego a następstwo prawne (wyrok NSA z dnia 8 

września 2016 r., II FSK 2210/14) – Michał Goj (EY) 

 powołanie wadliwej podstawy prawnej przez wnioskodawcę nie stoi na 

przeszkodzie wydaniu interpretacji indywidualnej (wyrok NSA z dnia 30 listopada 

2016r., II FSK 3161/14) – Alicja Sarna (MDDP) 

 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 

13.00-14.00 Lunch  
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14:00-15:45 V sesja – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia w kontekście możliwości przerwania 

jego biegu (wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2016 r., II FSK 3678/14) – Andrzej Ladziński 

(GWW) 

 wezwanie do stawienia się w celu przesłuchania a zawieszenie biegu terminu 

przedawnienia (wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., I GSK 1451/14) – Alicja Sarna 

(MDDP) 

 wszczęcie postępowania karnego skarbowego a istota przedawnienia 

zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z dnia 17 maja 2016 r., II FSK 894/14 i 

wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r., II FSK 1488/15 ) – dr Joanna Zawiejska-Rataj 

(Deloitte) 

 nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pierwszoinstancyjnej 

jako postępowanie wpadkowe (wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r. II FSK 3536/13 i 

wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2016 r., II FSK 3398/14) – dr Joanna Zawiejska-Rataj 

(Deloitte) 

 znaczenie zbliżającego się przedawnienia zobowiązania podatkowego dla 

możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z 

dnia 8 listopada 2016 r., I FSK 1327/16) – dr Ewa Prejs (UMK) 

 uchylanie się od wykonania obowiązku – art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r., II FSK 259/14) 

– dr Tomasz Brzezicki (UMK) 

 

 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

15.45-16:15 Kawa 

 

 

16.15-17.45 VI sesja prowadzenie dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, kierownik OSF 

UMK 

 

 na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowa nie jest 

spółką kapitałową (wyrok NSA z dnia 12 października 2016 r., II FSK 2399/14) – 

Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 wpływ czynności niepodlegających opodatkowaniu na zakres prawa do odliczenia 

(wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r., I FSK 1464/14) – Mariusz Marecki (PwC) 

 nabycie nieruchomości czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa (VAT czy 

PCC (wyrok NSA z 24 listopada    2016 r., I FSK 1316/15) – Rafał Mikulski (Dentons) 

  konieczności badania dobrej wiary przez organ, gdy nie doszło do transakcji 

(wyrok NSA z dnia 23 listopada 2016 r., I FSK 566/15) – Mariusz Marecki (PwC 

  naruszenie warunków formalnych WNT a prawo do odliczenia podatku 

naliczonego (wyrok WSA w Szczecinie z 3 sierpnia 2016 r., I SA/Sz 174/16) – Rafał 

Mikulski (Dentons) 

 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 

17.45 - … - dyskusja podsumowująca - prowadzenie prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński 

dr h.c. 
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I sesja 
 

12:30 – 15.00  

– prowadzenie: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. 

Wpływ uchwał NSA na ujednolicanie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach 

podatkowych - sędzia NSA Jan Rudowski, Wiceprezes NSA - prezes Izby Finansowej 

  granice uznania administracyjnego (wyrok NSA z dnia 3 marca 2016 r., II FSK 

2474/15) – sędzia NSA Stanisław Bogucki 

  likwidator spółki wykreślonej z KRS nie jest stroną postępowania (wyrok NSA z 

dnia 20 października 2016 r., I FSK 1731/15) – sędzia NSA Roman Wiatrowski 

  wyrok TS UE a wznowienie postępowania podatkowego (wyrok NSA z dnia 29 

września 2016 r., I FSK 477/15) – sędzia NSA Roman Wiatrowski 

  znaczenie niekompletnej informacji o zmianie prawa (wyrok NSA z dnia 22 

stycznia 2016 r., II FSK 2775/13) –dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK (UMK)  

 zastosowanie art. 199a Ordynacji podatkowej i innych regulacji przed wejściem 

w życie przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (wyrok NSA z dnia 

19 października 2016 r., II FSK 1969/16) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

  „wina organu kontroli skarbowej” w prowadzeniu postępowania przez okres 

przekraczający 6 miesięcy (wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2016r., II FSK 1148/14) – 

Michał Goj (EY) 

 Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 15:00-15:30 Kawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 granice uznania administracyjnego – sędzia NSA Stanisław Bogucki (Naczelny Sąd 

Administracyjny, Izba Finansowa)  

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2016 r., II FSK 2474/15 

Są pewne granice uznania administracyjnego, w obrębie których może 

procedować organ podatkowy, podejmując decyzję w następstwie wystąpienia 

przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, o których mowa 

w art. 67a § 1 pkt 3 o.p.; przekroczenie tych granic ma m.in. miejsce wówczas, gdy 

wybór alternatywy decyzyjnej dokonany został z rażącym naruszeniem zasady 

sprawiedliwości, wskutek uwzględnienia kryteriów oczywiście nieistotnych 

(bagatelnych) lub nieracjonalnych albo na podstawie fałszywych przesłanek 

(argumentów, które są nieprawdziwe). 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że „Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie, oddalając skargę wskazał, że decyzje podejmowane na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 

o.p. mają charakter uznaniowy i kontrola ich legalności sprowadza się do oceny, czy organ 

podatkowy uwzględnił całokształt okoliczności faktycznych mających wskazywać na ważny 

interes podatnika lub interes publiczny oraz czy w ramach uznania nie została naruszona 

zasada swobodnej oceny dowodów. W rozpoznawanej sprawie sąd pierwszej instancji doszedł 

do przekonania, że organy podatkowe wywiązały się z ciążących na nich obowiązków i w 

sposób uprawniony uznały, iż brak jest przesłanek do udzielenia skarżącemu wnioskowanej 

ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych 

(…). Zwrócono uwagę, że z materiału dowodowego wynika, iż skarżący domaga się umorzenia 

zaległości podatkowych przede wszystkich z uwagi na przyczynę powstania tych zaległości”. 

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego „Zakresem rozważań organu powinien 

zostać objęty nie tylko aspekt budżetowy, ale również takie zasady, jak sprawiedliwość czy 

zaufanie podatnika do organów państwa. Organ winien ocenić też (dokonać ważenia), co z 

punktu widzenia respektowania tychże reguł ogólnych oraz w okolicznościach ustalonego 

stanu faktycznego będzie korzystniejsze: uwzględnienie wniosku strony, czy też rozwiązanie 

przeciwne. (…) art. 67a § 1 o.p. nie wyłącza (…) obowiązków organu podjęcia działań w celu 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu 

podatkowym, jak też zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego, nawet jeżeli dowody 

i informacje wskazywane przez stronę na poparcie określonej tezy są niekompletne”. 

„Jeżeli w wyniku dokonania tych ustaleń potwierdzone zostanie stanowisko podatnika 

o istnieniu przesłanki interesu publicznego, organ dokona wyboru jednej z możliwych 

konsekwencji decyzyjnych: udzieli wnioskowanej ulgi albo odmówi umorzenia zaległości 

podatkowej. W takim przypadku organ może przyjąć różne kryteria wyboru, np. uwzględnić 

okoliczności społeczne, ekonomiczne, dotychczasową postawę podatnika w zakresie 

wywiązywania się z obowiązków daniowych, okoliczności powstania zaległości podatkowej, 

zakres wnioskowanej ulgi itp. (…). W każdym razie motywy wyboru alternatywy decyzyjnej 

winny zostać wskazane w uzasadnieniu decyzji. Obowiązek taki wynika chociażby z 

wyrażonych w Ordynacji podatkowej zasad informacji (…) czy też zaufania do organów 

podatkowych (…)”.  

„W judykaturze w zasadzie jednolicie uznaje się, że sądowa kontrola decyzji uznaniowej 

obejmuje samo postępowanie poprzedzające jej wydanie, ale nie rozstrzygnięcie, będące 

wynikiem dokonania określonego wyboru (…). Z drugiej strony zauważa się, że przyznanie 

organowi dyskrecjonalnych uprawnień nie oznacza zupełnej dowolności w podejmowaniu 

decyzji w ramach uznania administracyjnego (…). W ocenie rozpatrującego (…) sprawę składu 

orzekającego, (…) sąd administracyjny nie może zobowiązać organu podatkowego do wydania 

decyzji o umorzeniu bądź odmowie umorzenia zaległości podatkowej (w przypadku 
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stwierdzenia istnienia co najmniej jednej z przesłanek). Nie może też oceniać kryteriów 

przyjętych przez organ, a uzasadniających wybór opcji decyzyjnej. 

Poza zakresem sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli administracji 

publicznej nie mogą jednakowoż pozostawać przypadki korzystania przez organy z przyznanej 

im kompetencji w sposób woluntarystyczny, zupełnie nieracjonalny lub sprzeczny z 

podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. Można zatem mówić, że są pewne granice uznania 

administracyjnego, w obrębie których może poruszać się organ podatkowy, podejmując 

decyzję w następstwie wystąpienia przesłanki <<ważnego interesu podatnika>> lub <<interesu 

publicznego>>, o których mowa w art. 67a § 1 o.p. (…). Przekroczenie tych granic ma m.in. 

miejsce wówczas, gdy wybór alternatywy decyzyjnej dokonany został: (-) z rażącym 

naruszeniem zasady sprawiedliwości; (-) wskutek uwzględnienia kryteriów oczywiście 

nieistotnych (bagatelnych) lub nieracjonalnych; (-) na podstawie fałszywych przesłanek 

(argumentów, które są nieprawdziwe). Wyłączenie z zakresu kontroli sądowo-administracyjnej 

decyzji uznaniowych obarczonych takimi wadami, stanowiłoby realne ograniczenie drogi 

sądowej, która umożliwiać ma przecież również podatnikom dochodzenie naruszonych w 

sposób oczywisty praw (…)”. 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2016 r., II FSK 3394/14 

wyrok NSA z dnia 4 listopada 2016 r., II FSK 2584/15 

wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II FSK 2454/14 

odmienne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2016 r., II FSK 3497/14 

wyrok NSA z dnia 10 listopada 2016 r., II FSK 2389/14 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749 ze zm.) 

art. 67a § 1 o.p.  

§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: (…)  

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną. 

 

Główne problemy 

1. Klauzule generalne i zwroty niedookreślone jako elementy przepisów prawnych 

2. „Ważny interes podatnika” oraz „interes publiczny” – jako przesłanka ulgi w spłacie 

zobowiązań podatkowych (art. 67a § 1 o.p.) 

3. „Uznanie” – jako przesłanka podejmowania decyzji dotyczących ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych (art. 67a § 1 o.p.) 

4. Rozważanie przez organ podatkowy ewentualnych szczególnych okoliczności 

uzasadniających zakres zastosowania uznania administracyjnego przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a § 1 o.p.) 
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prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, 

Warszawa 2013. 

Dowgier R., Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w: System prawa finansowego, t. 3, 

Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010. 

Leszczyński L., Zwroty ocenne w wykładni prawa administracyjnego, w: L. Leszczyński, 

B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Wykładnia w prawie administracyjnym, w: System 

prawa administracyjnego, t. 4, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.  
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  likwidator spółki wykreślonej z KRS nie jest stroną postępowania - sędzia NSA 

Roman Wiatrowski 

 

Wyrok NSA dnia z 20 października 2016 r., I FSK 1731/15 

 

W świetle art. 133 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 749, ze zm.) likwidator, ustanowiony do przeprowadzenia 

uzupełniającego postępowania likwidacyjnego majątku pozostałego po spółce 

wykreślonej już z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie jest stroną 

w postępowaniu podatkowym i - w związku z powyższym - nie jest uprawniony do 

wystąpienia do organu z żądaniem czynności zwrotu nadwyżki VAT, wykazanego w 

deklaracji zlikwidowanej spółki. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Nie może budzić wątpliwości, że fakt ustanowienia likwidatora do przeprowadzenia 

uzupełniającego postępowania likwidacyjnego majątku pozostałego po wykreślonej z rejestru 

KRS spółce nie powoduje przywrócenia jej podmiotowości prawnej. 

Wykreślenie osoby prawnej z rejestru powoduje, że jej osobowość prawna wygasa w 

sposób definitywny bez możliwości jej reaktywacji. Skutki rozwiązania spółki dotyczą wartości 

majątkowych, stosunków między wspólnikami, działania organów, wartości niematerialnych 

i prawnych, które mogą nie zostać nigdy odtworzone, a po wykreśleniu spółki z rejestru, 

spółka ta nie może ich już odzyskać…”. 

„W niniejszej sprawie likwidator spółki w momencie składania wniosku o jej wykreślenie 

z Krajowego Rejestru Sądowego miał w pełni świadomość zwrotu VAT deklarowanego w 

stosunku do urzędu skarbowego, a mimo tego doprowadził do zakończenia postępowania 

likwidacyjnego (korekty deklaracji z wykazaną kwotą zwrotu podatku składane były jeszcze w 

okresie od dnia wydania postanowienia o wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego 

do dnia jego uprawomocnienia się). 

Podnieść w tej sytuacji należy, że przyjęcie, iż w takim przypadku A. K., powołanemu do 

przeprowadzenia likwidacji pozostałego majątku spółki, przysługuje w ramach ponownego 

powołania w roli likwidatora uprawnienie do uzyskania tego zwrotu w imieniu i na rzecz 

nieistniejącego podmiotu, jako strony postępowania podatkowego, powinno jednocześnie 

oznaczać, że wobec niego, jako podmiotu reprezentującego - jak twierdzi Sąd pierwszej 

instancji - ten podmiot, organowi podatkowemu przysługiwałoby uprawnienie do wszczęcia 

postępowania podatkowego w celu weryfikacji prawidłowości tego zwrotu. Taka zaś sytuacja 

nie byłaby jednak możliwa, gdyż wykreślona z rejestru spółka, jako nieistniejąca, nie ma 

osobowości prawnej, ani zdolności prawnej, wobec czego nie może być podmiotem żadnego 

postępowania podatkowego - ani w zakresie żądania zwrotu, ani w zakresie sprawdzenia 

zasadności tego zwrotu.” 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 18 listopada 2005r., I FSK 262/05 
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wyrok NSA z dnia 29 maja 2014r., II OSK 3087/12 

wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2016 r., I FSK 81/15 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z 

późn. zm). 

Art. 133 § 1 - § 2a (W brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2017 r.). 

Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca 

prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117b, która z uwagi na swój interes 

prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się 

odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. 

Stroną w postępowaniu podatkowym może być również osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inna niż wymieniona w § 1, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na 

niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa. 

Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zwrotu podatku od 

towarów i usług może być wspólnik spółki wymienionej w art. 115 § 1, uprawniony na 

podstawie przepisów o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu podatku. 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity (Dz.U. 

2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

Art. 87 ust. 1 – 2.  (W brzmieniu obowiązującym w 2012r.). 

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w 

okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia 

o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek 

bankowy. 

 Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia 

złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym 

siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, 

o którym mowa w odrębnych przepisach. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego 

zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu 

zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności 

sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli 

skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z 

odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku 

odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.). 

Art. 280 

Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy 

niniejszego rozdziału stanowią inaczej. 
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Art. 282 § 1 

 Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, 

wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy 

mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. 

Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na 

mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników. 

Art. 293 § 1 i 2 

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec 

spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 

postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. 

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy 

wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru 

swojej działalności. 

 

Główne problemy 

1. Sytuacja prawno-podatkowa wykreślonej z rejestru spółki kapitałowej. 

2. Podmiot uprawniony do reprezentacji spółki występującej z wnioskiem o zwrot 

nadwyżki podatku od towarów i usług. 

3. Pozycja prawno-podatkowa likwidatora spółki kapitałowej, która została wykreślona z 

rejestru. 

4. Utrata podmiotowości podatkowej spółki kapitałowej a prawo do zwrotu nadwyżki 

podatku od towarów i usług jako prawo do realizacji zasady neutralności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

  wyrok TS UE a wznowienie postępowania podatkowego  – sędzia NSA Roman 

Wiatrowski 

 

Wyrok NSA z dnia 29 września 2016 r., I FSK 477/15 

Art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. 

U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.), w świetle wykładni funkcjonalnej i systemowo-

wewnętrznej, należy rozumieć w ten sposób, że jego przedmiotem jest to orzeczenie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jako precedensowe wskazuje na 

wykładnię określonych norm prawa unijnego, rzutujących na praktykę stosowania 

przepisów krajowych, stanowiących podstawę wydania decyzji, będącej przedmiotem 

wniosku o wznowienie postępowania 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku. 

„Spór w niniejszej sprawie dotyczy zasadniczo wykładni i zastosowania art. 240 § 1 pkt 

11 O.p., zgodnie z którym w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się 

postępowanie, jeżeli orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji. Dla wykładni tego 

przepisu istotnym jest, że wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1 

pkt 11 O.p. następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia 

publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej (art. 241 § 2 pkt 2 O.p.). 

TSUE dokonuje wykładni prawa unijnego, a nie krajowego. Istota zatem unormowania z 

art. 240 § 1 pkt 11 O.p. sprowadza się do tego, że w sytuacji gdy TSUE swoim orzeczeniem 

dokona takiej wykładni prawa unijnego, z którego wynikać będzie, że krajowa regulacja oparta 

na interpretowanym przez Trybunał przepisie została wadliwie implementowana do krajowego 

porządku prawnego lub jej wykładnia na gruncie prawa krajowego jest wadliwa, orzeczenie to 

daje podstawę do wznowienia postępowania, jeżeli orzeczenie TSUE ma wpływ na treść 

wydanej decyzji, z uwagi właśnie na konieczność innego rozumienia podstawy prawnej tej 

decyzji, mającego wpływ na wynik rozstrzygnięcia.” 

„… z uwagi na charakter orzeczeń TSUE, podobnie jak i wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego (art. 240 § 1 pkt 8 O.p.), uznano, że zasada trwałości decyzji 

administracyjnych musi ustąpić zasadom praworządności i sprawiedliwości, w sytuacji gdy 

orzeczenia te dają podstawę do stwierdzenia, że przepisy prawa, stanowiące podstawę prawną 

wydawanych decyzji, powinny być rozumiane inaczej w aspekcie zgodności z prawem unijnym 

(zapewnienie efektywności prawa unijnego) lub okazały się niezgodne z Konstytucją. Czyniąc 

w tym zakresie wyłom zakreślono podatnikom bardzo krótki (jednomiesięczny) termin do 

wniesienia wniosku o wznowienie.” 

„…art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2015 

r., poz. 613, ze zm.), w świetle wykładni funkcjonalnej i systemowo-wewnętrznej, należy 

rozumieć w ten sposób, że jego przedmiotem jest to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, które jako precedensowe wskazuje na wykładnię określonych norm prawa 

unijnego, rzutujących na praktykę stosowania przepisów krajowych, stanowiących podstawę 

wydania decyzji, będącej przedmiotem wniosku o wznowienie postępowania. 

Przyjęcie, że podstawę wznowienia postępowania w oparciu o ten przepis może stanowić każde 

orzeczenie TSUE, także to, z którego wynika już utrwalone stanowisko Trybunału co do 

wykładni norm prawa unijnego, odwołujące się do wcześniejszych, analogicznych już orzeczeń 
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tego Trybunału, rzutujących na rozumienie prawa krajowego, pozostawałoby w sprzeczności 

z wyjątkowością tej podstawy wznowienia postępowania.” 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 27 października 2016 r., I FSK 1417/16 

wyrok NSA z dnia 23 lutego 2017 r., II FSK 3068/16 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 613, 

ze zm.). 

Art. 240 § 1 pkt 11. 

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. 

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 

Art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) 

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub 

zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została 

udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot 

nieistniejący. 

Art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) 

 Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub 

zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, 

faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - 

w części dotyczącej tych czynności. 

 

Główne problemy 

1. Przesłanki wznowienia postępowania ze względu na orzeczenie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

2. Powiązanie wznowienia postępowania z wadliwością implementacji lub błędną 

wykładnią regulacji krajowej.  

3. Powiązanie wznowienia postepowania z zakwalifikowaniem wyroku Trybunału jako 

wyroku precedensowego. 

4.  Obciążenie organów podatkowych obowiązkiem porównania dotychczasowego 

orzecznictwa Trybunału z wyrokiem Trybunału, który został powołany jako podstawa 

wznowienia. 
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 znaczenie niekompletnej informacji o zmianie prawa – dr hab. Wojciech 

Morawski, prof. UMK (UMK)  

 

Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2016 r., II FSK 2775/13 

Uchybienia w działaniu administracji podatkowej nie powinny powodować 

ujemnych następstw dla podatników, którzy działali w dobrej wierze i zaufaniu do treści 

otrzymanej informacji. Stanowi to o istocie zasady wynikającej z art. 121 § 1 Ordynacji 

podatkowej 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Sąd [WSA – przyp. WM.] wskazał dalej, że nie można zanegować faktu, iż powszechnym 

źródłem wiedzy o obowiązkach podatkowych dla podatników jest corocznie opracowany w 

Ministerstwie Finansów informator, stanowiący pomoc w wypełnianiu zeznania PIT-37. Sąd 

zgodził się ze stanowiskiem organów podatkowych, że broszura informacyjna Ministerstwa 

Finansów nie stanowi źródła prawa, jednakże, w jego ocenie, nie można nie doceniać jej 

praktycznego znaczenia, które wynika z faktu, że została opracowana przez Ministerstwo 

Finansów. W takiej sytuacji nie można całkowicie zignorować argumentacji Skarżących, 

którzy - będąc osobami zaangażowanymi w działalność charytatywną - regularnie dokonywali 

darowizn na cele charytatywne i kierowali się w tym zakresie określoną praktyką. Analiza 

broszury opracowanej w Ministerstwie Finansów na 2006 r. pozwalała im pozostawać w 

uzasadnionym przekonaniu, że zasady uwzględniania dokonywanych darowizn na działalność 

charytatywno-opiekuńczą w porównaniu z latami poprzednimi nie uległy zmianie. Sąd 

zauważył również, że stosowna adnotacja o obowiązku dokumentowania dokonanej darowizny 

dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego została uwzględniona w treści 

broszury informacyjnej w kolejnych latach. Fragment ten został wyróżniony pogrubionym 

drukiem. Zasadnie w takiej sytuacji podnieśli Skarżący, że - wobec budzącej wątpliwości 

interpretacyjne, wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2006 r. regulacji prawnej - treść broszury 

informacyjnej Ministerstwa Finansów, z której czerpali wiedzę o stanie prawnym w zakresie 

obowiązków podatkowych, była myląca i ugruntowała ich przekonanie, że praktyka 

podatkowa, co do odliczania dokonywanych darowizn na działalność charytatywno-

opiekuńczą nie uległa zmianie. 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. 

Skarga kasacyjna jest niezasadna. (…) 

Należy bowiem podzielić stanowisko Sądu pierwszej instancji, że w sprawie doszło do 

naruszenia wynikającej z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej zasady prowadzenia 

postępowania w sposób budzący zaufania do organów podatkowych, w stopniu mogącym mieć 

istotny wpływ na wynik sprawy. Trafne są zwłaszcza uwagi tego Sądu dotyczące wadliwej 

broszury informacyjnej wydanej przez Ministerstwo Finansów i dotyczącej sposobu 

wypełniania zeznania podatkowego za 2006 r. Broszura ta oczywiście nie jest źródłem prawa, 

co podkreślał w skardze kasacyjnej pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej. Jednakże 

broszura taka, wydawana od wielu już lat, autoryzowana przez Ministerstwo Finansów, 

stanowi dla podatników, którzy w zdecydowanej większości nie posiadają w tym zakresie 

fachowej wiedzy, ważne źródło informacji o obowiązkach podatkowych, w tym także o 

wymogach formalnych pozwalających skorzystać z nielicznych już ulg podatkowych. Nie 

oznacza to oczywiście, że stanowi ona kompendium wiedzy podatkowej zastępujące przepisy 

podatkowe, niemniej jak już wspomniano, jest ważnym źródłem informacji o sposobie 

wypełniania zeznań podatkowych, do którego podatnicy już przyzwyczaili się i nabrali 
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zaufania. Informacje zawarte w tej broszurze są szczególnie ważne w przypadku zmian w 

prawie podatkowym. 

 (…) Organy podatkowe mają prawo i obowiązek podejmowania czynności zmierzających do 

sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych dokonywanych przez podatników do czasu 

upływu terminu przedawnienia. Wprawdzie więc nie stanowi naruszenia przepisów, w tym 

także art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, podjęcie takich czynności w ostatnim roku przed 

upływem terminu przedawnienia, czyli tak jak w niniejszej sprawie, niemniej wskazać należy, 

że działanie takie (choćby ze względu na kwestię odsetek) trudno określić jako zmierzające do 

umacniania zaufania obywateli do organów podatkowych i przejaw lojalności tych organów 

wobec podatników, zwłaszcza w sytuacji, gdy stanowi to element ugruntowanej już, szerszej 

praktyki. 

Powracając zaś do kwestii podstawowej, uchybienia w działaniu administracji podatkowej nie 

powinny powodować ujemnych następstw dla podatników, którzy działali w dobrej wierze i 

zaufaniu do treści otrzymanej informacji. Stanowi to o istocie zasady wynikającej z art. 121 § 

1 Ordynacji podatkowej. 

 

Wyroki powiązane  

Wyrok NSA z dnia 17 maja 2016 r., II FSK 894/14 

Przepisy: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie z dnia 2 kwietnia 1997 

art. 7 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

art. 217  

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów 

opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz 

kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. 

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z z 2015 r., poz. 613 ze zm.) 

art. 120 

Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. 

art. 121 

§  1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do 

organów podatkowych. 

§  2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych 

informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z 

przedmiotem tego postępowania. 

Główne problemy 

1. Co jest ważniejsze – ustawa czy broszura MF? 

2. Sędzia między prawem a sprawiedliwością 

3. Uczciwość podatnika a wykładnia prawa 

4. Naruszenie przez organ zasad fair play a wykładnia prawa 

5. Czy (i ewentualnie: kiedy) komentowany wyrok może stanowić wzór do naśladowania? 
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 zastosowanie art. 199a Ordynacji podatkowej oraz innych regulacji przed 

wejściem w życie przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania – dr 

Krzysztof Winiarski (sędzia NSA) 

 

Wyrok NSA z dnia 19 października 2016 r. II FSK 1969/14  

Wprawdzie przepisy regulujące przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (Dział 

IIIa, art. 119a i nast.) zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej dopiero z dniem 

15 lipca 2016 r. (przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r., Dz. U. poz. 846), to 

jednak w stanie prawnym obowiązującym przed tą datą organy podatkowe dysponowały 

możliwością przedefiniowania rodzaju czynności prawnej, w stosunku do wskazywanego 

przez podatnika, jeżeli odmienny charakter takiej operacji wynikał z  jej treści, zamiaru 

stron oraz celu. Możliwości takie zapewniał i nadal zapewnia art. 199a § 1 Ordynacji 

podatkowej. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Z realiów faktycznych rozpatrywanej sprawy wynika, że: (-) spółka nabyła za 100 mln 

zł. podmiotu singapurskiego wyemitowane przez ten podmiot obligacje o stałym miesięcznym 

oprocentowaniu, z 20-letnim terminem wykupu; (-) w konsekwencji zakupu obligacji Spółka 

otrzymała w dwóch kolejnych miesiącach po  604.500 zł, jako odsetki od obligacji liczone 

według ustalonej stopy procentowej; (-) wskutek realizacji przez emitenta obligacji opcji ich 

odkupienia, w trzecim miesiącu, rachunek Spółki uznany został kwotą 76.078.948,30 zł, 

opisaną jako  „wcześniejsza spłata odsetek za cały okres"; (-) w kolejnym miesiącu spółka 

otrzymała  21.836.035 zł. z tytułu wykupu obligacji przez emitenta. 

Według Spółki cała kwota 76.078.948,30 zł. stanowi odsetki, o których mowa w art. 

11 ust. 5 umowy polsko-singapurskiej (wolne od podatku), natomiast przychód podatkowy 

kwota 21.836.035 zł. z tytułu wykupu obligacji. W rezultacie przy przychodzie podatkowym 

21.836.035 zł. spółka uważa, że koszt uzyskania przychodu stanowi kwota 100 mln zł.  Spór 

dotyczył jak kwalifikować ww. kwotę 76.078.948,30 zł., czy jako odsetki, jak twierdzi spółka 

(wolne od podatku na podstawie art. 11 ust. 5 umowy polsko-singapurskiej), czy jako zwrot 

kapitału (pogląd organu interpretującego, ostatecznie zaaprobowany przez sądy obu 

instancji).   

Na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. i art. 11 ust. 5 umowy bilateralnej (tj. polsko-

singapurskiej) kwota wolna od podatku to kwota 1.813.500 zł (3 x 604.500 zł.), bowiem 

spełnia wymóg definicji odsetek. Natomiast kwota 75.474.448,30 zł. nie może być uznana jako 

odsetki. 

Zdaniem NSA schemat transakcji dokonanej przez Spółkę wskazuje (z zastrzeżeniem 

aprobaty jej stanowiska), iż w wyniku jej przeprowadzenia uzyskałaby ona korzyść 

ekonomiczną wynikającą z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty 100 mln zł., 

przy przychodzie podatkowym (z tej operacji) wynoszącym 21.836.035 zł. 

 

Wyroki powiązane  

Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2016 r., II FSK 3162/13  

podobne stanowisko: 
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Wyrok NSA z dnia 17 listopada 2015 r., II FSK 2575/13 

odmienne stanowisko: 

Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r., II FSK 1769/13 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 

lutego 1992 r., Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.: 

Art. 15. 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 

wymienionych w art. 16 ust. 1. […]. 

Art. 17. 1. Wolne od podatku są: […] 

3) dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska 

jest stroną, tak stanowi; 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 23 kwietnia 1993 r., Dz. U. z 

1994 r. nr 38, poz. 139 (stan prawny sprzed 2 lutego 2014 r.): 

Artykuł 11 Odsetki 

1. Odsetki, które powstają z Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być 

opodatkowane w tym drugim Państwie. 

2. Jednakże odsetki takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, 

w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale gdy odbiorca odsetek jest 

ich właścicielem, podatek ten w sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych 

odsetek. Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego 

porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia. 

3. Niezależnie od postanowień ustępu 2 odsetki powstałe w Umawiającym się Państwie i 

płacone na rzecz Rządu drugiego Umawiającego się Państwa będą zwolnione od 

opodatkowania w pierwszym Umawiającym się Państwie. 

4. W rozumieniu ustępu 3 określenie "Rząd" ma takie samo znaczenie jak w artykule 10 

ustęp 9. 

5. Użyte w tym artykule określenie "odsetki" oznacza dochody z wszelkiego rodzaju 

roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem 

zastawu hipotecznego, jak również inny dochód zrównany z dochodem od pożyczek przez 

ustawodawstwo Państwa, w którym dochód powstaje, a w szczególności dochód z pożyczek 

publicznych i dochód z obligacji lub skryptów dłużnych, w tym premie i nagrody mające 

związek z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu 

opóźnionych płatności nie uważa się za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1989 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze 

zm.: 

Art. 199a. § 1. Organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, 

uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń 

woli złożonych przez strony czynności. 
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§ 2. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, 

skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej. […] 

 

Główne problemy: 

Rozważania NSA zasadniczo dotyczą zjawisk wpisujących się w schemat tzw. agresywnej 

optymalizacji podatkowej. W art. 199a § 1  oraz § 2 O.p. przewidziane zostały  instrumenty, 

jakimi  dysponowały organy podatkowe przed 15 lipca 2016 r., umożliwiającymi zwalczanie 

skutków działań mających cechy obejścia lub nadużycia prawa. Problem ten zachowuje 

aktualność, skoro zgodnie z art. 119a § 1 pkt 5 O.p., przepisu art. 119a nie stosuje się, jeżeli 

zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu 

opodatkowania. Jakie to zatem są przepisy, poza oczywiście art. 199a O.p.? Lektura 

orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, że skutki działań, noszących cechy 

unikania opodatkowania, podważane były (a przynajmniej podejmowano próby ich 

identyfikacji) poprzez zastosowanie instrumentów związanych z wykorzystaniem: 1) zasad 

ogólnych dotyczących rozliczania kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT 

i art. 22 ust. 1 ustawy o PIT); 2) innych przepisów prawa podatkowego, zarówno materialnego 

jak i procesowego (w tym zawartych w wiążących Polskę umowach międzynarodowych), 

uzależniających powstanie korzystnych dla podatnika skutków podatkowych od spełnienia 

określonych warunków; 2) przepisów dotyczących cen transferowych, regulujących skutki 

przerzucania dochodów do podmiotów powiązanych, zawartych m.in. w art. 25 ustawy o PIT, 

art. 11 ustawy o CIT, czy też w art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług; 3) przepisów 

regulujących opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign 

Corporation - CFC), tj. art. 24a ustawy o CIT i art. 30f ustawy o PIT. 

Bibliografia 

D. Gajewski, Międzynarodowe unikanie opodatkowania w Polsce – istota i przyczyny (ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki holdingów), [w:] Międzynarodowe unikanie 

opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. nauk. D. Gajewski, Warszawa 2015, s. 17 i n. 
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 „wina organu kontroli skarbowej” w prowadzeniu postępowania przez okres 

przekraczający 6 miesięcy - Michał Goj (EY) 

 

Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2016r., II FSK 1148/14 

Trudno nie zgodzić się co do zasady z konstatacją (…) że skoro ustawodawca wskazał 

okres 6 miesięcy na przeprowadzenie całego postępowania kontrolnego - od jego 

wszczęcia do wydania decyzji, to siedmiomiesięczna, niczym nie potwierdzona «analiza» 

materiału w środku trwania postępowania nie powinna być akceptowana. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Zupełnie nie przekonują zaprezentowane w tym przedmiocie argumenty Sądu I instancji, 

uzasadniające końcową tezę, że do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od organu. 

Według WSA, ocena ta jest pochodną ustaleń, z których wynika, że inspektor kontroli 

skarbowej prowadził równolegle wiele postępowań, zachodziła konieczność przeprowadzenia 

znacznej ilości dowodów wnioskowanych przez stronę, zaś rozpatrywaną sprawę cechował 

duży stopień złożoności (s. 9 pisemnych motywów wyroku). Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gdańsku przyznał zarazem, że w niektórych okresach działania podejmowane przez organ 

"miały przebieg mniej intensywny, polegały wyłącznie na przedłużaniu prowadzonego 

postępowania" (s. 9), wywodząc co następuje: nie implikuje to wniosku, że postępowanie 

toczyło się z opóźnieniem z winy organu. W sytuacji, gdy całe postępowanie kontrolne trwało 

blisko cztery i pół roku, a fakt siedmiomiesięcznej bezczynności próbowano tłumaczyć 

analizowaniem sprawy, nie sposób dociec, co ostatecznie kryje się pod pojęciem "przyczyn 

niezależnych od organu". Oznacza to, że w uzasadnieniu zapadłego wyroku nie odniesiono się 

do tego, co było istotą problemu, dopuszczając się tym samym naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. 

Niewątpliwie ma również rację autor skargi kasacyjnej stwierdzając, że pogląd sądu nie wynika 

z akt sprawy ani nie jest uzasadniony celowością siedmiomiesięcznej analizy materiałów w 

środku trwającego ponad cztery lata postępowania kontrolnego. (…) W tym przypadku 

nieuwzględnienie dyrektyw wyprowadzanych z treści art. 75 § 11 i art. 77 § 12 k.p.a. musi być 

traktowane jako przyczyna dowolności w ocenie zarzutów przez organy właściwe w tych 

sprawach, zignorowanej następnie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. 

Nie można także zgodzić się ze stwierdzeniami Sądu I instancji, że przedstawione w 

uzasadnieniu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

chronologiczne zestawienie czynności daje podstawę do uznania, że czynności te podejmowane 

były bezzwłocznie. Lektura bowiem tego uzasadnienia nie wskazuje na chronologiczne 

przedstawienie czynności. Przeplatają się w nim opisy działań podejmowanych przez różne 

organy w stosunku do różnych podmiotów, które nie składają się na klarowny, chronologiczny 

opis działań podejmowanych w okresie od dnia 23 sierpnia 2007 r. do 22 grudnia 2011 r. 

wobec podatnika w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli 

skarbowej. 

 

 

                                                           
1 Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 
sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie 
biegłych oraz oględziny. 
2 Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy. 



20 
 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok NSA z 14 czerwca 2016 r., II FSK 1149/14 

wyrok NSA z 14 czerwca 2016 r., II FSK 1961/14 

wyrok NSA z 3 lutego 2017 r., II FSK 3215/14 (zapadły na gruncie OP) 

wyrok NSA z 27 października 2016 r., I FSK 2120/15 (zapadły na gruncie OP) 

wyrok NSA z 27 października 2016 r., I FSK 64/14 (zapadły na gruncie OP) 

odmienne stanowisko (okoliczności nieuzasadniające wyłączenie biegu odsetek): 

wyrok NSA z 28 września 2016 r., I FSK 1245/16  

wyrok NSA z 16 lutego 2016 r., II FSK 3642/13 

wyrok NSA z 3 grudnia 2015 r., II FSK 2692/13 (zapadły na gruncie OP) 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 

ze zm. – w stanie prawnym obowiązującym pomiędzy 1 lipca 2010 r. a przed 30 lipca 

2010 r., tj. na dzień wszczęcia postępowania kontrolnego będącego przedmiotem 

rozstrzygania NSA).  

Art. 24 ust. 3 i 4 

3. Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do 

dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w 

terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego.  

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się 

kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od 

organu. 

W wersji od 30 lipca 2010 r. ww. przepisy znalazły swoje odpowiedniki w art. 24 ust. 5 

i 6)  

5. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie została doręczona w terminie 6 

miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, nie nalicza się odsetek za zwłokę za 

okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się 

kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od 

organu. 

Podobne regulacje występują na gruncie Ordynacji podatkowej (dotyczą postępowania 

podatkowego) 

Art. 54 par. 1 pkt 7  

7. Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia 

doręczenia decyzji organu pierwszej instancji jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 

3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
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Art. 54 par. 2  

Przepisu par. 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła się 

strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu. 

Od 1 marca 2017 r. przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej nie przewidują okresów 

bezodsetkowych w kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Urzedu 

Celno-Skarbowego. 

 

Główne problemy: 

1. Gwarancje procesowe podatników – zasada szybkości działania organów podatkowych.  

2. Przewlekłość postępowania – z winy organu czy z przyczyn niezależnych od organu? 

Praktyczne przykłady z orzecznictwa i ich ocena (braki kadrowe, poziom 

skomplikowania sprawy, ilość i rodzaj przeprowadzonych dowodów, terminowość i 

celowość czynności podejmowanych przez organ w toku postępowania, prawidłowe 

zorganizowanie postępowania, terminy przewidziane na dokonanie poszczególnych 

czynności). 
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II sesja 
 

 

15.30-18:00 - prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 

 

 aport udziałów przez kilku udziałowców – do innej spółki (nowoutworzonej) – 

podlega zwolnieniu jako wymiana udziałów (wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2016 r.,  

II FSK 657/14) – dr Sławomir Krempa (PwC) 

 wydatki na nabycie obligacji – zamienionych później na akcje - nie są kosztem 

podatkowym w przypadku odpłatnego zbycia akcji (wyrok NSA z dnia 20 maja 2016 

r., II FSK 1190/14) – dr Sławomir Krempa (PwC) 

 zasady ustalenia kosztów podatkowych w sytuacji zbycia akcji objętych w wyniku 

przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki 

jawnej (wyroki NSA z dnia 8 września 2016 r., II FSK 2259/14, II FSK 2260/14) – 

Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 ponoszone przez pracodawcę koszty zakwaterowania oraz transportu pracownika 

(wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2016 r., II FSK 1970/14) –– Jarosław Ostrowski 

(Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy) 

 uwzględnienie przez przedsiębiorcę reklamacji nieuzasadnionej (reklamacja 

polubowna) a koszty uzyskania przychodów (wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 czerwca 

2016 r., I SA/Łd 339/16) – Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy) 

 przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem uregulowania 

zaległych podatków a przychód podatkowy (wyrok NSA z dnia 29 listopada     2016 

r., II FSK 3066/14) – dr Ewa Prejs (UMK) 

 powołanie biegłego dla określenia wartości wkładu (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 

3 marca 2016 r., I SA/Po 1711/15) – Michał Goj (EY) 

 Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 Uwaga: godz. 19.00 – niespodzianka – zbiórka hotel 1231 

 20:00 uroczysta kolacja: Hotel 1231- ul. Przedzamcze 6, Stare Miasto Toruń 
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 aport udziałów przez kilku udziałowców – do innej spółki (nowoutworzonej) – 

podlega zwolnieniu jako wymiana udziałów – doradca podatkowy dr Sławomir 

Krempa (PwC) 

Wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. II FSK 920/14 

1. [uzasadnienie ustne]: (…) Zasadne jest dokonanie oceny skutków tzw. wymiany 

udziałów dokonanej przez osobę fizyczną w oparciu o literalne brzmienie art. 24 ust. 8a 

u.p.d.o.f. w zakresie skutków wniesienia już posiadanych udziałów aportem do nowo 

tworzonej spółki.(…). Nie ma też żadnych podstaw aby różnicować w tym zakresie 

sytuację osoby nabywającej – w zamian za aport- udziały w spółce już istniejącej, od 

osoby obejmującej takie udziały w spółce nowo tworzonej. 

2: (…) aby ocenić skutki podatkowe wymiany udziałów na gruncie art. 24 ust. 8a 

u.p.d.o.f. w odniesieniu do danego podatnika, należy uwzględnić sytuację innych 

udziałowców (akcjonariuszy). Ograniczenie stosowania art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. tylko do 

przypadku, gdy wymiany udziałów dokonuje odrębnie każdy z udziałowców 

(akcjonariuszy), stanowiłoby warunek nadmiernie restrykcyjny, niweczący w istotnym 

stopniu cele leżące u podstaw Dyrektywy 2009/133/WE oraz dokonanej na jej 

podstawie nowelizacji przepisów u.p.d.o.f. Warto zwrócić uwagę, że skutkiem 

wprowadzenia instytucji wymiany udziałów do u.p.d.o.f. jest odroczenie opodatkowania 

dochodu do momentu faktycznej jego realizacji w chwili odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) objętych w zamian za aport. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia  

„Jakkolwiek polski system podatkowy nie traktuje, co do zasady, w sposób 

preferencyjny prywatnych inwestorów dokonujących inwestycji o charakterze kapitałowym, to 

jednak istnieją w tym względzie określone wyjątki, m.in. dotyczące kwestii wymiany udziałów 

(akcji). Instytucja wymiany udziałów (akcji) została objęta normami prawa europejskiego, tj. 

art. 8 Dyrektywy 2009/133/WE. Przepisy tej Dyrektywy określają skutki podatkowe wymiany 

udziałów (akcji) w stosunku do "akcjonariusza", nie definiując jednak tego pojęcia. Z 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika jednak, że pod pojęciem 

"akcjonariusza" należy rozumieć również osobę fizyczną (por. wyroki TS UE: z dnia 17 lipca 

1997 r. C-28/95 Leur-Bloem oraz z dnia 5 lipca 2007 r. C-321/05 Kofoed). Do dnia 31 grudnia 

2010 r. polski ustawodawca uregulował kwestię wymiany udziałów jedynie w odniesieniu do 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych (art. 12 ust. 4d i art. 16 ust. 1 pkt 8d 

u.p.d.o.p.) (...) Z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczął obowiązywać art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f., który 

rozszerza działanie Dyrektywy również na podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy (druk Sejmu RP VI kadencji nr 3500 z 

dnia 20 października 2010 r.), "wprowadzenie zaproponowanych zmian zapewni wewnętrzną 

spójność polskiego systemu podatku dochodowego, tj. podatku dochodowego od osób 

prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych i zrealizuje założenia Dyrektywy 

2009/133/WE."” 

„Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w niniejszej sprawie zgadza się z 

zapatrywaniem, że aby ocenić skutki podatkowe wymiany udziałów na gruncie art. 24 ust. 8a 

u.p.d.o.f. w odniesieniu do danego podatnika, należy uwzględnić sytuację innych udziałowców 

(akcjonariuszy). Ograniczenie stosowania art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. tylko do przypadku, gdy 

wymiany udziałów dokonuje odrębnie każdy z udziałowców (akcjonariuszy), stanowiłoby 

warunek nadmiernie restrykcyjny, niweczący w istotnym stopniu cele leżące u podstaw 

Dyrektywy 2009/133/WE oraz dokonanej na jej podstawie nowelizacji przepisów u.p.d.o.f. 
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Warto zwrócić uwagę, że skutkiem wprowadzenia instytucji wymiany udziałów do u.p.d.o.f. 

jest odroczenie opodatkowania dochodu do momentu faktycznej jego realizacji w chwili 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za aport.” 

 

Wyroki powiązane 

Podobne stanowisko (stary stan prawny): 

wyrok NSA z dnia 6 lutego 2014 r. II FSK 69/13 

wyrok NSA z dnia 16 października 2014 r. II FSK 2330/12 

wyrok NSA z dnia 5 lutego 2015 r. II FSK 3015/12 

wyrok NSA z dnia 23 lutego 2015 r. II FSK 3196/12 

wyrok NSA z dnia 10 marca 2015 r. II FSK 350/13 

wyrok WSA w Warszawie w wyroku z dnia 27 października 2009 r. III SA/Wa 603/09 

Podobne stanowisko (nowy stan prawny): 

wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2016 r. I SA/Gd 1794/15  

wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2016 r., I SA/Bd 353/16,  

wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 sierpnia I SA Łd 453/16,  

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 maja2016 r., I SA/Po 2312/15,  

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 3 listopada 2016 r., I SA/Sz 862/16 

 

Odmienne stanowisko: 

Teza 1: NSA z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. II FSK 657/14: „W wymianie udziałów między 

spółkami mającymi siedzibę w kraju na podstawie art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), 

w stanie prawnym obowiązującym w 2013 r., mogły uczestniczyć wyłącznie spółki z o.o. i 

spółki akcyjne, co nie obejmowało ich formy „w organizacji”. 

Teza 2: brak 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

art. 17 ust. 1 pkt 9 

1.  Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: 

 9) wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość 

wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia 

do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od 

wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie 

albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową 
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takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu 

niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio; 

art. 24 ust. 8a i 8b 

8a.  Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) 

albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne 

udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej 

własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych 

udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo 

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej 

spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty 

biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

8b.  Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: 

1) spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz 

2) wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) 

stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki nabywającej. 

 

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego 

systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, 

podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących 

spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub 

SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (wersja 

ujednolicona) 

art. 2 

e) „wymiana udziałów” oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale 

innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką 

większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz 

akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów 

wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową 

nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, 

księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych; 

art. 3 
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Do celów niniejszej dyrektywy "spółka państwa członkowskiego" oznacza każdą spółkę, która: 

a)  przyjmuje jedną z form wymienionych w załączniku I część A; 

b)  zgodnie z przepisami podatkowymi państwa członkowskiego jest uznawana za posiadającą 

rezydencję podatkową w tym państwie członkowskim oraz, zgodnie z warunkami umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem trzecim, nie jest uznawana za 

posiadającą swoją rezydencję podatkową poza Wspólnotą; oraz 

c)  podlega jednemu z podatków określonych w załączniku I część B, bez możliwości wyboru 

lub wyłączenia, lub każdemu innemu podatkowi, który może być zastąpiony przez któryś z 

tych podatków. 

art. 8 

1. Przy okazji łączenia, podziału lub wymiany udziałów przydział papierów wartościowych, 

reprezentujących kapitał spółki przejmującej lub nabywającej, na rzecz akcjonariusza spółki 

przekazującej lub nabywanej w zamian za papiery wartościowe, reprezentujące kapitał tej 

ostatniej spółki, nie stanowi sam w sobie podstawy do opodatkowania dochodu, zysków lub 

zysków kapitałowych tego akcjonariusza. 

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  

art.  11.   

§  1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym 

imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać 

zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

§  2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru. 

§  3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w 

organizacji". 

art.  12.  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z 

chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką 

akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków 

spółki w organizacji. 

 

Główne problemy: 

1. Niespójność orzecznictwa NSA – teza 1 (czy aport do spółki nowoutworzonej należy 

uznać za nieopodatkowaną wymianę udziałów?) – 2 sprzeczne ze sobą wyroki 

odstępstwie 1 tygodnia.  

2. Jak interpretować neutralność wymiany udziałów – czy interpretacja ścisła 

(zawężająca) jest zgodna z treścią i duchem Dyrektywy? 
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 wydatki na nabycie obligacji – zamienionych później na akcje - nie są kosztem 

podatkowym w przypadku odpłatnego zbycia akcji – doradca podatkowy dr 

Sławomir Krempa (PwC) 

 

Wyrok NSA z dnia 20 maj 2016 r., sygn. II FSK 1190/14 

(…) podstawową cechą kosztu podatkowego jest związek tego kosztu z przychodem 

(ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). Oczywiście 

ponoszony koszt nie może być kosztem wymienionym na tzw. liście kosztów 

negatywnych, zawartej w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Innymi słowy, w pierwszej kolejności 

badamy, czy określony wydatek jest kosztem podatkowym, a w następnej kolejności czy 

nie został z niego wyłączony poprzez zamieszczenie w art. 16 ust. 1. Sam fakt bowiem 

nieumieszczenia wydatku na liście negatywnej, bez konieczności wykazania jego 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest wystarczający do 

stwierdzenia, że wydatek ten może być zaliczony w ciężar kosztów. (…) Kosztowa 

kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać 

charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną 

racjonalność poniesionego wydatku. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„W ocenie NSA, argumentacja ujawniona w skardze kasacyjnej abstrahuje od motywów 

zwartych w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia co do braku podstawy prawnej uznania 

jako przychodu podatkowego pozyskanego kapitału z tytułu emisji papierów wartościowych 

oraz opiera się na błędnej wykładni art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem, kosztami 

uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania 

albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 

u.p.d.o.p. Zatem podstawową cechą kosztu podatkowego jest związek tego kosztu z 

przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). 

Oczywiście ponoszony koszt nie może być kosztem wymienionym na tzw. liście kosztów 

negatywnych, zawartej w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Innymi słowy, w pierwszej kolejności 

badamy, czy określony wydatek jest kosztem podatkowym, a w następnej kolejności czy nie 

został z niego wyłączony poprzez zamieszczenie w art. 16 ust. 1. Sam fakt bowiem 

nieumieszczenia wydatku na liście negatywnej, bez konieczności wykazania jego związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest wystarczający do stwierdzenia, że wydatek ten 

może być zaliczony w ciężar kosztów. Bliżej zasadę tę opisuje wyrok NSA z 16 października 

2012 r., II FSK 430/11 (LEX nr 1225442), w którym stwierdzono, że zwrot "w celu" oznacza, 

że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością 

podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w 

takim związku przyczynowo-skutkowym. Poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na 

powstanie lub zwiększenie przychodów. Wydatek należy oceniać mając na uwadze 

racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi 

zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, 

ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, 

wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. 

Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać 

charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność 

poniesionego wydatku.” 
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Wyroki powiązane 

Podobne stanowisko: 

wyrok NSA z 16 października 2012 r., II FSK 430/11 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

art. 12 ust. 4 pkt 3 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

 3) zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w 

celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia; 

art. 15 ust. 1 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 

16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

poniesienia kosztu. 

art. 16 ust. 1 pkt 8, 23, 60, 61 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

8) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu 

przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów 

uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e; 

23) wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwotę dyskonta; 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

Art.  453. 

Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne 

świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik 

obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. 

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 

art. 4 ust. 1 

1. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że 

jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej "obligatariuszem", i zobowiązuje się wobec 

niego do spełnienia określonego świadczenia. 

art.  24.  

1. Emitent może emitować obligacje uprawniające obligatariusza do zaspokojenia roszczeń z 

pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta: 
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1) z całości albo części przychodów lub z całości albo części majątku przedsięwzięć, 

które zostały sfinansowane w całości albo części ze środków uzyskanych z emisji obligacji, lub 

2) z całości albo części przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez emitenta 

- zwane dalej "obligacjami przychodowymi". 

2. Emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z obligacji 

przychodowych do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których 

obligatariuszom przysługuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Uprawnienie obligatariusza, o którym mowa w ust. 1, nie wpływa na kolejność zaspokojenia 

należności, o których mowa w art. 1025 § 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), zabezpieczonych 

przed datą emisji obligacji. O istnieniu takich zabezpieczeń emitent jest obowiązany 

poinformować w warunkach emisji obligacji przychodowych. 

 

Główne problemy: 

1. Zasadność uznania wydatków uprzednio poniesionych w związku z emisją obligacji 

własnych za koszt uzyskania przychodów, pomimo powstania związanego z nimi 

przychodu (sprzedaż akcji nabytych za obligacje) – w stanie prawnym w roku 2013 i w 

obecnym stanie prawnym 

2. Pomijanie przez organy podatkowe i sądy wykładni gospodarczej – brak zrozumienia 

rachunku ekonomicznego. Przy niestandardowych zdarzeniach gospodarczych (w 

szczególności transakcjach kapitałowych), często podatek dochodowy staje się 

podatkiem przychodowym, zob. również: 

 

a. Wydatki związane z ugodą sądową nie są kosztem (I SA/Rz 765/13); 

b. Wydatki związane z ubezpieczeniem zarządu nie są kosztem (I SA/Gl 676/15); 

c. Koszty zapłacone podwykonawcy nie są kosztem (II FSK 4113/14); 

d. Konwersja pożyczki wspólnika na kapitał – wydatki na udzielenie pożyczki nie 

są kosztem (na szczęście tendencję orzeczniczą zakłócił – a miejmy nadzieję że 

odwrócił NSA II FSK 3043.14). 

3. Jak pomóc sądom w rozumieniu problemów ekonomicznych – będzie to miało coraz 

większe znaczenie – skomplikowanie gospodarki, klauzula obejścia prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16786199?cm=DOCUMENT#art(1025)par(1)pkt(5)
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 zasady ustalenia kosztów podatkowych w sytuacji zbycia akcji objętych w wyniku 

przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki 

jawnej – Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 

Wyrok NSA z dnia 8 września 2016 r., II FSK 2260/14  

Kosztem uzyskania przychodu ze zbycia spółki kapitałowej, powstałej w wyniku 

przekształcenia spółki osobowej powinna być wartość bilansowa spółki jawnej z dnia 

ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki z o.o. z dnia 

rozpoczęcia tego bytu. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o., a następnie na objęcie akcji w spółce akcyjnej 

nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w dacie objęcia, są jednak kosztem podatkowym 

w dacie ich odpłatnego zbycia. Ustawodawca nie łączy przedmiotowych wydatków z okresem 

historycznym, tylko odnosi do okresu, w którym zbywane akcje zostały objęte lub nabyte, a 

więc do momentu przekształcenia, a nie na dzień poniesienia wydatków na wkłady w spółce 

jawnej (…) 

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., wydatki na nabycie udziałów (akcji) są 

kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji. Koszty te 

wyznacza wartość środków poniesionych dla uzyskania majątku spółki jawnej, który w dacie 

ustania bytu prawnego tej spółki, a więc w dacie powstania spółki z o.o., równy był 

początkowej wartości majątku spółki z o.o. Dlatego kosztem uzyskania przychodu powinna 

więc być wartość bilansowa spółki jawnej z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca 

jednocześnie wartością bilansową spółki z o.o. z dnia rozpoczęcia tego bytu.” 

 

Wyroki powiązane 

Podobne stanowisko: 

Wyrok NSA z dnia 8 września 2016 roku, II FSK 2259/14 

Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2011 roku, sygn. akt II FSK 947/10  

Wyrok NSA  z dnia 17 września 2015 roku, sygn. akt II FSK 1682/13 

Odmienne stanowisko: 

Wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2015 roku, II FSK 1259/15 

Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2016 roku, sygn.. II FSK 3570/13 

Interpretacje 

Dyrektor IS w Warszawie z dnia 4 września 2015 roku, sygn.. IPPB1/4511-796/15-5/MM 

Dyrektor IS w Łodzi z dnia 7 lutego 2017 roku, sygn. 1061- IPTPB3.4511.875.2016.1.KJ 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst 

jednolity (Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm.) 
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Art. 23. Ust. 1 pkt 38 

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

(…) 

38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) 

oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu 

przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów 

uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;” 

 

Główne problemy: 

1. Definicja pojęcia „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” w kontekście 

przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.  

2. Praktyczne konsekwencje sporu interpretacyjnego w sytuacji spółki osobowej prowadzącej 

działalność gospodarczą oraz posiadającej niewypłacone, na moment przekształcenia w 

spółkę kapitałową, zyski.  

3. Praktyczne konsekwencje sporu interpretacyjnego w sytuacji spółki osobowej prowadzącej 

działalność gospodarczą oraz posiadającej majątek objęty w wyniku wkładu wspólników. 
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 ponoszone przez pracodawcę koszty zakwaterowania oraz transportu pracownika 

–– Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy) 

 

Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2016 r., II FSK 1970/14 

 

1. Ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie pracownikowi noclegu, stworzenia 

odpowiedniego do warunków pracy, zaplecza socjalnego jak i transportu do odległego miejsca 

wykonywania pracy, zwłaszcza w przypadku usług o charakterze budowlano-montażowym - 

służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego - pracownik nie ma tutaj żadnej swobody 

w zarządzaniu i rozporządzeniu tym świadczeniem, a wykorzystuje je tylko w konkretnym celu 

- wykonaniu swoich obowiązków pracowniczych. 

2. Wskazane powyżej wydatki ponoszone są przede wszystkim w interesie pracodawcy 

wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie zaś w interesie 

pracownika i jako takie nie stanowią przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Podstawowe znaczenie dla prawidłowej wykładni analizowanych przepisów w kontekście 

przedstawionego stanu faktycznego ma jednak w ramach stosunku pracowniczego prawidłowe 

ustalenie znaczenia przychodu z innych nieodpłatnych świadczeń.” 

„W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 

2014 r., o sygn. akt K 7/13 (publ. OTK-A 2014/7/69), w którym Trybunał uznał, że art. 12 

ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b u.p.d.o.f. są zgodne z art. 2 w związku 

z art. 217 Konstytucji RP, jeżeli są rozumiane w ten sposób, że "inne nieodpłatne świadczenie" 

oznacza wyłącznie otrzymane przez pracownika przysporzenie majątkowe o indywidualnie 

określonej wartości. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał Konstytucyjny sprecyzował m.in., 

że za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione 

za jego zgodą i w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci 

powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest 

wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla 

wszystkich podmiotów).” 

„Ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi - 

przyjmując wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kryterium oceny - jest świadczeniem 

poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną 

korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy.” 

„Zapewnienie zatem miejsca zakwaterowania w miejscu wykonywania pracy, czy też dojazdu 

do miejsca pracy znajdującego się w znacznej odległości od miejsca siedziby pracodawcy, jak 

również miejsca zamieszkania pracownika, jest obowiązkiem pracodawcy, który zobligowany 

jest do zapewnienia pełnego wykorzystania efektywnego czasu pracy, a tym samym to on 

odnosi korzyść ekonomiczną z tego tytułu mogąc realizować oferowane usługi w różnych 

częściach nie tylko kraju, ale i też wspólnego europejskiego rynku.” 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13  
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wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2016 r., II FSK 635/14,  

wyrok NSA z dnia 23 lipca 2015 r., II FSK 1689/13  

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) – dalej jako „u.p.d.o.f.” 

art. 9 ust. 1 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem 

dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

art. 11 ust. 1-2a  

1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji 

praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są 

otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i 

wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 

świadczeń. 

2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju 

i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

ich uzyskania. 

2a. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: 

1)  jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 

2)  jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)  jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według 

równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub 

budynku; 

4)  w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 

usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w 

szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 

art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3  

1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz 

spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość 

pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania 

tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za 

godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany 

urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a 

ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych 

nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

3. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych 

ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. 

art. 21 ust. 1 pkt 16  
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Wolne od podatku dochodowego są: (…) 

diety i inne należności za czas: 

a)  podróży służbowej pracownika, 

b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem (…) 

 

Główne problemy: 

1. Definicja przychodu uzyskiwanego przez pracownika z tytułu świadczeń 

niepieniężnych finansowanych przez pracodawcę w kontekście tego w czyim interesie 

(pracodawcy czy pracownika) dane świadczenie jest spełniane. 

2. Relacja pomiędzy przepisami przewidującymi zwolnienia przedmiotowe, 

w szczególności z tytułu podróży służbowej,  a definicją przychodów ze stosunku pracy.  
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 uwzględnienie przez przedsiębiorcę reklamacji nieuzasadnionej (reklamacja 

polubowna) a koszty uzyskania przychodów  – Jarosław Ostrowski (Kancelaria 

Ostrowski i Wspólnicy) 

 

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 czerwca 2016 r. I SA/Łd 339/16 

1. Kosztów z tytułu reklamacji polubownych, nie można zakwalifikować do 

wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.  

2. Koszty z tytułu reklamacji polubownych stanowią wydatek o charakterze 

reprezentacyjnym w rozumieniu  art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„…kosztów, które ponosi Spółka z tytułu reklamacji polubownych, nie można zakwalifikować 

do wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.” 

 „Sąd w składzie orzekającym w dniu dzisiejszym podziela pogląd zaprezentowany w wyroku 

poszerzonego, siedmioosobowego składu NSA z dnia 16 czerwca 2013 r., II FSK 702/11 

(dostępny: www.orzeczenia.nsa.gov.pl), który odwołując się do etymologii terminu 

"reprezentacja" (od łac. "reprezentatio" - wizerunek) stwierdził, że "reprezentacja" w 

rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz 

utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym 

znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub 

potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego 

wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych 

warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi 

podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej 

zasobności, profesjonalizmu.” 

„W ocenie składu orzekającego w dniu dzisiejszym, wykreowanie takiego właśnie obrazu było 

celem dominującym Spółki uwzględniającej reklamacje polubowne, chociaż w konsekwencji 

działania te mogły również przyczynić się do osiągnięcia przychodu, jednak w tym przypadku 

nie był to cel pierwszoplanowy. Decydując się na ponoszenie wydatków dotyczących 

reklamacji polubownych, skarżąca akcentowała, że wprawdzie towary, które nabyli klienci są 

dobrej jakości, ale zadowolenie klientów ma dla niej znaczenie priorytetowe. W takich 

przypadkach nie chodziło więc o reklamę towarów, lecz o wizerunek firmy, który był dla 

skarżącej cenniejszy niż obciążenie finansowe związane z uwzględnieniem reklamacji 

polubownych, zwłaszcza, że dotychczas skarżąca nie zaliczała tego rodzaju wydatków do 

kosztów uzyskania przychodu”. 

Zdaniem pełnomocnika Spółki wyrażonym w skardze, o zliczeniu wydatków do kategorii 

reprezentacyjnych decydować będzie wyłącznie ich okazałość i wytworność, a nie wpływ na 

wizerunek skarżącej. Ze stanowiskiem takim nie można się jednak zgodzić. W orzecznictwie 

sądów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, że kwestia wystawności, okazałości czy 

też ponadprzeciętności takich wydatków nie ma istotnego znaczenia. 

Wyroki powiązane 

wyrok siedmioosobowego składu NSA z dnia 16 czerwca 2013 r., II FSK 702/11 

wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2012 r., II FSK 1978/10,  

prawomocny wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 października 2013 r., I SA/Łd 1086/13,  

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 września 2014 r., I SA/Po 15/14 
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Przepisy: 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) 

art. 15 ust. 1  

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 

16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

poniesienia kosztu. 

art. 16 ust. 1 pkt 22  

Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad 

dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego 

od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług; 

art. 16 ust. 1 pkt 28  

Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności 

poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. 

 

Główne problemy: 

1. Dobrowolne usunięcie wad towaru w kontekście art. 16 ust. 1 pkt. 22 u.p.d.o.f. 

2. Dobrowolne usunięcie wad jako działanie o charakterze reprezentacyjnym 
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 przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem uregulowania 

zaległych podatków a przychód podatkowy - dr Ewa Prejs (UMK) 

 

Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2016 r., II FSK 3066/14 

Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego w zamian za zaległości podatkowe na zasadach 

określonych w art. 66 o.p. nie powoduje u podatnika powstania przychodu na podstawie 

art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„…przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego w zamian za zaległości podatkowe jest przede wszystkim 

szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Odbywa się ono na mocy 

umowy, która ma charakter cywilnoprawny, a charakter administracyjny ma jedynie zgoda 

urzędu skarbowego na jej zawarcie.”  

„istota regulacji zawartej w art. 66 § 1-5 Ordynacji podatkowej (…) wprowadza jedynie 

szczególny mechanizm poboru podatku.” 

„podatnik regulując podatek nie otrzymuje w zamian żadnego ekwiwalentu a organy państwa 

lub samorządu terytorialnego, godząc się na pobranie zaległości podatkowej "w naturze" 

poprzez właśnie przeniesienie na swoją rzecz własności rzeczy lub praw majątkowych, 

realizują kompetencje władcze nakazujące im egzekwować dochody publiczne.” 

 „Tym samym nie odnosi się on [art. 66 § 1-5 Ordynacji podatkowej- przyp. E.P.] do obrotu 

gospodarczego, który generuje przychody podatnika wymienione w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., 

gdyż celem umowy zawartej w trybie art. 66 § 2 Ordynacji podatkowej nie jest realizacja 

jakiegokolwiek przysporzenia w oparciu o stosunek cywilnoprawny, ale wykonanie 

zobowiązania o charakterze podatkowym.” 

„nie można takiego sposobu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego uznawać za jakąkolwiek 

postać odpłatnego zbycia, do której odnosi się szczegółowe unormowanie z art. 14 u.p.d.o.p. 

(…) Tego rodzaju przeniesienie składnika majątkowego nie powoduje żadnego przysporzenie 

majątkowego, a więc tym samym bez wyraźnej ingerencji ustawodawcy nie może stanowić 

przychodu podatkowego.” 

"Zmniejszenie pasywów podatnika może powodować powstanie obowiązku podatkowego w 

podatku dochodowym od osób prawnych tylko wówczas, gdy nie jest wynikiem działania 

powodującego uszczuplenie majątku podatnika. Opodatkowaniu będzie zatem podlegało 

zwolnienie z długu, którego skutkiem jest także wygaśnięcie zobowiązania, lecz w przypadku, 

gdy wierzyciel rezygnuje z należnego mu świadczenia, pomimo że nie uzyskał zaspokojenia. 

Wówczas dług przestaje istnieć, lecz z majątku dłużnika nic nie ubywa.” 

  

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. I SA/Gl 553/16  

wyrok NSA z dnia 27 lutego 2014 r. I FSK 555/13  
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wyrok NSA dnia 18 września 2012 r. I FSK 1663/11 

odmienne stanowisko: 

postanowienie NSA z dnia 21 września 2015 r. I FSK 864/14 (VAT) 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 

z późn. zm.).  

art. 66  

§  1. Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie 

własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: 

1) Skarbu Państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących 

dochody budżetu państwa; 

2) gminy, powiatu lub województwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków 

stanowiących dochody ich budżetów. 

§  2. Przeniesienie następuje na wniosek podatnika: 

1) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, między starostą wykonującym zadanie z zakresu 

administracji rządowej a podatnikiem; 

2) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej między wójtem, 

burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a podatnikiem. 

§  3. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisemnej. 

§  3a. Starosta powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy, o 

której mowa w § 2, przesyłając jednocześnie jej kopię. 

§  3b. Wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w § 2 pkt 1, następuje w drodze 

postanowienia. 

§  4. W przypadkach wymienionych w § 1 za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego 

uważa się dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. 

§  5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2, organ podatkowy pierwszej instancji 

wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Przepis art. 55 § 2 

stosuje się odpowiednio. 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.). 

Art. 12 ust. 1 

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

3)  wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych 

pożyczek z Funduszu Pracy, 

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach. 
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Art.  14 ust. 1 

Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest 

ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej 

przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa 

organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. 

Art.  14a. ust. 1 

W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości 

lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, 

umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest 

wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak 

wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania 

uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej 

świadczenia niepieniężnego. Przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

Główne problemy: 

1. Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu 

lub województwa w zamian za zaległości podatkowe stanowi czynność podobną do 

klasycznej umowy o charakterze cywilnoprawnym? 

2. Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie art. 66 

Ordynacji podatkowej ma charakter odpłatny, a umorzona kwota zobowiązania 

podatkowego jest świadczeniem pieniężnym, które jest uzyskiwane "w zamian" za 

inne świadczenie i stanowi przychód podatkowy? 
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 powołanie biegłego dla określenia wartości wkładu – Michał Goj (EY) 

 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 marca 2016 r. I SA/Po 1711/15 

W sytuacji gdy organ podatkowy uzna, że wartość przedmiotu aportu znacznie odbiega od jego 

wartości rynkowej, a podatnik wskaże na przyczyny uzasadniające określenie wartości 

rynkowej na poziomie faktycznie przyjętym, organ nie ma podstaw do powołania biegłego w 

trybie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o PIT.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Nie ulega wątpliwości, że historyczna wartość początkowa (tzw. zasada kontynuacji ceny) nie 

mogła być brana pod uwagę w roku 2008, wobec jasnego i nie budzącego wątpliwości 

brzmienia obowiązującego wówczas art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF. Zauważyć ponadto 

należy, że na przepis ten, jako podstawę optymalizacji podatkowej, wskazywano wprost w 

orzecznictwie sądów administracyjnych. W szczególności podkreślano, że do 31 grudnia 2010 

r. ustawodawca pozostawiał podatnikom-wspólnikom względną swobodę w ustalaniu wartości 

początkowej środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) wnoszonych do spółki. 

Po nowelizacji, nie było już możliwe uaktualnienie wyceny do wysokości bieżącej wartości 

rynkowej.  

Należy zauważyć, że art. 19 ust. 4 ustawy o PDOF odnosi się do – "wartości rynkowej wyrażonej 

w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia", która - "znacznie odbiega od wartości 

rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy". 

Istotne dla rozstrzygnięcia sprawy jest natomiast określenie wartości zbywczej aportu, a 

precyzyjniej - zbadanie relacji między wartością zbywczą udziałów objętych przez skarżącą, a 

wartością rynkową wkładu niepieniężnego wnoszonego na ich pokrycie (w niniejszej sprawie 

przedmiotowych nieruchomości). 

Tę kwestię organ winien był ocenić w świetle wyjaśnień udzielonych przez skarżącą, w 

odpowiedzi na wezwanie organu. (…) W kontekście art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF, w 

brzmieniu obowiązującym w 2008 r., skarżąca podniosła, że wartość początkowa środka 

trwałego ustalana jest przez wspólników, a jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest zakaz 

przekraczania wartości rynkowej, a nie tzw. wartości historycznej. Następnie skarżąca 

odwołała się do szeregu przyczyn, które jej zdaniem uzasadniały określenie wartości rynkowej, 

a tym samym również wartości początkowej tych nieruchomości, w kwocie [...] zł. (…) Dlatego 

zdaniem skarżącej, wartością początkową przedmiotu aportu określoną przez wspólniczki była 

zatem wartość rynkowa przy uwzględnieniu celu i sposobu prowadzenia działalności. Wycena 

dokonana przez wspólniczki odzwierciedlała zatem cenę rynkową, która mogłaby nawet by 

określona na wyższym poziomie, albowiem za to aktywo rynek zaoferował cenę wyższą niż ta, 

na którą wyceniły wspólniczki. 

 

Odnosząc się do tej argumentacji należy zaważyć, że ustawa o PDOF nie zawiera 

szczegółowych wskazówek dotyczących ustalenia wartości rynkowej, co pozwala na pewną 

swobodę w zakresie ustalenia tej ceny. W szczególności ustawa podatkowa nie daje podstaw 

do ustalenia wartości rynkowej na podstawie "przeciętnych cen", co umożliwia podatnikowi 

na przyjęcie za rynkową takiej ceny, która wynika np. z jednej analogicznej transakcji zawartej 

na rynku. Podatnik ma swobodę co do wyboru transakcji, które stanowić będą wyznacznik 

ceny rynkowej, skoro ustawa o PDOF nie definiuje transakcji rynkowej (por. J. Marciniuk, op. 

cit., s. 481). Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nieruchomość (jako wkład 
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niepieniężny) może mieć dla konkretnej spółki szczególną wartość w związku z np. z jej 

strategicznym, z punktu widzenia planów gospodarczych, celem, który w odniesieniu do 

innych podmiotów rynkowych nie występuje (wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2015 r., II FSK 

2380/13 i powołane tam orzecznictwo; dostępny na stronie 

internetowej:orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Organ I instancji, wobec udzielenia przez skarżącą odpowiedzi, chcąc stosować "odpowiednio" 

art. 19 ust. 4 ustawy o PDOF i powołać biegłego, musiał uzasadnić istnienie dwóch przesłanek 

- niedokonania zmiany wartości lub niewskazanie przyczyn, które uzasadniają podanie ceny 

znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Nie ulega wątpliwości, że skarżąca takie 

przyczyny wskazała, a zatem w grę wchodziła tylko przesłanka – "niedokonania zmiany 

wartości". Skarżąca uzasadniła jednak, dlaczego tej wartości zmienić nie może. (…) 

W ocenie Sądu uznanie tych okoliczności przez organ za istotne, w świetle nie budzącej 

wątpliwości regulacji z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym w 

2008 r., powinno skutkować uwzględnieniem zarzutu naruszenia art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o 

PDOF, który skarżąca konsekwentnie podnosiła do początku postępowania. 

 

Przepisy: 

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 

2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) 

Art. 10 

1. Źródłami przychodów są: (…) 

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych 

niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c), 

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

b) 61 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz 

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

Art. 22g 

1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z 

uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: (…) 

4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej 

lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub 

udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu (…) 

16. Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 19 
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1. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, 

pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, 

znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 

1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

2. Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, 

a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy 

przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze 

zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju 

i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

odpłatnego zbycia. 

4. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega 

od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub 

wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości 

rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania 

przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub 

biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości 

wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający. 

 

Główne problemy: 

1. Znaczenie wyjaśnień podatnika dla przyjęcia określonej wartości rzeczy.  

2. Możliwość badania poziomu wartości rynkowej nieruchomości przez organ podatkowy.  

3. Metody dostępne organowi podatkowemu w przypadku badania – możliwość powołania 

biegłego.  

4. Kryteria określania „rynkowej” wartości nieruchomości przez podatnika.  

5. Rola i znaczenie opinii biegłego w toku postępowania.  
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III sesja 

 
piątek, 31 marca 2016 r. 08:30-10:30– prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. 

UMK  

 

 możliwość delegowania kompetencji organu podatkowego w trybie art. 39 ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym (uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 19 

grudnia 2016 r., II FPS 3/16) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

 opodatkowanie silosów – budynek czy budowla? (wyroku NSA z dnia 18 

października 2016 r., II FSK 1741/16) – Paweł Banasik (Deloitte) 

 wpływ rozbudowy i nadbudowy budynku na powstanie obowiązku podatkowego 

oraz wysokość stawek (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia  7 lipca 2016 r., I SA/Rz 

1134/15) – dr Paweł Majka (UR) 

 podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdy amortyzacji nie 

dokonuje podatnik (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 27 października 2016 r., I SA/Bd 

613/16) – Adam Kałążny (Deloitte) 

 budynek wypełniony urządzeniami nie staje się budowlą (wyrok NSA z dnia 5 lipca 

2016 r., II FSK 1994/14) – Michał Nielepkowicz (Nielepkowicz & Partnerzy) 

 przegrody budowlane (wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., II FSK 1581/15) – Paweł 

Banasik (Deloitte) 
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 możliwość delegowania kompetencji organu podatkowego w trybie art. 39 ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym – dr Krzysztof Winiarski (sędzia NSA) 

 

Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2017 r., II FPS 3/16 

1. W sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepis art. 6q ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).  

2. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od dnia jej podjęcia.  

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Niedopuszczalność delegowania w tych sprawach kompetencji w trybie art. 39 ust. 4 

u.s.g. spowodowana jest wyłączeniem zastosowania wymienionego przepisu przez art. 6q ust. 

1 u.c.p.g. (pozostaje bez związku z treścią dwóch jednostek redakcyjnych art. 39, tj. 

przepisami ust. 1 i 4). 

Wykładnia przyjęta w uchwale wiąże od dnia podjęcia uchwały. Opowiedzenie się w 

tym przypadku za retrospektywnym oddziaływaniem wykładni w odniesieniu do budzących 

wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa, w sytuacji zarysowania się rozbieżności w 

orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, mogłoby podważyć zaufanie do organów 

władzy publicznej, w tym sądów. Zaufanie to jest uznawane za wartość, która w 

demokratycznym państwie prawnym podlega ochronie konstytucyjnej. W art. 2 Konstytucji 

RP trzeba więc poszukiwać rozwiązań służących realizacji tej wartości, przy pełnym 

poszanowaniu innych standardów konstytucyjnych – tak w uchwale pełnego składu Sądu 

Najwyższego z 28 stycznia 2014 r. (OSNC 2014 nr 5 poz. 49). Standardy, o których mowa, 

muszą być respektowane szczególnie wtedy, gdy uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 

dotyczy pośrednio kontroli zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego 

(art. 184 zdanie drugie Konstytucji RP). Oddziaływanie wykładni na przyszłość rodzi po stronie 

rad gmin obowiązek zmiany w rozsądnym terminie podjętych uchwał w celu uwzględnienia w 

nich stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Orzeczenia powiązane  

Postanowienie NSA z dnia 10 marca 2017 r., II FSK 1980/16 

odmienne stanowisko: 

Wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt II OSK 2409/13, 

Wyrok NSA z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 2289/14 

 

Przepisy: 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 

zm.: 

Art. 39.  ust. 4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy 

jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. 
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Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a 

także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach, Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 ze zm. 

Art. 6q. 1. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że 

uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa 

w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego - 

zarządowi związku międzygminnego. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze 

zm.: 

Art. 143. § 1. Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza lub pracownika 

kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym 

zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. 

 

Główne problemy: 

Istota problemu rozstrzygniętego w uchwale abstrakcyjnej sprowadza się do kwestii 

ustalenia relacji zachodzącej pomiędzy uregulowaniem wprowadzonym przez art. 39 ust. 4 

u.s.g., rozpatrywanym w związku z art. 9 ust. 1 tej ustawy, a unormowaniem ukształtowanym 

przez art. 6q ust. 1 u.c.p.g., analizowanym przy uwzględnieniu treści art. 143 § 1 Ordynacji 

podatkowej. Rozstrzygnięcie rysujących się na tym tle wątpliwości pozwoliło na udzielenie 

odpowiedzi na pytanie, czy przepis art. 6q ust. 1 u.c.p.g. stoi na przeszkodzie do podjęcia przez 

radę gminy uchwały o udzieleniu upoważnienia według reżimu określonego w art. 39 ust. 4 

u.s.g. (wyłącza jego zastosowanie). 

Zarazem po raz pierwszy NSA zadecydował o wyłączeniu retrospektywności  

oddziaływania wykładni przepisu prawa, dokonanej w uchwale. 

 opodatkowanie silosów – budynek czy budowla?– Paweł Banasik (Deloitte) 

Wyrok NSA z dnia 18 października 2016, II FSK 1741/16 

Teza wyroku: „Jakkolwiek celem tych elewatorów jest przechowywanie i 

magazynowanie zboża, to nie oznacza to automatycznie, że są to budynki magazynowe, 

bowiem mogą to być swoiste zbiorniki na materiały sypkie. Należy też zwrócić uwagę, 

na charakter tych obiektów, ich przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwości 

wykorzystania jako całości.” 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„ …nawet jeśli obiekt budowlany zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 1a ust. 

1 pkt 1 u.p.o.l. (trwałe związanie z gruntem, przegrody budowlane, fundamenty i dach), nie 

oznacza to, że obiekt ten jest budynkiem w rozumieniu wskazanej regulacji prawnej. Przy 

dokonywaniu tego rodzaju kwalifikacji obiektów budowlanych należy bowiem zawsze mieć na 

uwadze elementy funkcjonalne takiego obiektu, czyli przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób 

i możliwości wykorzystania tego obiektu jako całości. I tak, jeżeli dany budynek wykracza poza 

jego ustawowo określone elementy, bo np. wypełniono go urządzeniami, materiałami lub 

substancjami kubaturowo zajmującymi jego przestrzeń w znacznym stopniu, to wówczas 

przestaje być budynkiem w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Budynek taki staje się 
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obiektem budowlanym, funkcjonalnie tworzącym całość gospodarczą, ze wszystkimi cechami 

budowli. (…) Przy ocenie czy obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą należy zatem 

uwzględnić także czy obiekt spełniający warunki ustawowe budynku nie wykracza poza jego 

ustawowo określone elementy.” 

„Jeżeli bowiem elewator jest częścią instalacji przesyłu i magazynowania zboża i wyposażony 

jest w instalacje umożliwiające wykonywanie tych funkcji, to wypełnia definicję budowli z art. 

1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., w której wskazano na istotną cechę takich obiektów jaką jest 

funkcjonalność, poprzez odniesienie się do "możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem" 

„W przypadku spornych elewatorów np. konstrukcja czy sposób użytkowania mogą 

wskazywać, że są one rodzajem zamkniętego zbiornika, do którego sypie się zboża, a 

urządzenia stanowiące element konstrukcji umożliwiają przechowywanie w odpowiednich 

warunkach a następnie ponowne jego przesypanie, co może przemawiać za kwalifikacją tego 

obiektu budowlanego do budowli.” 

„…pojęcie elewator występuje w załączniku do ustawy, gdzie wspólnie z silosami oraz 

bunkrami do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, jako 

zbiorniki przemysłowe, elewatory są zaliczane do budowli z kategorii XIX obiektów 

budowlanych. Jednocześnie należy także zauważyć, że w art. 3 pkt 3 P.b., zawierającym 

wyliczenie obiektów budowlanych uznawanych w świetle prawa za budowle, ustawodawca 

wymienia m.in. zbiorniki.” 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 

2016 r. poz. 716 ze zm.) 

Art. 1a ust. 1 pkt 1 

„...budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach” 

Art. 1a ust. 1 pkt 1 

„…budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 

Art. 3 pkt 1  

„…obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych” 

Art. 3 pkt 3 

„…budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 



47 
 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                    i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową” 

Załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Kategoria obiektów budowlanych: 

„Kategoria XIX - zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania 

paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych” 

Główne problemy: 

1. Czy wypełnienie przez obiekt budowlany definicyjnych przesłanek budynku 

uniemożliwia zaliczenie tego obiektu do budowli?  

2. Funkcja, przeznaczenie oraz wyposażenie obiektu budowlanego – wpływ na 

kwalifikację do definicji budynku albo budowli 

3. Znaczne wypełnienie przestrzeni budynku urządzeniami, materiałami, substancjami – 

czy powinno mieć wpływ na zmianę kwalifikacji obiektu? 

4. Rola załącznika do ustawy Prawo budowlane 
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 wpływ rozbudowy i nadbudowy budynku na powstanie obowiązku podatkowego 

oraz wysokość stawek - dr Paweł Majka (UR) 

 

Wyrok WSA w Rzeszowie  z dnia 7 lipca 2016 r. I SA/Rz 1134/15  

 

Oddanie do użytkowania części budynku powoduje konieczność objęcia podatkiem od 

nieruchomości także tych części budynku, które nie zostały jeszcze w pełni 

wykończone. W momencie rozpoczęcia użytkowania budynku obowiązek podatkowy 

powstaje bowiem co do całości budynku. (…) fakt, iż budowa miała charakter rozbudowy 

i nadbudowy w rozumieniu prawa budowlanego nie stoi na przeszkodzie przyjęciu, że 

zakończenie budowy obejmuje całość budynku a nie tylko tej części, która został nowo 

wybudowana. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

„Jednocześnie podatnik rozpoczął użytkowanie obiektu przed jego ostatecznym 

wykończeniem. Nie budzi bowiem wątpliwości, że w roku 2012 przedmiotowy budynek był już 

wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym część jego pomieszczeń 

nie była jeszcze wykończona w sposób umożliwiający wykorzystywanie ich jako pomieszczenia 

hotelowe udostępniane gościom, czy też pomieszczenia biurowe. Na części obiektu 

prowadzone były prace wykończeniowe. Prowadzenie tych prac nie stoi jednak – zgodnie z 

powołanym przepisem na przeszkodzie uznania, że powstał obowiązek podatkowy dla całego 

obiektu.” 

„W takiej sytuacji należało uznać, że w układzie pojęć zawartych w przepisie art. 6 ust.2 

u.p.o.l. posługującego się pojęciem budowy budynku lub jego części wystąpiła sytuacja 

budowy całego budynku (w postaci jego rozbudowy ). Budowa części budynku miałaby miejsce 

wtedy gdy prace budowlane nie ingerowałyby w już stojący budynek (np.: dobudowanie nowej 

części). Tak w niniejszej sprawie – jak wynika z dziennika budowy nie było. Dlatego też fakt, 

iż budowa miała charakter rozbudowy i nadbudowy w rozumieniu prawa budowlanego nie 

stoi na przeszkodzie przyjęciu, że zakończenie budowy obejmuje całość budynku a nie tylko 

tej części , która został nowo wybudowana.” 

„Następnie należało rozważyć według jakich stawek powinien zostać opodatkowany 

przedmiotowy budynek, a w szczególności czy całość jego powierzchni, nawet ta nie 

wykończona powinna zostać opodatkowana według stawki przewidzianej dla tych związanych 

z działalnością gospodarczą. (…) Wyjaśnienie wysokości stawki podatku, którym należy 

opodatkować przedmiotowy budynek musi zatem nastąpić poprzez ustalenie jego 

przeznaczenia. Fakt ten wynikać będzie z ewidencji gruntów i budynków, która z mocy art. 21 

ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 520) będzie miała 

zastosowanie w sprawie. (…) Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów działki na których stoi 

przedmiotowy budynek posiadają przeznaczenie "inne tereny zabudowane", zaś podstawowa 

funkcja budynku została opisana jako "inny niemieszkalny". Z ewidencji gruntów i budynków 

nie wynika więc, aby budynek objęty opodatkowaniem w przedmiotowej sprawie miał 

przeznaczenie mieszkalne. Nie wynika to także z akt sprawy. (…) Konsekwencją takiego 

stanowiska jest uznanie, że do przyjęcia stawki podatku od nieruchomości w stawce 

najwyższej wystarczające będzie wykazanie, że jest on związany z działalnością gospodarczą, 

czyli, że jest w posiadaniu przedsiębiorcy.” 

„Stan techniczny [poddaszy] nie wyklucza ich wykorzystania w działalności gospodarczej. 

Spełniają one przy tym definicje pomieszczenia użytkowego podlegającego opodatkowaniu. Za 

pomocą przegród zewnętrznych i wewnętrznych zostały one wyodrębnione z przestrzeni, 

doprowadzono do nich potrzebne "media". Posiadają wysokość pozwalająca na opodatkowanie 

ich. Nie mogą być w takich okolicznościach uznane za poddasze nieużytkowe. Taki stan 
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pomieszczeń 6-tej kondygnacji wynika przy tym ze starań samego podatnika, który podwyższył 

wysokość tej kondygnacji , co zostało uznane za zmianę pozwolenia na budowę i skutkowało 

koniecznością ponownego wykonania projektu budowlanego. Kondygnacji tej przy 

uwzględnieniu parametrów pomieszczeń opisanych w protokołach z kontroli nie można uznać 

za poddasze nieużytkowe, co słusznie podkreśla w swoich rozważaniach organ. Powierzchnia 

poddaszy użytkowych jest natomiast zaliczana do powierzchni użytkowej w rozumieniu art. 

1a ust.1 pkt 5 u.p.o.l.” 

 

Wyroki powiązane 

 

podobne stanowisko: 

wyrok NSA z 22.10. 2014 r., I FSK 1651/13 

wyrok NSA z 8.05.2014 r., II FSK 1228/12 

wyrok WSA z 4.12.2014 r., I SA/Gl 608/14  

wyrok WSA z 18.01.2008 r., III SA/Wa 110/07 

wyrok WSA z 10.01.2013 r., I SA/Wr 1195/12 

wyrok WSA z 27.05.2010 r., III SA/Po 22/10 

wyrok WSA z 2.12.2010 r., I SA/Lu 487/10 

 

odmienne stanowisko: 

wyrok WSA z 13.03.2013 r., I SA/Lu 996/12 

wyrok WSA z 2.12.2009 r., I SA/Gl 563/09 

 

Przepisy: 

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) 

Art. 1a ust. 1 pkt 3  

Za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uznaje się 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów 

związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia 

tej działalności ze względów technicznych.  

Art. 6 ust. 2 

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli 

albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto 

użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. 

 

Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 

r., poz. 512 ze zm.). 

Art. 21 ust. 1  

Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i 

świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, 

gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w 

ewidencji gruntów i budynków. 

 

Główne problemy: 

 

1. Wpływ rozbudowy i nadbudowy budynku na powstanie obowiązku podatkowego  

2. Rozumienie terminu „zakończenie budowy” (inwestycji)  
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3. Wpływ rozpoczęcia użytkowania części budynku na opodatkowanie jego pozostałej 

części 

4. Rodzaje stawek podatkowych znajdujących zastosowanie do niewykończonej części 

budynku 

5. Ocena charakteru poddasza budynku jako „nieużytkowego”  

6. Rozumienie terminu „względy techniczne” uniemożliwiające wykorzystanie 

nieruchomości do działalności gospodarczej w sytuacji adaptacji budynku  
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 podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdy amortyzacji nie 

dokonuje podatnik – Adam Kałążny (Deloitte) 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 27 października 2016 r., I SA/Bd 613/16  

W przypadku podatników podatku od nieruchomości będących właścicielami budowli, 

od których odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku 

dochodowego dokonuje inny podmiot, podstawę opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości należy ustalić na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31). 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„W rozpoznawanej sprawie, organ przeprowadzając wykładnię art. 4 ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l., powołał się na literalne brzmienie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

oraz specyfikę funkcjonowania wnioskodawcy jako spółki osobowej (…). W oparciu o tak 

określoną dyrektywę, organ wyprowadził z treści tego przepisu konsekwencje prawne 

przesądzające o możliwości ustalenia wartości początkowej budowli w sytuacji gdy to podmiot 

trzeci (wspólnicy spółki) nie podatnik podatku od nieruchomości dokonuje amortyzacji. W 

ocenie Sądu, takie stanowisko organu podatkowego nie zasługuje na aprobatę. Przyjętemu 

przez organ poglądowi przeczy bowiem zarówno wynik przeprowadzonej wykładni językowej, 

jak i wspierającej ją wykładni systemowej analizowanych norm prawnych.” 

„ (…) na uwzględnienie zasługuje stanowisko skarżącej zgodnie z którym przepis art. 

4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. znajdzie zastosowanie jedynie wówczas gdy to podatnik podatku od 

nieruchomości na własne potrzeby dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, 

które wpisane zostały do prowadzonego przez niego na potrzeby amortyzacji podatkowej 

rejestru środków trwałych” 

„(…) przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. nie wskazuje bezpośrednio, że to podatnik 

podatku od nieruchomości powinien dokonywać amortyzacji budowli, nie mniej należy mieć 

na uwadze miejsce analizowanego przepisu w akcie prawnym. Artykuł 4 znajduje się w 

rozdziale 1 "Przepisy ogólne", gdzie art. 2 stanowi o zakresie przedmiotowym ustawy w art. 3 

wskazano zakres podmiotowy a więc kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości. 

Czytając zatem art. 4 dotyczący podstawy opodatkowania należy interpretować go w ten 

sposób, że to podatnik podatku od nieruchomości określa wartość budowli przyjmując za 

podstawę wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych przyjętą przez niego 

dla amortyzacji danej budowli. Przyjęta interpretacja znajduje potwierdzenie w treści art. 4 

ust. 5 i ust. 7 gdzie ustawodawca odwołuje się już wprost do pojęcia podatnika (podatku od 

nieruchomości)” 

„Podkreślić należy, że przyjęta przez spółkę i zaakceptowana przez Sąd interpretacja 

art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. jest zgodna z zasadami wykładni językowej a także znajduje 

potwierdzenie w wynikach wykładni systemowej ale również eliminuje szereg praktycznych 

problemów wynikających z sytuacji gdy podmiot inny niż podatnik podatku od nieruchomości 

dokonywałby amortyzacji środków trwałych” 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok WSA w Bydgoszczy z 14 grudnia 2016 r., I SA/Bd 772/16; 

wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 lutego 2017 r., I SA/Bd 811/16; 
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wyrok WSA w Olsztynie z 8 lutego 2017 r., I SA/Ol 875/16; 

wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 lutego 2017 r., I SA/Bd 810/16; 

wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 lutego 2017 r., I SA/Bd 833/16; 

wyrok WSA w Szczecinie z 8 marca 2017 r., I SA/Sz 1192/16. 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 

poz. 31). 

Art. 4 ust.1 pkt 3 

Podstawę opodatkowania stanowi dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4–6 – wartość, o której mowa w przepisach o 

podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca 

podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w 

przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w 

którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

Art. 4 ust. 5 

Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez 

podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

Główne problemy: 

1. Granice związania wykładnią językową w prawie podatkowym. 

2. Wartość rynkowa jako rozwiązanie praktycznego problemu w ustaleniu podstawy 

opodatkowania. 

3. Sytuacja leasingodawcy w leasingu finansowym – przypadek podobny do 

przedstawionego w wyroku? 

4. Inne przypadki stosowania art. 4 ust. 5 UPiOL – na ile argumentacja przedstawiona w 

wyroku może mieć zastosowanie? 

Bibliografia 

Wykładnia prawa podatkowego, B. Brzeziński, Gdańsk 2012 

Wykładnia prawa, M. Zieliński, Warszawa 2017 
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 budynek wypełniony urządzeniami nie staje się budowlą – Michał Nielepkowicz 

(Nielepkowicz & Partnerzy) 

 

Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2016 r., II FSK 1994/14 

Budowlą jest bowiem tylko taki obiekt, który nie jest budynkiem lub obiektem małej 

architektury  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„…w definicji budowli (art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego) ustawodawca wyraźnie 

wskazuje na to, że wymienione przez niego w katalogu rodzaje obiektów budowlanych 

stanowią grupy rozłączne, każdy obiekt budowlany może być zaliczony tylko do jednej z 

kategorii - budynków, budowli lub obiektów małej architektury. Budowlą jest bowiem tylko 

taki obiekt, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury.” 

„…w przypadku powiązania części budowlanych z urządzeniami technicznymi dla 

oceny, czy jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami i 

instalacjami, czy też budowla i odrębne od niej urządzenia techniczne, należy zbadać, czy 

tworzą one całość wyłącznie użytkową, ale są odrębne pod względem technicznym, czy też 

tworzą całość techniczno-użytkową, bo stanowią całość także pod względem technicznym. 

Ustawodawca wymaga bowiem nie tylko istnienia związku użytkowego, ale również 

technicznego. Warunek ten dotyczy tak budowli, jak i urządzeń i instalacji, które stanowią 

jeden obiekt budowlany jako budowla.” 

„…wojewódzki sąd administracyjny i organy podatkowe uznały, że urządzenia 

techniczne stacji redukcyjno-pomiarowych i punktów pomiarowych stanowią część budowli-

sieci gazowej jako jej urządzenia, wywodząc ten fakt przede wszystkim z rozporządzenia MG. 

Ustawa Prawo budowlane zalicza przepisy tego rozporządzenia do przepisów techniczno-

budowlanych (art.7). Są one jednak aktem rangi niższej niż ustawa, a zatem mimo zaliczenia 

ich do przepisów prawa budowlanego nie powinny stanowić podstawy do ustalania zakresu 

opodatkowania - jego przedmiotu.” 

„Sąd dokonał błędnej wykładni art. 1a ust.1 pkt 2 u.p.o.l. poprzez uznanie, że 

wprawdzie kontener wraz z fundamentem może być budynkiem, to jednak gdy dany budynek 

wykracza poza jego ustawowo określone elementy, bo wypełniono go urządzeniami 

energetycznymi, to stanowi już budowlę, a nie budynek. Jak wskazano wyżej, obiekty 

budowlane mogą być zaliczone tylko do jednej z kategorii wymienionych w art. 3 pkt 1 Prawa 

budowlanego Naczelny Sąd Administracyjny w tym składzie nie podziela z powodów 

wskazanych wyżej poglądu przywołanego przez Sąd pierwszej instancji, wyrażonego w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2009r., II FSK 1403/05 , z dnia 28 

listopada 2006 r., II FSK 1403/05, z dnia 10 stycznia 2008 r., II FSK 1313/07 (dostępne w 

CBOSA).” 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2016 r., II FSK 2347/14 

wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II FSK 2936/14 
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wyrok NSA z dnia 9 listopada 2016 r., II FSK 3077/14 

odmienne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2008 r., II FSK 1313/07 

wyrok NSA z dnia 2 lutego 2010 r., II FSK 1409/08 

wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., II FSK 213/12 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) 

Art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3  

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub 

obiekty budowlane: 

2) budynki lub ich części; 

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

2) budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 118 ze zm.) 

Art. 3 pkt 1 lit. a i b 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 

Główne problemy 

1. Konstrukcja i treść przepisów wyznaczających przedmiot opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości – prawidłowa kwalifikacja obiektów i granice zakresu 

opodatkowania.  

2. Praktyczne podejście organów i sądów do „całości techniczno-użytkowej”. 
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3. Wypracowanie w orzecznictwie koncepcji, zgodnie z którą budynek może „stać się” 

budowlą z uwagi na jego funkcje / wyposażenie. 

4. Kształtowanie się tzw. linii orzeczniczej – kolejne ofiary wypracowanej koncepcji. 

5. Nadzieja podatników umiera ostatnia – przełamanie niekorzystnej linii orzeczniczej i 

ostateczne zwycięstwo? 

 

Bibliografia 

W. Morawski, Budynek wypełniony urządzeniami budowlą?, Monitor Podatkowy 12/2015. 
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 przegrody budowlane – Paweł Banasik (Deloitte) 

Wyrok NSA z dnia 11 maja 2016, sygn. akt II FSK 1581/15 

Pojęcia przegrody budowlanej, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., nie można 

zawężać do ściany w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią 

również takie elementy struktury budynku, jak np. filary, słupy czy kolumny, które w 

sensie konstrukcyjnym mogą pełnić tę samą funkcję co ściana, i które strukturalnie 

wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„…dla spełnienia przez obiekt budowlany przesłanki wydzielenia z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych, nie jest konieczne zamknięcie obiektu ze wszystkich stron. (…) 

Ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości jest możliwe, jeśli istniejące 

przegrody - przy uwzględnieniu wszystkich kondygnacji - zakreślają granice obiektu. (…)…z 

uwagi na to, że nad parkingiem znajdują się kolejne kondygnacje budynku centrum 

handlowego, jest on funkcjonalnie i technicznie związany z budynkiem, a w szczególności z tą 

częścią budynku, która pozostaje nad nim. (…) …zamierzony konstrukcyjnie brak części ścian 

na jakiejkolwiek kondygnacji nie eliminuje jej z substancji budowlanej budynku" 

Wyroki powiązane 

Stanowisko podobne: 

Wyrok NSA z dnia 25 września 2015 r., sygn. II FSK 2086/13 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych                                                   

(t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) 

Art. 1a ust. 1 pkt 1 

„...budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach” 

Art. 1a ust. 1 pkt 5 

„…powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnię mierzoną po wewnętrznej 

długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych 

oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 

sutereny i poddasza użytkowe”  

Główne problemy:    

1. Przegroda budowlana (filary, słupy lub kolumny) a wydzielenie z przestrzeni  

2. Zamknięcie obiektu budowlanego przegrodami budowlanymi ze wszystkich stron 

3. Pojęcie kondygnacji – definicja legalna czy językowa?   
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IV sesja 

 
11.00-13:00– prowadzenie: dr hab. Adam Nita prof. UJ  

 

 spółka cywilna jako podatnik (postanowienie NSA z dnia 1 grudnia 2016 r., II FSK 

1962/16) – prof. dr hab. Marek Kalinowski (UMK) 

 zwolnienie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przez 

spadkobiercę na podstawie umowy przyrzeczonej przez spadkodawcę (wyrok NSA 

z dnia 24 maja 2016 r., II FSK 1014/14) – dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, 

sędzia WSA w Warszawie  (UMK) 

 wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego dla obchodzenia przepisów o 

przedawnieniu w prawie podatkowym (wyroki SA w Krakowie: z 22 września 2016 

r., I ACa 452/16 oraz z 28 września 2016 r., I ACa 429/16) – dr hab. Adam Nita, prof. 

UJ,  sędzia WSA w Gliwicach (UJ) 

 małżonek zmarłego podatnika podatku dochodowego – następca prawny czy 

podatnik? (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016, II FSK 379/14) - dr hab. Agnieszka 

Olesińska, prof. UMK, sędzia WSA w Warszawie   

 interpretacja prawa podatkowego a następstwo prawne (wyrok NSA z dnia 8 

września 2016 r., II FSK 2210/14) – Michał Goj (EY) 

 powołanie wadliwej podstawy prawnej przez wnioskodawcę nie stoi na 

przeszkodzie wydaniu interpretacji indywidualnej (wyrok NSA z dnia 30 listopada 

2016r., II FSK 3161/14) – Alicja Sarna (MDDP) 

 Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 

 13.00-14.00 Lunch  
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 spółka cywilna jako podatnik (postanowienie NSA z dnia 1 grudnia 2016 r., II FSK 

1962/16) – prof. dr hab. Marek Kalinowski (UMK) 
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 zwolnienie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia 

nieruchomości przez spadkobiercę na podstawie umowy przyrzeczonej przez 

spadkodawcę – dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, sędzia WSA w Warszawie 

(UMK) 

Wyrok NSA z dnia z dnia 24 maja 2016 r.,  II FSK 1014/16  

Obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w warunkach, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. nie powstaje w stosunku do 

spadkobierców zobowiązanych do zbycia nieruchomości na podstawie umowy 

przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 k.c. dokonanego jako konsekwencja 

umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę, niezobowiązanego do zapłaty 

podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpiłby wcześniej, niż 5 lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. z chwilą otwarcia 

spadku.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Skarżąca wskazała, iż aktem notarialnym z dnia 24 maja 2011 r. ojciec skarżącej 

zawarł przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna zawierała 

istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Ojciec skarżącej był właścicielem nieruchomości 

przez okres dłuższy niż 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. W dniu 11 

lipca 2011 r. ojciec skarżącej zmarł. Postanowieniem z dnia 28 października 2011 r. spadek 

po zmarłym ojcu nabyła skarżąca oraz jej brat, każdy po 1/2 części. (…) W związku z 

powyższym we wniosku skarżąca zapytała, czy realizując postanowienia umowy 

przedwstępnej i zawierając umowę sprzedaży nieruchomości skarżąca oraz jej brat zostaną 

zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 

5 lat od jej ustawowego dziedziczenia?”  

NSA: „W rozpoznawanej sprawie sąd pierwszej instancji w ogóle nie zwrócił uwagi na 

to, że spadkodawca był właścicielem i użytkownikiem nieruchomości przez okres ponad 5 lat 

i gdyby zawarł umowę sprzedaży to nie ciążyłby na nim obowiązek podatkowy. Sąd pominął 

również, że w istocie nabycie spadku zgodnie z art. 922 § 1-3 k.c., jako nabycie pod tytułem 

ogólnym, prowadzi do wstąpienia w sytuację prawną (ogół praw i obowiązków majątkowych) 

poprzednika prawnego. Przechodzą one na spadkobierców jako całość.”  

„W sytuacji zatem, gdy to spadkodawca - który był właścicielem i użytkownikiem 

nieruchomości przez okres powyżej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym 

nastąpiło nabycie - uniknąłby płacenia podatku od odpłatnego zbycia, a spadkobiercy 

zobowiązani przez niego do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży musieliby ten podatek 

zapłacić, oznaczałoby to, że wstąpienie ich w sytuację prawną poprzednika byłoby dla nich w 

ogóle niekorzystne. Stawiałoby to ich bowiem w sytuacji znacznie gorszej niż ich poprzednika 

prawnego. Należy zauważyć, że z art. 97 § 1 ord. pod. wynika, iż "spadkobiercy podatnika z 

zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe 

prawa i obowiązki spadkodawcy". Prawem podatnika (tu: spadkodawcy) przejmowanym przez 

spadkobierców było prawo do wyłączenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia 

nieruchomości nabytej w warunkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. 

nie powodującym powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia. W taką 

bowiem sytuację podatkową wstąpili spadkobiercy z tytułu nabycia spadku obejmującego 

te nieruchomości i obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej. Nie mogą więc oni znaleźć się 

w sytuacji prawnej gorszej, niż ich poprzednik prawny. Odmienna interpretacja art. 389, art. 

390 k.c. w związku z art. 97 § 1 ord. pod. i art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. prowadziłoby 

do naruszenia art. 121 § 1 ord. pod.” 
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Wyroki powiązane 

I SA/Ol 859/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-16 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2017, 

poz. 201) USTAWA 

Art.  97.  §  1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w 

przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. (…) 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 

2016, poz. 2032)  

Art.  10. 1.  Źródłami przychodów są: 

8)  odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a)  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa 

do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

c)  prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

d)  innych rzeczy, 

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało 

dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w 

lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 

nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca 

miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; (…)  

 

Główne problemy: 

1. Czy zdaniem Sądu doszło tu do „przejęcia przewidzianego w przepisach prawa 

podatkowego majątkowego prawa (lub obowiązku) spadkodawcy” w rozumieniu art. 97 

§ 1 Ordynacji podatkowej?  

2. „Prawo do wyłączenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości”?  

3. Jaka konstrukcja prawna pozwoliła uznać, że przychód uzyskany przez spadkobiercę 

korzysta ze zwolnienia?  

4. Kluczowe znaczenie miała umowa przedwstępna.  

5. Przykłady podobnych problemów dotyczących opodatkowania spadkobierców 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych – w kontekście art. 10 ust. 1 pkt 8 

u.p.d.o.f. .  
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 wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego dla obchodzenia przepisów o 

przedawnieniu w prawie podatkowym (wyroki SA w Krakowie: z 22 września 2016 

r., I ACa 452/16 oraz z 28 września 2016 r., I ACa 429/16) – dr hab. Adam Nita, 

prof. UJ,  sędzia WSA w Gliwicach (UJ) 

 

Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 września 2016 r., I ACa 429/16  

1. Skoro niespornie ustalono, że strona  powodowa dokonała na rzecz pozwanych zwrotu 

nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a następnie podstawa prawna 

świadczenia odpadła na skutek stwierdzenia nieważności decyzji, to na skutek takiego 

stwierdzenia pojawiła się sytuacja, w której pozwani otrzymali nienależny zwrot 

nadpłaty, a zatem otrzymali świadczenie nienależne. 

2. Przy akceptacji koncepcji wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w dacie  złożenia 

prawidłowej deklaracji podatkowej i zapłaty należnego podatku zbędna jest ocena 

przedawnienia się obowiązku podatkowego na gruncie ordynacji podatkowej; 

jakikolwiek ponowny zwrot środków przekazanych z tego tytułu, w przypadku braku 

pozytywnej regulacji na gruncie prawa podatkowego  dotyczących odzyskiwania 

zwróconych środków, przenosi i tak problem z prawa administracyjnego na grunt prawa 

cywilnego.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Skoro więc niespornie ustalono, że strona powodowa dokonała na rzecz pozwanych 

zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a następnie podstawa prawna 

świadczenia odpadła na skutek stwierdzenia nieważności decyzji, to na skutek takiego 

stwierdzenia pojawiła się sytuacja, w której pozwani otrzymali nienależny zwrot nadpłaty, a 

zatem otrzymali świadczenie nienależne, jak to niewadliwie skonstatował Sąd Okręgowy i 

czego w rzeczy samej pozwani expressis verbis nie kwestionowali, broniąc się innymi 

zarzutami, o czym będzie mowa niżej. Przy takiej konkluzji, jak dalej zauważył Sąd Okręgowy 

w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, mogłoby wynikać, że zaszła sytuacja określona w art. 

410 k.c. w związku z art. 405 k.c., co (według też Sądu) „powodowałoby konieczność 

zasądzenia żądanej kwoty od pozwanych na rzecz powoda”. Sąd Okręgowy jednak wdał się w 

rozważania na gruncie przepisów prawa podatkowego dochodząc do przekonania, że wobec 

przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji strona powodowa winna dochodzić roszczenia w trybie wynikającym z tych 

przepisów, a skoro nastąpiło przedawnienie według ordynacji podatkowej i przewidzianego 

tam trybu skutecznie nie zastosowano, to nie można skutecznie przedmiotowego roszczenia 

dochodzić w oparciu o wspomniane wyżej przepisy kodeksu cywilnego”. 

 

„Odwołać się tu bowiem należy do wydanego w niniejszej sprawie postanowienia Sądu 

Najwyższego z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt III CZ 46/14, w którym przesądzono 

dopuszczalność drogi sądowej w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu wskazano, że nie może 

być wątpliwości co do tego, iż skoro strona powodowa wywiodła swoje żądanie z instytucji 

bezpodstawnego wzbogacenia, to sprawa zainicjowana tym żądaniem ma charakter sprawy 

cywilnej, zaś Skarb Państwa - osoba prawna prawa cywilnego (art. 33 k.c.) - określił się jako 

podmiot równorzędny z pozwanymi, występujący w tym wypadku na obszarze dominium. 

Wskazano dalej, iż w związku z tym, że nie ma przepisów szczególnych przekazujących takie 

sprawy do właściwości sądów szczególnych lub innych organów (art. 2 § 1 i 3 k.p.c.), to 

odmowa odrzucenia pozwu w niniejszej sprawie była trafna; podano przykładowo orzecznictwo 
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nie tylko Sądu Najwyższego, ale i Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego na okoliczność, że judykatura generalnie nie wyłącza stosowania 

przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu do świadczeń o charakterze publicznoprawnym. 

Wreszcie w końcowej części uzasadnienia wspomnianego postanowienia z dnia 11 września 

2014 r. Sąd Najwyższy stwierdził (nie oceniając zasadności samego żądania pozwu), iż 

przyjąwszy, że w sprawie, w której Skarb Państwa, po stwierdzeniu nieważności decyzji 

organu kontroli skarbowej, ustalającej zobowiązanie podatkowe w niższej kwocie od uiszczonej 

przez podatnika, dochodzi - na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o bezpodstawnym 

wzbogaceniu — zwrotu kwot wypłaconych podatnikowi na podstawie decyzji uznanej za 

nieważną, droga sądowa jest dopuszczalna”.  

„Przy akceptacji koncepcji wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w dacie złożenia 

prawidłowej deklaracji podatkowej i zapłaty należnego podatku zbędna jest więc ocena 

przedawnienia się obowiązku podatkowego na gruncie ordynacji podatkowej; jakikolwiek 

ponowny zwrot środków przekazanych z tego tytułu, w przypadku braku pozytywnej regulacji 

na gruncie prawa podatkowego dotyczącej odzyskiwania zwróconych środków, przenosi i tak 

problem z pola prawa administracyjnego na grunt prawa cywilnego (por. stanowisko 

tutejszego Sądu Apelacyjnego w podobnej sprawie sygn. akt I ACa 452/16 - uzasadnienie 

wyroku z dnia 22 września 2016 r., zapewne znanej stronom w sprawie niniejszej)”. 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok SA w Krakowie: z 22 września  2016 r., I ACa 452/16 

odmienne stanowisko: 

wyrok SA w Warszawie z 15 czerwca 2016 r., I ACa 1260/15 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - tekst jednolity (Dz.U. 2016, poz. 

380 ze zm.) 

Art. 405 

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest 

do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. 

Art. 410 

§ 1. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia 

nienależnego. 

§ 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie 

był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła 

lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna 

zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – tekst jednolity (Dz.U. z 2017 

r., poz. 201) 

Art. 70 

§ 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 
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Art. 52  

§ 1. Zwrotowi bez wezwania organu podatkowego podlega uprzednio zwrócona przez organ 

podatkowy lub zaliczona na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę albo 

bieżących zobowiązań podatkowych, wraz z oprocentowaniem: 

1)   nadpłata lub zwrot podatku wykazane w deklaracji nienależnie lub w wysokości większej od 

należnej; 

2)   nadpłata lub zwrot podatku: 

a)  określone lub stwierdzone w decyzji, która następnie została uchylona, zmieniona lub 

stwierdzono jej nieważność albo stwierdzono jej wygaśnięcie, 

b)  stwierdzone na wniosek w trybie art. 75 § 4, w zakresie wynikającym z tego wniosku, 

nienależnie lub w wysokości większej od należnej, 

c)  wykazane dodatkowo, w korekcie deklaracji dokonanej w trybie art. 274, nienależnie lub w 

wysokości większej od należnej. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, kwoty podlegające zwrotowi traktuje się 

jako zaległości podatkowe. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, w razie niedokonania zwrotu w terminie 

30 dni, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa obowiązek zwrotu w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia tej decyzji. Po upływie tego terminu kwotę podlegającą zwrotowi traktuje 

się jako zaległość podatkową. 

 

Główne problemy: 

 

1. Relacja między prawem cywilnym, a prawem podatkowym. 

2. Typy stosunków prawnych. 

3. Wierzytelność, a zobowiązanie podatkowe. 

4. Przedawnienie w prawie cywilnym i w prawie podatkowym. 

5. Konsekwencje upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

6. Dopuszczalność klasyfikowania zwróconej nadpłaty, po upływie terminu 

przedawnienia, jako świadczenia nienależnego. 

7. Nadużywanie prawa przez organy podatkowe. 
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 małżonek zmarłego podatnika podatku dochodowego – następca prawny czy 

podatnik? - dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, sędzia WSA w Warszawie   

 

Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016, II FSK 379/14 

Skoro wobec zmarłego podatnika nie zostało wszczęte postępowanie kontrolne na 

podstawie art. 165 § 4 Ordynacji podatkowej, to współmałżonka zmarłego nie mogła do 

niego wstąpić na podstawie art. 102 § 2 Ordynacji podatkowej ex lege, jako 

spadkobierca.  

(teza zrekonstruowana, nie stanowi dosłownego cytatu z uzasadnienia)  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w K. decyzjami z dnia 31 sierpnia 2012 r. określił 

wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. i 

2008 r., wysokość zobowiązania podatkowego W. S. - spadkobiercy S. S. w zryczałtowanym 

podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu osiągniętych przychodów z odpłatnego 

zbycia lokali mieszkalnych, wysokość zobowiązania podatkowego Skarżącej w zryczałtowanym 

podatku dochodowym od osób fizycznych, z powyższego tytułu.  S. i W. S. korzystając z 

możliwości wspólnego opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., zwana 

dalej: "u.p.d.o.f.") złożyli wspólne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) w roku podatkowym 2007. W toku postępowania kontrolnego, w dniu 19 listopada 

2011 r. zmarł S. S., a W. S. nabyła po nim spadek w całości w drodze dziedziczenia 

testamentowego. Organ ustalił, że podatnicy prowadzili w 2007 r. pozarolniczą działalność 

gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. w zakresie najmu oraz sprzedaży lokali. (…) 

Skarżąca złożyła odwołania, w których zarzuciła naruszenie art. 166 ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (...) poprzez wydanie jednej łącznej decyzji względem dwóch 

podatników, podczas gdy winny być wydane dwie oddzielne decyzje, art. 102 § 2, art. 165 § 4 

i art. 148 Ordynacji podatkowej w wyniku błędnego przyjęcia poglądu o wstąpieniu Skarżącej 

w charakterze strony - jako jedynego spadkobiercy S. S. do postępowania, którego stroną miał 

być jej zmarły mąż, a które to faktycznie nie zostało wszczęte z uwagi na niedoręczenie 

stosownego postanowienia”. 

„S. S. Podniosła ponadto, że zgodnie z art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej wobec 

spadkobierców organ wydaje odrębne decyzje, w związku z czym wydanie jednej decyzji 

dotyczącej zobowiązań Skarżącej jako podatnika i jako spadkobiercy jest nieprawidłowe.” 

„(…)pełnomocnik podniósł, że stwierdzenie jakoby Skarżąca wstąpiła do postępowania 

jako spadkobierca po zmarłym mężu S.S. jest nieprawidłowe. Postanowienie o wszczęciu 

postępowania przeciwko S.S. nie zostało jemu prawidłowo doręczone (…)”. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 1000/13 z 2013-09-24 
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Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2017, 

poz. 201) 

Art.  97. 

§  1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach 

prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.(…) 

Art.  98. §  1.  

Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi 

spadkowe.(…)  

Art.  99.   

Bieg terminów przewidzianych w art. 70, art. 71, art. 77 § 1 oraz art. 80 § 1 nie rozpoczyna 

się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia 

się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu 

poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od 

śmierci spadkodawcy. 

Art.  100. §  1.  

Organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień 

poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec 

spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. 

§  2. Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie 

złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ 

podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 

lub art. 74a. 

§  3. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego 

odpowiedzialności wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Art.  101.  

§  1. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowanie 

niezwróconych zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług naliczane są do dnia otwarcia 

spadku. 

§  2. Odsetki za zwłokę oraz oprocentowanie, o których mowa w § 1, naliczane są nadal w 

przypadku niedotrzymania przez spadkobierców terminu określonego w art. 100 § 3. 

Art.  102. §  1.(…) 

§  2.W miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących praw i 

obowiązków wymienionych w art. 97 wstępują jej spadkobiercy. 

Art.  103.  

§  1. Organy podatkowe zawiadamiają spadkobierców o: 

1)  złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od decyzji, zażaleniach na postanowienia i 

skargach do sądu administracyjnego; 

2)  (…)  
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3)  decyzjach i postanowieniach, które zostały doręczone spadkodawcy, a w dniu jego śmierci 

nie upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu 

administracyjnego; 

4)  wszczętej kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej; 

5)  złożonych przez spadkodawcę wnioskach o wszczęcie postępowania; 

6)  postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy. 

§  2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, terminy do złożenia odwołania, zażalenia 

lub skargi do sądu administracyjnego biegną ponownie od dnia doręczenia zawiadomienia. 

 

Główne problemy: 

1. Zmiana sytuacji prawnej współmałżonka - od 1 stycznia 2016 r.  

2. W jaki sposób organ podatkowy powinien procedować - po śmierci jednego z 

małżonków - jeśli uważa za nieprawidłowe wspólne rozliczenie małżonków w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, dokonane za życia obojga małżonków?  

3. Pozostały przy życiu małżonek jako jedyny spadkobierca.  

4. Pozostały przy życiu małżonek jako jeden z wielu spadkobierców. Pozycja prawna 

innych spadkobierców.  

5. Przedawnienie.  
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 interpretacja prawa podatkowego a następstwo prawne (wyrok NSA z dnia 8 

września 2016 r., II FSK 2210/14) – Michał Goj (EY) 

 

Wyrok NSA z dnia 8 września 2016 r., II FSK 2210/14 

(…) jeżeli jeden z podmiotów wskazanych w art. 93 § 1 o.p. (spółka przyjmująca) 

zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej wydanej wobec innego 

podmiotu (spółki przejmowanej), w sytuacji zaistnienia takiego samego stanu 

faktycznego, jakkolwiek w odniesieniu już do innego podmiotu (spółki przejmującej) 

wywoła to ochronę prawną na wypadek jej zmiany, nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu 

sprawy podatkowej lub uchylenia prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego. To 

samo dotyczy sytuacji, w której stan faktyczny wskazany we wniosku interpretacyjnym 

i wdanej na jego tle interpretacji dotyczy zdarzenia przyszłego, które ziści się dopiero 

po połączeniu podmiotów. W takiej sytuacji również, w razie zastosowania się do 

interpretacji przez nowy podmiot (spółkę przejmującą), wywoła to ochronę przewidzianą 

w przepisach w art. 14k – 14m o.p. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 „(…) art. 93 § 1o.p., należy tak rozumieć, że wstąpienie "we wszelkie" przewidziane w 

przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek - nie 

powinno być ograniczane tylko do "takich praw lub obowiązków publicznoprawnych, które 

istniały w momencie połączenia obu podmiotów" - jak tego domaga się organ. Ustawodawca 

bowiem nie wprowadził żadnych ograniczeń w tym zakresie.”  

„Nadto, wykładnia gospodarcza omawianego przepisu wzmacnia pogląd, iż podmiot 

będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot 

przejmowany, ze skutkiem tak, jakby to sukcesor od początku był stroną tych stosunków 

prawnych. Innymi słowy następstwo prawne w prawie podatkowym to wstąpienie we wszystkie 

przewidziane regulacjami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika, w tym również 

nabyte na mocy decyzji (interpretacji indywidualnych) wydawanych na podstawie prawa 

podatkowego. Tak więc sukcesji uregulowanej w art. 93 § 1 o.p. podlegają wszelkie prawa i 

obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, a nie tylko te prawa, które zostały 

zrealizowane.” 

„Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela zapatrywania Ministra Finansów, że nie 

można co do zasady twierdzić, że następca który zastosuje się do wydanej poprzednikowi 

interpretacji w zakresie zdarzeń, które wystąpią już po połączeniu się podmiotów, korzysta z 

ochrony z tytułu zastosowania się poprzednika do wydanej dla niego interpretacji w zakresie 

zdarzenia zaistniałego przed połączeniem.” 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

NSA z 22 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2903/14 

NSA z 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 830/11 

NSA z 5 listopada 2011 r., sygn. akt. I FSK 1551/13 
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odmienne stanowisko: NSA ograniczył prawo do sukcesji ochrony wynikającej z interpretacji 

indywidualnej wyłącznie do ochrony następcy prawnego w zakresie rozliczeń podatków 

dokonywanych przez poprzednika prawnego: 

NSA z 21 grudnia 2016 r. II FSK 3534/11 

NSA z 25 września 2013 r. I FSK 1404/12 

NSA z 17 lutego 2013 r. I FSK 1385/11 

NSA z 21 listopada 2012 r. II FSK 2486/11 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz.U. 2017 

poz. 201 ze zm.) 

Art. 14k § 1-3 

§ 1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej 

wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia 

sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić 

wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy 

podatkowej. 

§ 2. Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się 

do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy 

podatkowej. 

§ 3. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której 

wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy 

podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza 

się odsetek za zwłokę. 

Art. 14m § 1-4 

§ 1. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie 

stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, 

powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia 

będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: 

1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, 

która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej 

oraz 

2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący 

przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po 

doręczeniu interpretacji indywidualnej. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje: 

1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym 

opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację 

indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis 

orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem 

jego prawomocności; 
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2) w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w którym 

opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację 

indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis 

orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem 

jego prawomocności, oraz kwartał następny; 

3) w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym 

opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację 

indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis 

orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem 

jego prawomocności, oraz miesiąc następny. 

§ 3. Na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji określającej lub 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego organ podatkowy określa również wysokość 

podatku objętego zwolnieniem, o którym mowa w § 1, albo - w przypadku uiszczenia podatku 

w zakresie objętym tym zwolnieniem - określa wysokość nadpłaty. 

§ 4. Organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia odpisu 

orzeczenia, o którym mowa w § 2, podając jednocześnie informacje, z jakim dniem kończy się 

okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku wynikającego z uchylonej przez orzeczenie 

interpretacji. 

Art. 93 § 1 

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 

1) osób prawnych, 

2) osobowych spółek handlowych, 

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych 

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki 

każdej z łączących się osób lub spółek. 

 

Główne problemy: 

1. Zakres następstwa prawnego w przepisach Ordynacji podatkowej – co jest objęte 

zakresem pojęcia „wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i 

obowiązki”? 

2. Kwestia zastosowania się przez poprzednika prawnego jako warunek skorzystania z 

ochrony interpretacyjnej przez następcę prawnego. 

3. Możliwość zastosowania się przez następcę prawnego do interpretacji wydanej dla 

poprzednika prawnego, który nie zastosował się do interpretacji.  
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 powołanie wadliwej podstawy prawnej przez wnioskodawcę nie stoi na 

przeszkodzie wydaniu interpretacji indywidualnej – Alicja Sarna (MDDP) 

 

Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2016 r., II FSK 3161/14  

Dyrektor izby skarbowej nie może odmówić wydania interpretacji, gdy podatnik powołał 

nie tę podstawę prawną, którą powinien. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Pomimo, że wnioskodawczyni nie wskazała wprost we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej, a co w skardze kasacyjnej podkreśla organ "w części E.3. w poz. 61 dotyczącej 

wskazania przepisów prawa podatkowego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej" 

oraz "w części H" na art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., to powołując się na prawo i orzecznictwo 

unijne cały czas utrzymywała, że jej dochody powinny być zwolnione od podatku, nawet jeśli 

przepisy polskie wprost takiego zwolnienia nie przewidują dla podmiotów takich jak skarżąca, 

tj. podmiotu mającego siedzibę na terenie innego niż Polska Państwa Członkowskiego.” 

„W orzecznictwie przyjmuje się, że wydając interpretację indywidualną organ 

podatkowy nie jest związany przepisami prawa wskazanymi przez wnioskodawcę (por. wyrok 

NSA z 16 marca 2012 r., II FSK 1667/10), dlatego też organ interpretacyjny był w niniejszej 

sprawie zobowiązany, wskazać jego zdaniem prawidłowe stanowisko i powołać się również na 

przepisy prawa, które nie zostały wskazane we wniosku o wydanie interpretacji. W tej sytuacji 

nie można mówić o naruszeniu art. 14b § 3 o.p. przez sąd pierwszej instancji.” 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok WSA w Warszawie z  dnia 10 czerwca 2014 r. III SA/Wa 3037/13 

wyrok NSA z dnia 16 marca 2012 r. II FSK 1667/10 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – tekst jednolity (Dz.U. z 2017 

r. poz. 201 ze zm.) 

Art. 14b § 3 

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego 

przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do 

przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo 

zdarzenia przyszłego. 

Art. 14c § 1 i § 2 

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu 

faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z 

uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli 

stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. 
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W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera 

wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. 

 

Główne problemy: 

1. Brak możliwości odmowy udzielenia interpretacji indywidualnej z powodu wskazania 

błędnej podstawy prawnej we wniosku przez podatnika. 

2. Organ podatkowy nie jest związany przepisami prawa wskazanymi przez 

wnioskodawcę 

3. Dokonując oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy organ ma obowiązek powołania 

się również na przepisy prawa, które nie zostały wskazane we wniosku o wydanie 

interpretacji, a które są adekwatne do danego stanu faktycznego. 

 

Bibliografia 

M. Malinowski, Interpretacje indywidualne: fiskus nie jest związany przepisami prawa 

wskazanymi przez wnioskodawcę, Lex ABC 2016 

B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska [red:], Ordynacja podatkowa. Komentarz 

praktyczny, Warszawa 2015 
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V sesja 

 
14:00 -15:45– prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia w kontekście możliwości przerwania 

jego biegu (wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2016 r., II FSK 3678/14) – Andrzej Ladziński 

(GWW) 

 wezwanie do stawienia się w celu przesłuchania a zawieszenie biegu terminu 

przedawnienia (wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., I GSK 1451/14) – Alicja Sarna 

(MDDP) 

 wszczęcie postępowania karnego skarbowego a istota przedawnienia 

zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z dnia 17 maja 2016 r., II FSK 894/14 i 

wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r., II FSK 1488/15 ) – dr Joanna Zawiejska-Rataj 

(Deloitte) 

 nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pierwszoinstancyjnej 

jako postępowanie wpadkowe (wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r. II FSK 3536/13 i 

wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2016 r., II FSK 3398/14) – dr Joanna Zawiejska-Rataj 

(Deloitte) 

 znaczenie zbliżającego się przedawnienia zobowiązania podatkowego dla 

możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z 

dnia 8 listopada 2016 r., I FSK 1327/16) – dr Ewa Prejs (UMK) 

 uchylanie się od wykonania obowiązku – art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r., II FSK 259/14) 

– dr Tomasz Brzezicki (UMK) 

 Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 15.45-16:15 Kawa 
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 rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia w kontekście możliwości przerwania 

jego biegu – Andrzej Ladziński (GWW) 

Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2016 r., II FSK 3678/14 

Przedawnienie zaczyna biec pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął 

termin płatności podatku. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony mógł żądać 

zaspokojenia roszczenia. Termin początkowy przedawnienia zobowiązania podatkowego 

wyznacza więc termin płatności danego podatku (…) 

Dłuższy lub krótszy czas jaki upływa od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin 

płatności podatku do końca roku, w którym to ostatnie zdarzenie miało miejsce nie wpływa 

jednak na to, w jakim dniu upłynie ostatecznie termin przedawnienia. Bez względu na rodzaj 

podatku oraz terminy ich płatności okres pięcioletni, o którym mowa w przepisie art. 70 § 1 

Ordynacji podatkowej rozpoczyna się zawsze, wobec wszystkich podatników, pierwszego dnia 
roku kalendarzowego następującego po roku, w którym upłynął termin płatności podatku. 

Wyroki powiązane 

Podobne stanowisko 

Poszukiwania w toku 

Odmienne stanowisko: 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2003 r. III RN 70/02 

Wyrok NSA z dnia 02 grudnia 2010 II FSK 1433/09  

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 III SA/Wa 2091/11 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22kwietnia 2015 III SA/Wa 2454/14 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15czerwca 2016 VIII SA/Wa 461/16 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. 

nr 8 poz. 60) 

Art. 70 § 1 

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

Art. 70 § 3 

Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu 

przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się 
postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. 

Główne problemy: 

1. Czy ogłoszenie upadłości przed końcem roku, w którym upłynął termin płatności 

podatku przerywa bieg termin przedawnienia zobowiązania podatkowego? 

2. Czy bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna się z upływem 

terminu płatności podatku czy z końcem roku, w którym upłynął termin płatności 

podatku? 

Bibliografia 

H, Dzwonkowski, J. Gorąca „Przerwanie biegu terminu przedawnienia” Monitor Podatkowy 

2015 nr 11. 
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 wezwanie do stawienia się w celu przesłuchania a zawieszenie biegu terminu 

przedawnienia – Alicja Sarna (MDDP) 

 

Wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r. I GSK 1451/14  

Dla wystąpienia skutku z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej konieczne jest, aby 

podatnik został poinformowany, że nastąpiło wszczęcie postępowania 

karnoskarbowego. Poinformowanie takie może nastąpić także w wezwaniu do stawienia 

się w celu przesłuchania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, 

które wiąże się z niewykonaniem zobowiązania, którego dotyczy termin przedawnienia. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Przywołany powyższej wyrok [Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., 

sygn. akt P 30/11 – przyp.], pomimo że nie dotyczy bezpośrednio art. 70 § 6 pkt 1 o.p. w 

brzmieniu mającym zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, to jednak biorąc pod uwagę, że 

nowelizacja z dnia 30 czerwca 2005 r. miała na celu jedynie doprecyzowanie art. 70 § 6 pkt 1 

o.p. (poprzez wskazanie, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi dotyczyć czynu 

zabronionego związanego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego) ma istotne znaczenie 

przy wykładni tego przepisu.” 

„zdaniem NSA w stanie faktycznym sprawy nie można było uznać, jak uczynił to Sąd I 

instancji, że jedynym odpowiadającym prokonstytucyjnej wykładni art. 70 § 6 pkt 1 o.p. 

momentem jest przedstawienie skarżącemu zarzutów w postępowaniu o przestępstwo, jako 

przejście z fazy in rem w fazę in personam. Jakkolwiek ten ostatni moment niewątpliwie 

najpełniej odpowiada przesłance powiadomienia podatnika o toczącym się postępowaniu, to 

Trybunał Konstytucyjny w przedmiotowym wyroku zaakceptował także inne działania 

podejmowane w ramach marginesu pomiędzy wszczęciem postępowania w sprawie 

karnoskarbowej a przedstawieniem zarzutów podejrzanemu, o ile skutecznie dostarczały 

wiedzy w zakresie istotnych danych tego postępowania.” 

„prawidłowe odczytanie wyroku TK z dnia 17 lipca 2012 r. prowadzi do wniosku, że 

dla wystąpienia skutku z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. konieczne jest aby podatnik został 

poinformowany, że nastąpiło wszczęcie postępowania karnoskarbowego, które wywoła ten 

skutek, że przedawnienie nie nastąpi. Poinformowanie takie może nastąpić także w wezwaniu 

do stawienia się w celu przesłuchania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe, które wiąże się z niewykonaniem zobowiązania, którego dotyczy termin 

przedawnienia.” 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 6 maja 2014 r. I FSK 845/13 

wyrok NSA z dnia 31 maja 2016 r. I FSK 2053/14 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – tekst jednolity (Dz.U. z 2017 

r. poz. 201 ze zm.) 
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Art. 70 § 6 pkt 1  

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu, z dniem: 

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania; 

Art. 70c [obowiązujący od dnia 15 października 2013 r.] 

Organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem 

wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, najpóźniej z 

upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1, oraz o rozpoczęciu lub dalszym 

biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia. 

 

Główne problemy: 

1. Gwarancyjny charakter zawiadomienia, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1 

Ordynacji podatkowej. 

2. Sposób poinformowania / zakres informacji a wystąpienie skutku w postaci 

zawieszenia biegu terminu przedawnienia.  
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 wszczęcie postępowania karnego skarbowego a istota przedawnienia 

zobowiązania podatkowego – dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) 

 

Wyrok NSA z dnia 17 maja 2016 r. II FSK 894/14 

Za ewidentne naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych z art. 121 § 1 

Ordynacji podatkowej oraz zasady szybkości z art. 125 § 1 Ordynacji podatkowej należy 

uznać takie działania, które polegają wpierw na wszczynaniu postępowania 

podatkowego tuż przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (…), 

a następnie wszczynaniu postępowania o przestępstwo skarbowe (…) W takim przypadku 

konieczne staje się pominięcie skutku w postaci zawieszenia bieg terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym stanowi art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej. Wobec tego organ podatkowy I instancji zobowiązany będzie przyjąć, że w 

sprawie nie nastąpił skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 „Oceniając instytucję zawieszenia biegu terminu przedawnienia Trybunał Konstytucyjny w 

wyroku z dnia 17 lipca 2012 r., w sprawie P 30/11 (publ. OTK-A 2012/7/81), wskazał, że u 

podstaw długości i biegu terminów przedawnienia leżą okoliczności związane z realną 

możliwością egzekwowania przez organy podatkowe niezapłaconych należności. Wskazano w 

nim, że ustawodawca stanowiąc przepisy dotyczące zawieszenia bądź przerwania biegu 

zasiedzenia powinien wziąć pod uwagę również okoliczności faktyczne, towarzyszące 

egzekwowaniu należności podatkowych, jak chociażby zachowania podatników uchylających 

się od opodatkowania czy też ukrywających majątek przed egzekucją. Nie bez znaczenia dla 

określenia długości terminu przedawnienia pozostaje wreszcie faktyczna wydolność organów 

administracji podatkowej, chociaż słabość instytucjonalna państwa nie może stanowić 

samoistnej przesłanki usprawiedliwiającej nadmierne wydłużanie terminu przedawnienia 

(por. pkt 3.3. uzasadnienia wyroku TK). Podkreślono w nim, że ustawodawca powinien 

kształtować mechanizmy prawa podatkowego w taki sposób, aby wygaśnięcie zobowiązania 

podatkowego następowało w rozsądnym terminie, a jednym z zadań stawianych instytucji 

przedawnienia jest stabilizowanie stosunków społecznych poprzez wygaszanie z upływem 

czasu zadawnionych zobowiązań podatkowych. Ponadto trafnie wskazano, że zawieszenie 

biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest instytucją nadzwyczajną, 

stanowiącą wyjątek od zasady, że każde zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 

70 § 1 Ordynacji podatkowej). Wyjątkowość tej instytucji wynika z tego, że organy podatkowe 

w pierwszej kolejności powinny dążyć do wyegzekwowania zobowiązania podatkowego przed 

upływem terminu jego przedawnienia. Na tym etapie dysponują one szeroką gamą różnych 

instrumentów, takich jak czynności sprawdzające, kontrola podatkowa czy kontrola 

skarbowa. Organy podatkowe i skarbowe tego rodzaju działania powinny podejmować z 

odpowiednim wyprzedzeniem, tak by ostateczne wyjaśnienie sprawy wywiązania się podatnika 

z ciążącego na nim obowiązku podatkowego nastąpiło przed upływem terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego. Podzielić należy zapatrywanie wyrażone w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, że jedynie szczególne okoliczności mogą uzasadniać podejmowanie działań 

kontrolnych tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i ich 

kontynuowanie po tym terminie. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, skutkujące utrzymywaniem stanu wymagalności tego zobowiązania przez czas 

bliżej nieokreślony, narusza poczucie bezpieczeństwa podatnika i nie sprzyja poszanowaniu 
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jego godności (art. 30 Konstytucji RP). Należy wreszcie zauważyć, że przedłużanie terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego jest wyrazem braku zaufania państwa do 

podatnika i sposobu, w jaki wywiązuje się on z zobowiązań podatkowych (por. pkt 4.4. 

uzasadnienia wyroku TK). Ta ostatnia konstatacja Trybunału Konstytucyjnego ma 

podstawowe znaczenie dla zachowania symetrii w obowiązkach oraz uprawnieniach Państwa 

i obywatela, będącego podatnikiem. Powinna też stać się dyrektywą stosowania prawa, w tym 

przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących zaufania do organów podatkowych.” 

„W orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości, że naruszenie zasady 

prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych może być 

samodzielną przesłanką uchylenia decyzji podatkowej.” 

„Wobec tego należy stwierdzić, że działania organu podatkowego polegające na wszczęciu po 

upływie pięciu i pół roku postępowania podatkowego od dnia uzyskania od podatnika danych 

niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, a także działania zmierzające do 

zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w tym okresie naruszają 

art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 

749 ze zm.). W takim przypadku konieczne staje się pominięcie skutku w postaci zawieszenia 

bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym stanowi art. 70 § 6 pkt 1 

Ordynacji podatkowej. Wobec tego organ podatkowy I instancji zobowiązany będzie przyjąć, 

że w sprawie nie nastąpił skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, a do dnia jego upływu (tj. do 31 grudnia 2012 r.), nie została 

wydana decyzja ostateczna przez organ odwoławczy (por. uchwała NSA z dnia 29 września 

2014 r., w sprawie II FPS 4/13, publ. ONSAiWSA 2015/1/1).” 

 

Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r. II FSK 1488/15 

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny uznaje, że bieg terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego nie uległ w sprawie zawieszeniu z uwagi na 

wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, bowiem - w zakresie w 

jakim błędnie zakwalifikowano postępowanie skarżącego jako przestępstwo skarbowe - 

nie istniał realny związek pomiędzy wszczęciem dochodzenia a niewykonaniem tego 

zobowiązania. Związek ten miał charakter jedynie pozorny i formalny; wynikał 

wyłącznie z wadliwego ustalenia wysokości zarzucanego uszczuplenia dochodów Skarbu 

Państwa, co rzutowało na kwalifikację prawną czynu oraz na kwestię przedawnienia 

karalności. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, dyrektor izby skarbowej oraz sąd 

administracyjny pierwszej instancji błędnie przyjęli, że w sprawie nie miało znaczenia 

umorzenie dochodzenia, prowadzonego przeciwko Skarżącemu, a dotyczącego popełnienia 

przestępstwa skarbowego. Tymczasem okoliczność ta ma zasadniczy wpływ na ocenę 

legalności zaskarżonej decyzji. Zwrócić należy uwagę, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w 

L. postanowieniem z 27 grudnia 2013 r. umorzył dochodzenie z uwagi na fakt, że zarzucane 

Skarżącemu czyny stanowiły wykroczenie skarbowe, o którym mowa w art. 54 § 3 k.k.s. 

Zmiana kwalifikacji prawnej wynikała z faktu, iż w postanowieniu o wszczęciu dochodzenia 

organ przyjął, że kwota zarzucanego uszczuplenia wynosiła 9.875 zł, natomiast w decyzji 

organu podatkowego pierwszej instancji z 6 grudnia 2013 r. kwotę należnego zobowiązania 

określono na 3.505 zł. Zgodnie z powołanym powyżej art. 54 § 3 k.k.s., jeżeli kwota podatku 
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narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego 

określonego w § 1 tego przepisu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

Co istotne, zmiana kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa skarbowego na wykroczenie 

skarbowe rzutowała również na przedawnienie karalności, a co za tym idzie na dopuszczalność 

wszczęcia (dalszego prowadzenia) postępowania karnoskarbowego. Zgodnie z art. 51 § 1 i § 2 

k.k.s., karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok 

(§1), jeżeli zaś w okresie przewidzianym w § 1 wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, 

karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od 

zakończenia tego okresu (§ 2). W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio, z mocy art. 113 § 1 k.k.s., art. 17 § 1 pkt 6) 

k.p.k., który stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy nastąpiło 

przedawnienie karalności. Przedawnienie karalności traktowane jest w procesie karnym i 

karnoskarbowym jako przeszkoda procesowa związana z instytucją prawa materialnego. W 

doktrynie postępowania karnego uznaje się, że jest to negatywna (ujemna) przesłanka 

procesowa, warunkująca dopuszczalność postępowania karnego. "Nie mogą one zaistnieć, aby 

postępowanie było dopuszczalne, a przy ich ujawnieniu się proces staje się niedopuszczalny 

(np. przedawnienie); [...] wystąpienie choćby jednej przeszkody procesowej czyni postępowanie 

niedopuszczalnym. (por. Grzegorczyk Tomasz Henryk, Komentarz do art. 17 Kodeksu 

postępowania karnego [w:] Grzegorczyk Tomasz Henryk, Kodeks postępowania karnego. Tom 

I. Artykuły 1-467, LEX, 2014). Cytowany powyżej autor wskazuje ponadto, że przedawnienie 

karalności stanowi przesłankę procesową o charakterze bezwzględnym, tj. taką przeszkodę 

prawną, która nigdy nie może zostać usunięta, zawsze zatem w razie zaistnienia uniemożliwia 

wszczęcie lub prowadzenie procesu. Podkreśla przy tym, że "wydanie orzeczenia 

merytorycznego przy zaistniałym przedawnieniu stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą 

(art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.)". 

„W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny uznaje, że bieg terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego nie uległ w sprawie zawieszeniu z uwagi na wszczęcie 

postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, bowiem - w zakresie w jakim błędnie 

zakwalifikowano postępowanie skarżącego jako przestępstwo skarbowe - nie istniał realny 

związek pomiędzy wszczęciem dochodzenia a niewykonaniem tego zobowiązania. Związek ten 

miał charakter jedynie pozorny i formalny; wynikał wyłącznie z wadliwego ustalenia wysokości 

zarzucanego uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa, co rzutowało na kwalifikację prawną 

czynu oraz na kwestię przedawnienia karalności. Ordynacja podatkowa uzależnia zawieszenie 

biegu terminu przedawnienia od poinformowania podatnika o określonym zdarzeniu 

procesowym w sferze postępowania karnego (karnoskarbowego), związany z niewykonaniem 

zobowiązania. Na skutek postanowienia o umorzeniu dochodzenia czynności podjęte w jego 

toku traktowane są jako niebyłe, innymi słowy rozstrzygnięcie takie – w rozpatrywanym 

przypadku – uchyliło wszelkie skutki procesowe podjęte przez organy w ramach tego 

postępowania. W takiej sytuacji nie sposób przyjąć, że pozbawiona mocy procesowej czynność 

wszczęcia dochodzenia może mieć wpływ na bieg terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego.” 

„Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w niniejszym składzie […] uznaje, że przyjęcie 

stanowiska zaprezentowanego w sprawie przez właściwe organy oraz WSA w Lublinie kłóciłoby 

się z celami instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, uregulowanej w art. 70 § 1 Ordynacji 

podatkowej, otwierałoby bowiem organom administracji skarbowej drogę do instrumentalnego 

wykorzystywania przepisu art. 70 § 6 pkt 1) tej ustawy, co byłoby nie do przyjęcia w 

demokratycznym państwie prawnym. Przy takiej wykładni każde wszczęcie postępowania 

karnego (karnoskarbowego), nawet w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw 

materialnoprawnych czy procesowych, wywoływałoby skutek w zakresie biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego. Należy mieć na uwadze, że przypadek określony w 
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art. 70 § 6 pkt 1) Ordynacji podatkowej stanowi wyjątek od ogólnej zasady przedawnienia 

zobowiązań podatkowych, w związku z czym przepis ten powinien być rozumiany w sposób 

ścisły, przede wszystkim zaś w zgodzie z funkcją instytucji przedawnienia. Interpretacja tego 

przepisu przyjęta przez sąd administracyjny pierwszej instancji niweczyłaby w istocie 

gwarancyjną funkcję instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że wydanie decyzji organu drugiej 

instancji nastąpiło już po upływie biegu terminu przedawnienia spornego zobowiązania 

podatkowego, stąd decyzja dyrektora izby skarbowej wydana została z naruszeniem prawa 

materialnego, mającym istotny wpływ na wynik sprawy. W sprawie zaistniała również 

podstawa do umorzenia postępowania podatkowego z uwagi na przedawnienie zobowiązania 

podatkowego.” 

 

Wyroki powiązane 

Odmienne stanowisko – uchylone wyroki WSA: 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 listopada 2013 r. I SA/Gl 582/13 

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 3 grudnia 2014 r. I SA/Lu 451/14 

Przepisy: 

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 

ze zm.) 

 

Art. 70 § 6.  

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu, z dniem:  

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o 

którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania; 

Art. 121.  

§ 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do 

organów podatkowych. 

 

Główne problemy: 

1. Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego a wszczęcie 

postepowania karnego skarbowego – podstawy prawne, charakterystyka instytucji 

2. Praktyka stosowania przepisów przez organy podatkowe 

3. Przełomowe orzecznictwo NSA w sprawie 

4. Art. 121 ordynacji podatkowej jako samodzielna podstawa uchylenia decyzji 

podatkowej 
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 nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pierwszoinstancyjnej 

jako postępowanie wpadkowe – dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) 

 

Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r. II FSK 3536/13 

Z uwagi na wpadkowy, szczegółowy, incydentalny charakter postępowania w sprawie 

nadania decyzji (nieostatecznej) rygoru natychmiastowej wykonalności, prowadzonego 

w czasie i w ramach toczącego się ( na etapie postępowania międzyinstancyjnego a 

następnie drugoinstancyjnego) postępowania podatkowego, pełnomocnictwo złożone do 

akt sprawy podatkowej zasadniczo skuteczne też będzie w postępowaniu w przedmiocie 

nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, chyba że konkretna treść 

pełnomocnictwa, którego dokument złożony zostanie do akt postępowania 

podatkowego, stanowić będzie, na zasadzie wyjątku oraz umowy stron stosunku 

prawnego pełnomocnictwa, jednoznacznie inaczej. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 „Przepis art. 165 § 5 O.p., w części ab initio, stanowi o postępowaniu w przedmiocie, którym 

jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; nie jest to natomiast sprawa 

podatkowa - w rozumieniu: sprawy załatwianej w postępowaniu podatkowym, o którym mowa 

w art. 165 § 1 O.p. Ponadto, przepisy dotyczące formy oraz daty wszczęcia postępowania 

podatkowego (art. 165 § 2 O.p. i art. 165 § 4 O.p.) nie stosują się do wszczęcia postępowania 

dotyczącego nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 165 § 5 pkt 3 O.p.) 

Odmiennie normując w zakresie przywoływanych postępowań ustawodawca niewątpliwie je 

odróżnia oraz ich nie utożsamia. Postępowanie w przedmiocie nadania decyzji rygoru 

natychmiastowej wykonalności toczy się jednak w ramach sprawy podatkowej, w której 

wydano decyzję mogącą zostać objętą rzeczonym rygorem, w tym sensie, że jest to szczególne 

– wpadkowe - postępowania prawne w obszarze postępowania podatkowego prowadzonego w 

indywidualnej sprawie podatkowej.” 

Z tych powodów, doręczenie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej 

wykonalności powinno nastąpić do rąk pełnomocnika ustanowionego i zgłoszonego w 

postępowaniu podatkowym, dla którego postępowanie w zakresie rygoru natychmiastowej 

wykonalności jest (tylko) postępowaniem wpadkowym, chyba że pełnomocnictwo to wyłącza 

udział wskazanego w nim pełnomocnika w ostatnim z wymienionych postępowań.” 

„Pominięcie pełnomocnika przy doręczaniu postanowienia o nadaniu decyzji rygoru 

natychmiastowej wykonalności mogło mieć (w tym przedmiocie) istotny wpływ na wynik 

sprawy. Jeżeli bowiem pełnomocnik uczestniczyłby od początku w analizowanym 

postępowaniu, to mógłby przedstawić w nim materiały i/lub argumentację, które mogłyby 

uzasadniać stanowisko skarżącego podatnika, do których organ podatkowy powinien (co 

najmniej) merytorycznie się ustosunkować.” 

„Sąd zważył, że regulacja z art. 165 § 5 pkt 3 O.p. rozpatrywana w korelacji z art. 137 § 3 O.p. 

wyłącza możliwość zgłoszenia pełnomocnika przed wszczęciem postępowania w sprawie 

nadania rygoru. Postępowanie w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej 

wykonalności rozpoczyna się bowiem od wydania postanowienia o nadaniu tegoż rygoru. Sąd 

zwrócił uwagę na treść art. 147 § 1 O.p. i wskazał, iż córka skarżącego odbierając 

postanowienie poinformowała doręczającego je pracownika organu, że skarżący od około pół 

roku przebywa w Kandzie na leczeniu. Zdaniem Sądu, skoro skarżący wywiązał się z 

nałożonych na podatnika obowiązków i ustanowił pełnomocnika, udzielając mu 
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pełnomocnictwa o charakterze ogólnym, to sprzeczne z zasadą określoną w art. 121 § 1 O.p. 

jest działanie pozbawiające znaczenia procesowego to pełnomocnictwo.” 

 

Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2016 r. II FSK 3398/14 

Pełnomocnik strony postępowania w sprawie ustalenia lub określenia wysokości 

zobowiązania podatkowego jest także pełnomocnikiem w postępowaniu o nadanie 

decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w art. 239b 

O.p., chyba że treść udzielonego pełnomocnictwa możliwość taką wyłącza. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. o sygn. II FSK 718/13, w którego tezie 

stwierdzono, że pełnomocnik strony postępowania w sprawie ustalenia lub określenia 

wysokości zobowiązania podatkowego jest także pełnomocnikiem w postępowaniu o nadanie 

decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w art. 239b O.p., 

chyba że treść udzielonego pełnomocnictwa możliwość taką wyłącza. Sąd podniósł, iż 

stanowisko to zostało oparte na twierdzeniu, że postępowanie w przedmiocie nadania decyzji 

rygoru natychmiastowej wykonalności toczy się w ramach sprawy podatkowej, w której 

wydano decyzję mogącą zostać objętą tym rygorem i jest to postępowanie szczególne, o 

charakterze wpadkowym. Wobec tego, zdaniem Sądu, nie ma przeszkód prawnych, żeby 

pełnomocnictwo w sprawie określenia zobowiązania podatkowego wywierało skutki również w 

postępowaniu w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej. 

 

Wyroki powiązane 

Podobne stanowisko: 

Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2014 r., II FSK 718/13 

Odmienne stanowisko: 

wyrok NSA z dnia 28 listopada 2013 r., II FSK 2989/11 

Przepisy: 

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 

ze zm.) 

Rozdział 16a  

Wykonanie decyzji  

Art. 239a.  

Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że 

decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

Art. 239b.  

§ 1. Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy:  

1) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się 

postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub  

2) strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej 

wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw 

skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub  

3) strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub  
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4) okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 

miesiące.  

§ 2. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie 

wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.  

§ 3. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadawany jest przez organ podatkowy 

pierwszej instancji w drodze postanowienia.  

§ 4. Na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności służy 

zażalenie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

 

Główne problemy: 

1. Charakter i istota postępowania wpadkowego 

2. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności – dwie linie orzecznicze co do charakteru 

postępowania i praktyka organów podatkowych 

3. Konsekwencje dla pełnomocników – wpływ orzecznictwa na zakres pełnomocnictwa 
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 znaczenie zbliżającego się przedawnienia zobowiązania podatkowego dla 

możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności  - dr Ewa Prejs 

(UMK) 

Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2016 r., I FSK 1327/16 

Okoliczność upływu terminu przedawnienia nie może sama w sobie uzasadniać obawy 

niewykonania zobowiązania podatkowego. Krótki okres pozostały do zakończenia biegu 

terminu przedawnienia nie oznacza bowiem, iż zobowiązany na pewno nie wykona 

dobrowolnie zobowiązania podatkowego. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Dla nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności konieczne jest 

spełnienia dwóch przesłanek. Pierwszą przesłanką jest jedna z czterech okoliczności 

wskazanych w art. 239b § 1 pkt 1 – 4. Użycie przez ustawodawcę w powołanym przepisie 

prawa przy okazji enumeracji tych czterech okoliczności pozwalających na zastosowanie 

rygoru natychmiastowej wykonalności spójnika "lub", wyrażającego zgodnie z zasadami 

poprawnej legislacji tzw. alternatywę łączną, oznacza, że stwierdzenie w stanie faktycznym 

sprawy podatnika już jednej z tych okoliczności daje organowi podatkowemu możliwość 

zastosowania wspomnianego rygoru.” 

„Drugą przesłanką wskazaną w art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej jest uprawdopodobnienie, 

że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.” 

„ …przyjęcie w treści art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej pojęcia "uprawdopodobnienie" 

znajduje również przełożenie na zasady dowodzenia ziszczenia się wskazanej w tym przepisie 

przesłanki, tj. możliwości niewykonania zobowiązania wynikającego z decyzji.” 

„rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany tylko wtedy, gdy organ podatkowy 

uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Oznacza to, że 

już w toku postępowania wymiarowego organ winien gromadzić informacje o podatniku, o jego 

sytuacji finansowej, w tym o dotyczącej prowadzonych wobec niego egzekucji. Organ także 

powinien posiadać wiedzę dotyczącą podejmowanych przez podatnika czynności mających na 

celu wyzbycie się majątku. A zatem informacje zgromadzone przez organ podatkowy powinny 

stanowić podstawę do uznania, czy zobowiązanie wynikające z decyzji zostanie przez 

podatnika wykonane, czy też nie.” 

„okoliczność upływu terminu przedawnienia nie może sama w sobie uzasadniać obawy 

niewykonania zobowiązania podatkowego. Krótki okres pozostały do zakończenia biegu 

terminu przedawnienia nie oznacza bowiem, iż zobowiązany na pewno nie wykona 

dobrowolnie zobowiązania podatkowego. Ponadto wskazać należy, że oparcie postanowienia o 

nadaniu decyzji rygoru natychmiastowego wyłącznie na tej okoliczności faktycznej, iż okres 

przedawnienia tego zobowiązania jest krótszy niż trzy miesiące zbędnym czyniłoby drugą 

przesłankę zastosowania tego rygoru, jaką jest uprawdopodobnienie niebezpieczeństwa 

niewykonania zobowiązania.” 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyroki NSA z 16 stycznia 2014 r., II FSK 1102/13; z 21 października 2011 r., I FSK 1650/10; 

z 25 kwietnia 2012 r., II FSK 1975/10; z 30 maja 2012 r., II FSK 2333/10; z 29 czerwca 2012 

r., I FSK 1382/11; z 10 lipca 2012 r., II FSK 2659/10;  
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odmienne stanowisko: 

wyrok WSA w Lublinie z 25 listopada 2016 r. I SA/Lu 413/16 

wyroki  NSA z dnia 13 grudnia 2013 r. I FSK 1807/12,  z dnia 25 maja 2016 r. II FSK 3022/13 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 

z późn. zm.).  

Art. 239a 

Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że 

decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Art.  239b  

§  1. Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy: 

1)  organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się 

postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub 

2)  strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej 

wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw 

skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub 

3)  strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub 

4)  okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 

miesiące. 

§  2. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie 

wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. 

Główne problemy: 

Czy sytuacja, w której do upływu terminu przedawnienia pozostał krótki okres czasu (mniej 

niż 3 miesiące), a jednocześnie zobowiązany nie płaci dobrowolnie podatku i nie wiadomo czy 

nie zechce skorzystać z prawa do złożenia odwołania - sama w sobie stanowi 

uprawdopodobnienie, że zobowiązanie podatkowe może nie zostać wykonane? 
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 uchylanie się od wykonania obowiązku – art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji  – dr Tomasz Brzezicki (UMK) 

 

Wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r., II FSK 259/14) 

 

Wskazać trzeba, że choć u.p.e.a. nie zawiera definicji pojęcia "uchylanie się 

zobowiązanego od wykonania obowiązku", jak już wskazano powyżej, to jednakże na 

podstawie całokształtu przepisów regulujących instytucje administracyjnego 

postępowania egzekucyjnego można uznać, że organ przystępuje do podjęcia czynności 

mających na celu przymusowe wykonanie obowiązku ciążącego na zobowiązanym w 

każdym przypadku, gdy obowiązek jest wymagalny, a zobowiązany powstrzymuje się od 

jego wykonania 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. wszczął postępowanie egzekucyjne wobec ww. 

spółki na podstawie własnego tytułu wykonawczego nr [...] z 20 czerwca 2012 r. Tytuł ten 

obejmował należność z tytułu wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa za 

marzec 2012 r. w kwocie należności głównej 23.413.058,00 zł. 

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonano zajęcia prawa 

majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego w 19 bankach.  

Pismem z 2 lipca 2012 r. spółka wniosła do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. 

zarzuty do postępowania egzekucyjnego, podnosząc w nich niedopuszczalność egzekucji oraz 

zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego. Zdaniem spółki, wszczęcie wobec niej 

egzekucji przed wydaniem przez organ decyzji w sprawie jej wniosku o odroczenie terminu 

płatności podatku było niedopuszczalne. Ponadto, egzekucja była niedopuszczalna, ponieważ 

nie została spełniona ogólna przesłanka dopuszczalności wszczęcia i prowadzenia egzekucji, 

o której mowa w art. 6 § 1 u.p.e.a., tzn. organ egzekucyjny nie wykazał, że spółka uchylała się 

od spełnienia ciążącego na niej obowiązku. 

Postanowieniem z 12 lipca 2012 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. oddalił 

powyższe zarzuty uznając je za nieuzasadnione. Odnosząc się do zarzutu niedopuszczalności 

egzekucji administracyjnej organ wskazał, że zgodnie z art. 6 § 1 u.p.e.a. organ egzekucyjny 

ma obowiązek podjęcia odpowiednich kroków w celu wszczęcia egzekucji, jeżeli obowiązek jest 

wymagalny, a zobowiązany powstrzymuje się od jego wykonania. 

Postanowieniem z 16 listopada 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w 

mocy wskazane powyżej postanowienie organu pierwszej instancji z 12 lipca 2012 r. 

oddalające zarzuty dotyczące niedopuszczalności egzekucji administracyjnej i zastosowania 

zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego wobec P. S.A. z siedzibą w W. 

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że 

wszystkie warunki umożliwiające wszczęcie egzekucji zostały w przedmiotowej sprawie 

spełnione. (…) Organ wskazał, że podjęcie działań egzekucyjnych przed wydaniem decyzji w 

sprawie odroczenia terminu płatności podatku nie stanowi naruszenia zasady wynikającej z 

art. 6 § 1 u.p.e.a. W przedmiotowej sprawie termin płatności podatku upłynął 30 kwietnia 

2012 r. i od tego terminu spółka pozostawała w zwłoce ze spłatą zobowiązania. Tego stanu 

rzeczy nie podważa, w ocenie organu, fakt złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności 

podatku bowiem złożenie takiego wniosku nie stanowi, w świetle art. 33 pkt 6 u.p.e.a., o 

niedopuszczalności egzekucji administracyjnej i nie daje podstawy wniesienia z tego powodu 

zarzutu.  

W skardze do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarżąca zarzuciła 

naruszenie: 

- art. 33 pkt 6 w zw. z art. art. 6 § 1 u.p.e.a., wskutek błędnego zastosowania, co w 

konsekwencji doprowadziło do przeprowadzenia egzekucji pomimo jej niedopuszczalności; 
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- art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 2, art. 22 Konstytucji RP oraz 

w zw. z art. 18 u.p.e.a. - przez ich niezastosowanie i prowadzenie postępowania w sposób 

niewzbudzający zaufania do organów egzekucyjnych, w szczególności polegające na 

przeprowadzeniu egzekucji pomimo jej niedopuszczalności oraz zastosowania zbyt uciążliwego 

i ingerującego w prawo własności spółki środka egzekucyjnego.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął także na stanowisku, że żądanie zastosowania 

ulgi w spłacie zobowiązania nie stanowi powodu do odstąpienia od egzekucji. 

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej skarżąca wniosła o jego 

uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania 

NSA stwierdził, że  

(…) W literaturze podkreśla się, że w związku z tym, że przepis art. 6 § 1 u.p.e.a. nie określa 

terminu podjęcia czynności przez wierzyciela bądź organ egzekucyjny będący jednocześnie 

wierzycielem, to kierując się treścią przepisu art. 6 § 1a u.p.e.a., przyjąć należy, że podjęcie 

czynności powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki (por. M. Masternak, "Wierzyciel w egzekucji 

administracyjnej", w: red. S. Fundowicz, J. Niczyporuk, J. Radwanowicz, "System egzekucji 

administracyjnej", Warszawa 2004 r., s. 160; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 

listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1957/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Bydgoszczy z 24 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 880/10). Wobec tego w rozpoznawanej 

sprawie organ nie dysponował możliwością rezygnacji z wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, a następnie samej egzekucji z uwagi na podnoszone przez skarżącą 

okoliczności we wniosku o zastosowanie ulgi, bowiem nie skutkowały one odpadnięciem 

podstawy prawnej egzekucji.(…) 

Odnosząc się natomiast do podniesionej w skardze kasacyjnej argumentacji dotyczącej 

nieuchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku Sąd orzekający w niniejszej sprawie 

uznaje ją za niesłuszną. Wskazać należy, że zastosowany w przepisie art. 6 § 1 u.p.e.a. zwrot 

"powinien" oznacza "ma obowiązek", a "uchylanie się od wykonania obowiązku" to niepodjęcie 

przez zobowiązanego działań zmierzających do jego wykonania. W przypadku obowiązku o 

charakterze pieniężnym jest to równoznaczne z niewywiązaniem się z niego w terminie 

płatności (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2010 r., sygn. akt II 

FSK 1957/10). Warto zatem podkreślić, że w realiach rozpatrywanej sprawy niesporne między 

stronami jest to, że zobowiązanie było wymagalne.(…) 

Wskazać trzeba, że choć u.p.e.a. nie zawiera definicji pojęcia "uchylanie się zobowiązanego od 

wykonania obowiązku", jak już wskazano powyżej, to jednakże na podstawie całokształtu 

przepisów regulujących instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego można 

uznać, że organ przystępuje do podjęcia czynności mających na celu przymusowe wykonanie 

obowiązku ciążącego na zobowiązanym w każdym przypadku, gdy obowiązek jest wymagalny, 

a zobowiązany powstrzymuje się od jego wykonania (por. wyroki Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego: z 24 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 880/10, z 22 grudnia 2008 r., 

sygn. akt III SA/Łd 417/08, z 28 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 187/12, z 17 lutego 2016 

r., sygn. akt I SA/Sz 1069/15).(…) 

Podatek niezapłacony w terminie staje się zaległością podatkową, a powstanie zaległości 

podatkowej powoduje możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego (zob. 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn. akt II FSK 

1722/09).(…) 

Skoro skarżąca dysponowała określonymi środkami finansowymi, w tym na rachunku 

bankowym, powinna je na wezwanie przedegzekucyjne uiścić wierzycielowi, a nie liczyć na 

skuteczność decyzji uznaniowej w przedmiocie rozłożenia zaległości na raty, która de facto nie 

zapadła. Co istotne, wniosek w tym przedmiocie skarżący złożył na trzy dni przed upływem 

terminu płatności zobowiązania, więc, jak już wskazano powyżej, po tej dacie organ 

egzekucyjny był już uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 
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Wyroki powiązane: 

podobne stanowisko: 

Wyrok NSA z dnia 14 lipca 2016 r., II FSK 1637/14 

Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014 r., II FSK 1705/14 

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 r., I SA/Sz 1069/15,  

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2015 r., III SA/Wa 2701/14,  

delikatnie odmienne  

Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2016 r., II FSK 3197/14,  

 

Przepisy: 

art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć 

czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych 

 

Główne problemy: 

1. Pojęcie uchylania się od wykonania obowiązku. 

2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

3. „Aktywne” działanie zobowiązanego. 

4. Wystąpienie o wstrzymanie wykonania obowiązku. 

5. Wystąpienie o udzielenie ulgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip-1lex-1pl-100078a0b15d3.han3.uci.umk.pl/#/orzeczenie/522107753/1/i-sa-sz-1069-15-zlozenie-wniosku-o-zastosowanie-ulgi-w-splacie-zobowiazania-podatkowego-w...?cm=URELATIONS
https://sip-1lex-1pl-100078a0b15d3.han3.uci.umk.pl/#/orzeczenie/522269420/1/ii-fsk-3197-14-wniosek-o-rozlozenie-na-raty-a-wystawienie-tytulu-egzekucyjnego-wyrok-naczelnego...?cm=URELATIONS
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VI sesja 

 
16.15-17.45 prowadzenie dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, kierownik OSF UMK 

 

 na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowa nie jest 

spółką kapitałową (wyrok NSA z dnia 12 października 2016 r., II FSK 2399/14) – 

Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 wpływ czynności niepodlegających opodatkowaniu na zakres prawa do odliczenia 

(wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r., I FSK 1464/14) – Mariusz Marecki (PwC) 

 nabycie nieruchomości czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa (VAT czy 

PCC (wyrok NSA z 24 listopada    2016 r., I FSK 1316/15) – Rafał Mikulski (Dentons) 

  konieczności badania dobrej wiary przez organ, gdy nie doszło do transakcji 

(wyrok NSA z dnia 23 listopada 2016 r., I FSK 566/15) – Mariusz Marecki (PwC 

  naruszenie warunków formalnych WNT a prawo do odliczenia podatku 

naliczonego (wyrok WSA w Szczecinie z 3 sierpnia 2016 r., I SA/Sz 174/16) – Rafał 

Mikulski (Dentons) 

 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 

17.45 - … - dyskusja podsumowująca - prowadzenie prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński 

dr h.c. 
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 na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowa nie jest 

spółką kapitałową – Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 

Wyrok NSA z dnia 12 października 2016 r., II FSK 2399/14 

Spółka komandytowa nie jest spółką kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 2008 /7/We, 

w konsekwencji, nie znajdą do niej zastosowania postanowienia zawarte w Dyrektywie 

dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„jakkolwiek pojęcie "spółki kapitałowej" zawarte w art. 2 Dyrektywy jest szersze i obejmuje też 

wszelkie inne spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące 

działalność skierowaną na zysk, to stwierdzić należy, że art. 9 uprawnia państwa członkowskie 

- dla celów naliczania podatku kapitałowego – nie uważać podmiotów, o których mowa w art. 

2 ust. 2 Dyrektywy za spółki kapitałowe. Ustawodawca z tej możliwości skorzystał w art. 1a 

pkt 2 u.p.c.c.”  

„Przepisy art. 2 ust. 1 wskazanej Dyrektywy zawierające katalog podmiotów, które 

obligatoryjnie objęte są podatkiem kapitałowym, dzielą te podmioty na dwie grupy. Pierwsza 

z nich obejmuje spółki, które państwa członkowskie chcą i obejmują podatkiem kapitałowym, 

dając temu wyraz w załączniku I do Dyrektywy 2008/7/WE (art. 2 ust. 1 lit. a) zawierającym 

katalog spółek uznawanych przez nie za spółki kapitałowe podlegające przepisom Dyrektywy. 

Drugą grupę podmiotów stanowią te, które ze względu na pewne cechy wspólne, powinny być 

opodatkowane, jak spółki kapitałowe bez względu na wolę państwa członkowskiego w tym 

zakresie. Owe cechy wspólne przesądzają o "kapitałowym charakterze" określonych 

podmiotów, co w ocenie ustawodawcy unijnego zasługuje na ochronę w zakresie 

opodatkowania czynności gromadzenia kapitału przez te podmioty, tak jak to ma miejsce w 

odniesieniu do "klasycznych" spółek kapitałowych.” 

„Powyższe potwierdza, że majątek zgromadzony przez spółkę komandytową nie spełnia 

żadnego z wymogów reżimu prawnego majątku spółki kapitałowej, określonych w art. 2 ust. 

1 lit. b) i lit. c) Dyrektywy 2008/7/WE, co wyklucza obligatoryjne objęcie tej spółki podatkiem 

kapitałowym. Z tych też względów państwa członkowskie, które chciały poddać te spółki 

reżimowi przepisów Dyrektywy zamieściły je w załączniku I do Dyrektywy 2008/7/WE. Polska 

z tej opcji nie skorzystała, przede wszystkim ze względu na dominujący osobowy charakter 

spółki komandytowej. Skorzystała natomiast z opcji, jaką zapewniają przepisy art. 9 

Dyrektywy 2008/7/WE oraz art. 3 ust. 2 zdanie 2 Dyrektywy 69/335/EWG, które należy 

stosować w odniesieniu do takich spółek, jak spółka komandytowa, wyłączając stosowanie w 

odniesieniu do niej przepisów krajowych właściwych dla spółek kapitałowych.”  

 

Wyroki powiązane 

Spółka komandytowa jest spółką kapitałową w rozumieniu Dyrektywy dotyczącej podatków 

pośrednich od gromadzenia kapitału 

 Wyrok WSA we Wrocławiu z 31 stycznia 2017 roku, I SA/Wr 1095/16 (nieprawomocny) 

 Wyrok NSA z 25 października 2016 roku, II FSK 2564/14 

 Wyrok NSA z 12 sierpnia 2015 roku, II FSK 1647/13  
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 Wyrok NSA z 30 czerwca 2015 roku, II FSK 1464/13; II FSK 1422/13; II FSK 1623/13; 

II FSK 1402/13; II FSK 1671/13; II FSK 1590/13; II FSK 1593/13 82; II FSK 1645/13; 

II FSK 1862/13 

 Wyrok NSA z 25 lutego 2015 roku, II FSK 126/13 

 Wyrok NSA z 16 grudnia 2014 roku, II FSK 2797/12; II FSK 56/13; II FSK 2893/12; II 

FSK 55/13 

 Wyrok NSA z 18 września 2014 roku, II FSK 2259/12 

Stanowisko odmienne 

 Wyrok WSA w Łodzi z 20 stycznia 2017 roku, I SA/Łd 964/16 (nieprawomocny) 

 Wyrok WSA w Łodzi z 13 stycznia 2017 roku, I SA/Łd 907/16 (nieprawomocny)  

 Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Z 29 grudnia 2016 roku, I SA/Go 339/16 (nieprawomocny) 

 Wyrok WSA w Łodzi z 7 grudnia 2016 roku, I SA/Łd 895/16 (nieprawomocny) 

 Wyrok WSA w Poznaniu z 6 grudnia 2016 roku, III SA/Po 1166/15 (nieprawomocny) 

 Wyrok WSA w Łodzi z 6 grudnia 2016 roku, I SA/Łd 792/16 (nieprawomocny) 

 Wyrok WSA w Łodzi z 29 listopada 2016 roku, I SA/Łd 797/16 (nieprawomocny) 

 Wyrok NSA z 12 października 2016 roku, II FSK 2399/14 

 Wyrok NSA z 27 października 2015 roku, II FSK 1962/13 

 Wyrok WSA w Warszawie z 16 kwietnia 2014 roku, VIII SA/WA 105/14; VIII SA/Wa 

106/14 

 Wyrok WSA w Warszawie z 20 lutego 2013 roku, III SA/Wa 2085/12 

 Wyrok WSA w Warszawie z 13 lutego 2013 roku, III SA/Wa 1793/12 

 Wyrok WSA w Warszawie z 7 lutego 2013 roku, III SA/Wa 1797/12; III SA/WA 1773/12; 

III SA/WA 1775/12 

 Wyrok WSA w Warszawie z 30 stycznia 2013 roku, III SA/WA 1776/12; I SA/WR 

1341/12. 

 

Przepisy: 

Dyrektywa 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 roku dotycząca podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE.L nr 46) 

Art. 2 Spółka kapitałowa 

1. Przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć: 

a)  każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku I; 

b)  każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną, których udziały w 

kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie; 

c) każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną prowadzące działalność 

skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim 

bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub osoby 

prawnej tylko do wysokości swoich udziałów. 

2. Na użytek niniejszej dyrektywy wszelkie inne spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub 

osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk uważa się za spółki kapitałowe. 

Artykuł 5. Operacje niepodlegające podatkowi pośredniemu. 

1. Państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej 

formie w odniesieniu do: 
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a) wkładów kapitałowych; 

b) pożyczek, świadczenia usług w ramach wkładów kapitałowych; 

c)  rejestracji lub jakichkolwiek innych formalności wymaganych przed rozpoczęciem 

prowadzenia działalności gospodarczej, które mogą być wymagane od spółki kapitałowej ze 

względu na jej formę prawną; 

d) zmiany aktu założycielskiego lub statutu spółki kapitałowej, w szczególności: 

(i)  przekształcenia spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej; 

(ii) przeniesienia z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego 

centrum rzeczywistego zarządzania spółki lub statutowej siedziby spółki kapitałowej; 

(iii) zmiany przedmiotu działalności spółki kapitałowej; 

(iv)  przedłużenia okresu istnienia spółki kapitałowej; 

e)  działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 4. 

Art. 7 ust. 2  

2. Jeżeli w jakimkolwiek momencie po dniu 1 stycznia 2006 r. państwo członkowskie 

przestanie naliczać podatek kapitałowy, nie może go ono ponownie wprowadzić. 

Artykuł 9. Wyłączenie niektórych podmiotów z zakresu stosowania. 

Na użytek nakładania podatku kapitałowego państwa członkowskie mogą zdecydować o 

nieuznawaniu podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2, za spółki kapitałowe. 

 

Ustawa z dani 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych tj. z dnia 

3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) 

Art. 1a  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  spółka osobowa - spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-

akcyjną; 

2)  spółka kapitałowa - spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską; 

 

Główne problemy: 

 

1. Czy spółka komandytowa nie spełnia wymogów decydujących o uznaniu jej za spółkę 

kapitałową, określonych w art. 2 ust. 1 lit. b) i lit. c) Dyrektywy 2008/7/WE? 

2. Czy Polska skorzystała z uprawnienia przewidzianego w art. 9 Dyrektywy 2008/7/WE, 

to jest uznała, iż dla celów naliczania podatku kapitałowego nie uważa za spółki 

kapitałowe wszelkich innych – niż wymienione wprost lub przez podanie w art. 2 

Dyrektywy określonych cech szczególnych – spółek, przedsiębiorstw, stowarzyszeń lub 

osób prawnych prowadzących działalność skierowaną na zysk? 
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 wpływ czynności niepodlegających opodatkowaniu na zakres prawa do odliczenia 

– Mariusz Marecki (PwC) 

 

Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. I FSK 1464/14 

W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego 

przy zastosowaniu 90 ust. 3 ustawy o VAT. 

W przypadku gdy gmina nabywając towary lub usługi nie jest w stanie przyporządkować 

tych wydatków do działalności podlegającej opodatkowaniu ani do działalności 

wyłączonej spod opodatkowania, nie ma obowiązku stosowania proporcji, ma bowiem 

prawo do pełnego odliczenia. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Skoro więc elementem przywołanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wniosku 

o interpretację jest niemożność przyporządkowania wydatków określonym czynnościom 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz wyłączonym z 

opodatkowania należy stwierdzić, że do takiego stanu faktycznego zastosowanie znajduje 

uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 

r. sygn. akt I FPS 9/10, zgodnie z którą w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 

i 2 ustawy o VAT czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie 

mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 

ust. 3 ustawy o VAT.” 

„(…) z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku 

od wartości dodanej wynika, że czynności wykonywane przez organ władzy publicznej i w roli 

tego organu, stanowią przesłankę wyłączenia tych podmiotów z zakresu podatnika VAT. 

Warunkiem wyłączenia zawartego w tym przepisie jest to, by czynność była wykonywana przez 

organ władzy publicznej i by czynność ta mieściła się w zakresie ich działań, jako organu 

władzy publicznej. Jednakże należy podkreślić, że do wszelkich innych czynności, które 

wykonuje organ władzy publicznej zastosowanie ma ogólna definicja podatnika” 

„(…) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług brak obecnie 

unormowania zagadnienia określania proporcji, dającej podstawę do odliczenia podatku 

naliczonego od wydatków służących zarówno działalności gospodarczej podatnika 

(opodatkowanej i zwolnionej), jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego 

(niepodlegającej opodatkowaniu). Ten stan rzeczy ulegnie zmianie dopiero z dniem 1 stycznia 

2016 r. Do momentu wejścia w życie tej regulacji, przy uwzględnieniu wyrażonej w art. 217 

Konstytucji zasadzie wyłączności ustawowej w zakresie nakładania podatków i danin 

publicznych oraz ustalania stawek podatkowych, nie ma podstaw do zarzucania podatnikom, 

że nie kierowali się oni powyższymi kryteriami postępowania, skoro nie miały one mocy 

normatywnej.” 

„(…) ustawodawca krajowy dopiero z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadził do ustawy 

o VAT przepis art. 86 ust. 7b. Z kolei dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono art. 86 

ust. 2a i następne. Zatem dopiero wówczas dokonano implementacji prawa unijnego do prawa 

krajowego, postępując w ramach swobody przyznanej danemu krajowi członkowskiemu. Od 

momentu wprowadzenia powyższych uregulowań nie ma żadnych wątpliwości co do sposobów 

określania proporcji. W stanie prawnym obowiązującym przed wprowadzeniem tych 
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unormowań nie można wymagać aby podatnicy sami określali owe proporcje bez 

jednoznacznych kryteriów ustawowych. Godziłoby to w stan pewności prawa daniowego. 

Naruszałoby to również konstytucyjną zasadę wyłączności ustawowej w zakresie podatków i 

zasadę określoności wynikającej z art. 217 Konstytucji.” 

 

Wyroki powiązane 

Podobne stanowisko: 

Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 24 października 2011 r. sygn. akt I FPS 9/10 

NSA z dnia 16 kwietnia 2015 r. I FSK 109/14  

NSA z dnia 16 kwietnia 2015 r. I FSK 376/14  

Odmienne stanowisko: 

WSA we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 r. I SA/Wr 754/14 

„Skoro ustawodawca polski w ustawie o VAT nie określił metod i kryteriów podziału między 

czynnościami podlegającymi VAT i czynnościami będącymi poza zakresem VAT to fakt ten nie 

może powodować, że w takiej sytuacji zostanie podatnikowi przyznane pełne prawo do 

odliczenia VAT również w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami 

będącymi poza systemem VAT. Taka wykładnia jest sprzeczna z treścią art. 168 dyrektywy 

112 oraz zasadą neutralności VAT. 

Należy zauważyć, że celem określenia wspomnianych metod i kryteriów podziału między 

czynnościami podlegającymi VAT i czynnościami będącymi poza zakresem VAT przez państwo 

członkowskie jest umożliwienie określenia podatnikowi w sposób jak najbardziej precyzyjny 

części VAT, która przypada na czynności dające mu prawo do odliczenia” 

„Sąd w niniejszej sprawie, uwzględniając tym samym zasady na jakich opiera się wspólny 

system VAT i cele dyrektywy 112, jak też zasadę pierwszeństwa i skuteczności prawa unijnego 

(w tym bezpośrednią skuteczność art. 168 dyrektywy 112) dokonał wykładni prounijnej w 

rzeczonej sprawie i stwierdził, że w braku ww. metod i kryteriów określonych przez 

ustawodawcę polskiego należy przyjąć za właściwą każdą metodę czy kryterium przedstawione 

przez podatnika, o ile pozwalają one w sposób dokładny na ustalenie proporcjonalnej części 

odliczenia naliczonego VAT podlegającego odliczeniu”. 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

Art. 86 ust. 1 

1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 

4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

Art. 90 ust. 1 

1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania 

czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak 

i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do 
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odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do 

których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 

Art. 90 ust. 2 

2. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, 

podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku 

naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których 

podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 

10. 

Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej  

Art.  168  

Jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, 

podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do 

odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić. 

Główne problemy: 

1. Orzeczenie WSA we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 r. I SA/Wr 754/14 a uchwała 

składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r. 

sygn. akt I FPS 9/10  

2. Zastosowanie art. 86 ust. 1 jako podstawa do kwestionowania podatku naliczonego 

związanego z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu VAT.  

3. Czy pełne prawo do odliczenia w przypadku zakupu związanego z czynnościami 

podlegającymi VAT i poza VAT jest sprzeczne z art. 168 Dyrektywy 112? 

4. Pewność prawa daninowego a zasadność ustalania proporcji przy ocenie prawa do 

odliczenia podatku związanego z czynnościami opodatkowanymi i poza VAT w stanie 

prawnym obowiązującym przed 2016 r.  
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 nabycie nieruchomości czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa (VAT czy 

PCC)? – Rafał Mikulski (Dentons) 

 

Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r. I FSK 1316/15  

Same w sobie nieruchomości (zabudowane nieruchomości) nie tworzą całości zdolnej do 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią zatem 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nawet jeżeli były wykorzystywane przez 

sprzedawcę również do działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu tych 

nieruchomości lub ich części, albo znajdujących się na nich obiektów budowlanych i ich 

części. Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jego skład 

koniecznie wchodziły zobowiązania, podobnie jak nie ma decydującego znaczenia, czy 

w jego skład wchodzą wszystkie składniki wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 nr 710 – t.j. ze zm.).  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, owa "niezależność prowadzenia działalności 

gospodarczej" powinna być więc rozumiana w ten sposób, że "zespół składników majątkowych" 

posiada zdolność do prowadzenia takiej działalności w sytuacji, gdy stanowi konglomerat, 

który sam w sobie, bez uzupełniania go o dodatkowe elementy (po nabyciu i włączeniu do 

przedsiębiorstwa nabywcy) zdolny jest do prowadzenia działalności. W takiej sytuacji można 

go uznać za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa”. 

„Nie chodzi tu o zespół składników majątkowych, które po włączeniu do majątku nabywcy i 

podjęciu określonych działań (np. zawarciu umów najmu, zatrudnieniu lub wydzieleniu grupy 

pracowników do obsługi tej działalności) będą mogły funkcjonować jako niezależny zakład 

(dział, wydział itp.), a o przekazanie takiego zespołu składników majątkowych, który już jest 

zdolny do samodzielnego funkcjonowania w takim charakterze.” 

„Uznanie danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 2 pkt 27e u.p.t.u. nie wymaga, aby w jego skład koniecznie wchodziły 

zobowiązania, aczkolwiek zostały one wymienione w treści tego przepisu”. 

„Jeżeli dany zespół składników majątkowych składa się na wyodrębnioną w istniejącym 

przedsiębiorstwie całość, która może samodzielnie realizować zadania gospodarcze, do jakich 

została przeznaczona, kwestia czy w jej skład wchodzą wszystkie składniki wymienione w art. 

2 pkt 27e u.p.t.u. nie ma decydującego znaczenia. Stwierdzić zatem należy, że Sąd pierwszej 

instancji dokonał prawidłowej wykładni art. 2 pkt 27e u.p.t.u. uwzględniając orzecznictwo 

TSUE”. 

„Same w sobie nieruchomości (zabudowane nieruchomości) nie tworzą całości zdolnej do 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią zatem zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa, nawet jeżeli były wykorzystywane przez sprzedawcę również do 

działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu tych nieruchomości lub ich części, 

albo znajdujących się na nich obiektów budowlanych i ich części”. 

„Sprzedaż wyodrębnionych z takiego zakładu pojedynczych lub nawet wszystkich 

nieruchomości, nie mogłaby być uznana za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Bez całej struktury składającej się na działalność w zakresie wynajmu nieruchomości – wciąż 

byłaby to jedynie sprzedaż nieruchomości, jako składników majątkowych”. 
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„Innymi słowy, okoliczność, że dane nieruchomości mogą stanowić przedmiot najmu tak u ich 

zbywcy, jak i następnie u nabywcy, nie czyni z nich zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Konieczne jest, aby zbywane składniki majątkowe stanowiły zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa u zbywcy”. 

„Bez znaczenia jest okoliczność, że obsługa księgowa i sprawowanie zarządu nad działem 

nieruchomości w A. sp. z o.o., a następnie działalnością Skarżącej zakresie nieruchomości, 

prowadziły te same osoby. Z akt sprawy nie wynika, aby przypisanie tym osobom zarządu 

nieruchomościami wynikało z faktu "przejęcia" tych osób jako pracowników należących 

niejako do ZCP”. 

 

Wyroki powiązane 

podobne stanowisko: 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2017 r. I SA/Wr 972/16 

odmienne stanowisko: 

wyrok WSA w Szczecinie z 9 listopada 2016 r. I SA/Sz 901/16 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity (Dz.U. 

2016 nr 710 ze zm.) 

Art. 2 pkt 27e 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie 

się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 

składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

Art. 6 pkt 1 

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa. 

Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L 2006 nr 347 poz 1)  

Art. 19 

W przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub 

części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i 

że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca 

prawny przekazującego. 

W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą 

przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć 

wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu 

opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu. 
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Główne problemy: 

1. Kontrowersje wokół wykładni pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa” (art. 2 

pkt 27 uptu). 

2. Elementy niezbędne dla uznania przedmiotu transakcji za zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa (test samodzielności funkcjonalnej). 

3. Brak konieczności spełnienia wszystkich wymogów z art. 2 pkt 27 upt. 

4. Nieruchomości nie tworzą automatycznie całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej 

działalności gospodarczej, nawet jeśli nabywca kontynuuje działalność najmu 

nieruchomości. 
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  konieczności badania dobrej wiary przez organ, gdy nie doszło do transakcji – 

Mariusz Marecki (PwC) 

 

Wyrok NSA z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. I FSK 566/15 

W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług transakcja fikcyjna z przyczyn zarówno o 

charakterze podmiotowym, jak i przedmiotowym nie może być uznana za czynność 

opodatkowaną. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 „(…) biorąc pod uwagę orzecznictwo unijnego Trybunału Sprawiedliwości, organy 

podatkowe mają obowiązek wykazać, że podatnik wiedział lub przy dochowaniu należytej 

staranności powinien wiedzieć, iż transakcja stanowi oszustwo podatkowe (zob. wyroki: w 

sprawie Stehcemp, C-277/14; w sprawach połączonych Mahagében i Dávid, C-80/11 i C-

142/11; postanowienie TSUE w sprawie Jagiełło C-33/13). W przeciwnym razie, mimo że 

faktura okazała się nierzetelna, podatnik zachowuje prawo do odliczenia z tego dokumentu.” 

„(…)Wskazana powyżej przesłanka ograniczająca de facto uprawnienie organu do 

zakwestionowania prawa do odliczenia nie obejmuje jednak przypadków, gdy odbiorca faktury 

nie otrzymuje jakiegokolwiek świadczenia. Obowiązek badania dobrej wiary odbiorcy faktury 

dotyczy bowiem tylko faktur nierzetelnych od strony podmiotowej, a niekiedy również 

przedmiotowej (gdy przedmiotem dostawy był jakiś towar choć inny lub usługa). Na organach 

nie ciąży natomiast taki obowiązek, gdy żadne świadczenie nie zostało wykonane. Do takich 

przypadków nie można zatem, na zasadzie analogii, stosować wymienionych wcześniej 

orzeczeń TSUE, które zapadły w zgoła odmiennych stanach faktycznych, kiedy to faktury 

okazały się nierzetelne, lecz podatnik otrzymywał towar lub była na jego rzecz świadczona 

usługa.” 

„(…) nawet jeśli organy podatkowe nie wykazały, że Skarżący był świadomy udziału w 

procederze stanowiącym działania oszukańcze na gruncie podatku VAT, czy też nie obaliły 

jego twierdzeń o dochowaniu należytej staranności kupieckiej, to i tak nie mogły naruszyć w 

ten sposób przepisów postępowania podatkowego, w stopniu mającym jakikolwiek wpływ na 

wynik sprawy.” 

Wyroki powiązane 

Podobne stanowisko: 

Wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2016 r. I FSK 697/15 

Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r. I FSK 749/15 

Odmienne stanowisko: 

Wyrok NSA z dnia 22 października 2014 r. I FSK 1585/13  

„(…) nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Sądu pierwszej instancji, który skonstatował, że 

konieczność badania dobrej wiary odbiorcy faktury dotyczy udziału w tzw. "karuzeli 

podatkowej", a nie dotyczy możliwości odliczenia kwoty wykazanej jako podatek na fikcyjnej 

fakturze VAT. Dochowanie należytej staranności przez odbiorcę faktury pozwala bowiem 

uchronić się od ujemnych konsekwencji nieświadomego udziału w oszustwie podatkowym bez 

względu na charakter tego oszustwa.” 
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„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powinien zatem ponownie zbadać, czy 

stanowisko organu zawarte w zaskarżonej decyzji, co do braku tzw. "dobrej wiary", czy jak 

określał to organ - staranności kupieckiej, było prawidłowe. Oceniając czy skarżąca, w ramach 

nawiązania i prowadzenia współpracy z FH M., działała w sposób odbiegający od zwyczajowo 

przyjętych w jej branży standardów zachowań, należy bowiem uwzględnić wskazane wyżej 

okoliczności.” 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity (Dz.U. 

2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.) 

Art. 86 ust. 1 i 2 

1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 

4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

Art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a  

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub 

zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: 

4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: 

a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności. 

Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L 2006 nr 347 poz 1)  

Art. 168 

Jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, 

podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do 

odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić… 

 

Główne problemy: 

1. Stosowanie orzecznictwa TSUE przez polskie sądy administracyjne. Czy i jak polskie 

sądy korzystają z wzorców płynących z orzeczeń TSUE? 

2. Standardy należytej staranności stosowane przez sądy administracyjne a praktyka 

obrotu gospodarczego. Czy sądy uwzględniają zwyczajowo przyjęte w danych branżach 

standardy zachowań wyznaczonych przez praktykę obrotu gospodarczego? 

3. Czy brak transakcji, wystawianie przez nieuczciwych kontrahentów tzw. „pustych 

faktur” wpływa na zasadność badania należytej staranności po stronie podatnika?  
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 naruszenie warunków formalnych WNT a prawo do odliczenia podatku 

naliczonego – Rafał Mikulski (Dentons) 

 

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2016 r. I SA/Sz 174/16  

1. Jeśli podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, który 

odliczył podatek naliczony wynikający z tej czynności, nie otrzyma w ciągu 3 

miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy) 

faktury, to powinien dokonać korekty podatku naliczonego. Korekta powinna 

być dokonana na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 

otrzymania faktury. Wówczas to - w tym właśnie rozliczeniu - podatnik powinien 

pomniejszyć kwotę podatku naliczonego. Jeśli podatnik w terminie późniejszym 

otrzyma fakturę, o której mowa, wówczas będzie mógł odliczyć podatek 

naliczony. Nastąpi to przez powiększenie kwoty podatku naliczonego w 

deklaracji za okres, w którym otrzymano fakturę. 

2. Prawo do odliczenia podatku - od czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, nabycia towarów lub usług, dla których podatnikiem jest nabywca - 

powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał od tych czynności obowiązek 

podatkowy, pod warunkiem uwzględnienia podatku należnego od tych czynności. 

Jeśli podatnik uwzględnia podatek należny od tych czynności w drodze korekty 

deklaracji za dany okres, to może uwzględnić także podatek naliczony od tych 

czynności w tej samej korekcie deklaracji. Prawo do odliczenia nie powstaje w 

konkretnym momencie, tylko w rozliczeniu za okres. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Treść przepisu art. 11 ust. 2 ustawy zmieniającej stanowiła jeden z elementów zmian 

dokonywanych w art. 86 u.p.t.u. z dniem 1 stycznia 2014 r. W takiej sytuacji prawidłowa 

wykładnia tego przejściowego przepisu (obowiązującego od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r.) 

powinna być dokonywana z uwzględnieniem zmian wprowadzanych do ustawy z dniem 1 

stycznia 2014 r. Wynika to także z faktu, że nie mogło być – zdaniem Sądu – zamiarem 

ustawodawcy aby na okres ww. 9 miesięcy 2013 r. wprowadzać stan prawny istotnie 

odbiegający od pakietu zmian wprowadzanych z dniem 1 stycznia 2014 r. Przepis art. 11 ust. 

2 ustawy zmieniającej oznaczał jedynie, że wolą ustawodawcy było to, aby ten fragment zmian 

w art. 86 u.p.t.u. wszedł w życie o 9 miesięcy wcześniej. Nie można więc przyjąć, by wykładnia 

tego przepisu dokonywana w postępowaniu podatkowym (kontrolnym) mogła poprzestawać 

jedynie na literalnej jego wykładni, bez uwzględnienia innych zmian w art. 86 u.p.t.u., 

zwłaszcza że – jak podnosi organ – zmiany dokonywane w tym artykule stanowiły pakiet 

dostosowujący przepisy krajowe do zmian wprowadzonych w Dyrektywie 112”. 

„Z cytowanego fragmentu art. 11 ust. 2 organ kontroli skarbowej wyprowadził wniosek, że 

przepis ten ustanowił termin materialnoprawny do odliczenia podatku, wobec czego 

nieuwzględnienie przez Spółkę podatku należnego w tej konkretnej ("właściwej", "pierwotnej") 

deklaracji za okres w którym powstał obowiązek podatkowy oznacza, że "podatnik sam 

pozbawił się prawa do odliczenia". W takiej sytuacji prawo do odliczenia w ogóle nie powstało 

i nie może powstać w terminie późniejszym, np. w korekcie deklaracji za ww. okres”. 

„Z przepisów art. 250 i 251 Dyrektywy 112 i art. 99 ust. 1 u.p.t.u. wynika, iż podatnik 

obowiązany jest składać deklaracje podatkowe za okresy w których podatek stał się 

wymagalny i powinien w nich wykazywać wszystkie niezbędne dane wskazane w przepisach, 

a więc m.in. kwotę podatku należnego z tytułu WNT. Z przepisów tych nie wynika jednak, że 

naruszenie tego obowiązku przez podatnika oznacza utratę prawa do odliczenia (w tym w 

przypadku WNT)”. 
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„Organ kontroli skarbowej nie uwzględnił korekt deklaracji za okresy od kwietnia go grudnia 

2013 r. nie dlatego, że Spółka nie dotrzymała terminu "materialnego" wskazanego w art. 11 

ust. 2 ustawy zmieniającej do wykazania podatku należnego lecz dlatego, że korekty te złożyła 

dopiero w trakcie postępowania kontrolnego. Wskazuje to na niekonsekwencję organu w tym 

zakresie”. 

„Sąd nie podziela też argumentu organu, że skoro w art. 11 ust. 2 ustawy zmieniającej mowa 

jest o "deklaracji", to stosownie do art. 3 pkt 5 O.p. (który stanowi, że ilekroć w tej ustawie [!] 

jest mowa o deklaracjach – to rozumie się przez to również "zeznania, wykazy oraz informacje 

..."), przepis ten nie obejmuje "korekt deklaracji". Takiej argumentacji nie sposób 

zaakceptować. Skoro korekta deklaracji oznacza zmianę deklaracji, to nie było potrzeby w ww. 

definicji deklaracji zamieszczać także dokumentu stanowiącego jej zmianę a jedynie inne 

dokumenty mające inną nazwę i ew. dodatkowe znaczenie. Niewątpliwie w takim też znaczeniu 

w przepisach u.p.t.u. rozumiana jest korekta deklaracji, np. w ust. 11, 13 i 13a art. 86 tej 

ustawy”. 

„Dokonana przez organ wykładnia ww. przepisu art. 11 ust. 2 (w związku z przepisami art. 86 

u.p.t.u. i przepisami Dyrektywy 112 – wskazanymi w skardze) doprowadziła zatem do 

załatwienia sprawy podatkowej w sposób zaprzeczający treści obowiązującej regulacji prawnej, 

zatem powstała przesłanka do stwierdzenia rażącego naruszenia wskazanego przepisu ustawy 

zmieniającej u.p.t.u.” 

 

Przepisy: 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Art. 86 (w brzmieniu do 31 marca 2013 r.) 

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje: (…) 

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał 

obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od 

świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca; (…) 

11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych 

w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch 

następnych okresów rozliczeniowych. (…) 

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę 

podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym 

wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc 

od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. (…) 

15. Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji 

podatkowej. 

 

Art. 86 (w brzmieniu od 1 kwietnia 2013 r.) 

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje: (…) 

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał 

obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od 

świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca; (…) 

11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych 

w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch 

następnych okresów rozliczeniowych. (…) 

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16799056?cm=DOCUMENT#art(81(b))
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podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym 

wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc 

od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. (…) 

15. Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji 

podatkowej. 

 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 nr 35 ze zm.). 

Art. 11 ust. 2 

W okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest 

nabywca towarów lub usług, powstaje w rozliczeniu za okres, o którym mowa w art. 86 ust. 

10 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, pod warunkiem uwzględnienia przez podatnika kwoty 

podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on 

obowiązany rozliczyć podatek należny z tego tytułu. 

 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 2011 nr 41, poz. 214 – 

t.j. ze zm.) 

Art.  14c  

1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego 

w zakresie objętym tym postępowaniem, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Kontrolowany może, w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 24 ust. 4, skorygować w 

zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. 

Art. 24 

4. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza 

kontrolowanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 

dowodowego. 

 

Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L 2006 nr 347 poz. 1)  

Artykuł  178  

W celu skorzystania z prawa do odliczenia, podatnik musi spełnić następujące warunki: 

a) 82 w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. a), w odniesieniu do dostaw 

towarów lub świadczenia usług, musi posiadać fakturę sporządzoną zgodnie z tytułem XI 

rozdział 3 sekcje 3-6; 

b) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. b), w odniesieniu do transakcji 

uznawanych za dostawy towarów i świadczenie usług, musi dopełnić formalności określonych 

przez każde państwo członkowskie; 

c) 83 w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. c), w odniesieniu do 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, musi uwzględnić w deklaracji VAT przewidzianej 

w art. 250 wszystkie dane niezbędne do obliczenia VAT należnego z tytułu dokonanych przez 

niego wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz posiadać fakturę sporządzoną zgodnie z 

tytułem XI rozdział 3 sekcje 3-5; 

d) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. d), w odniesieniu do transakcji 

uznawanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, musi dopełnić formalności 

określonych przez każde państwo członkowskie; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16799056?cm=DOCUMENT#art(81(b))
https://sip.lex.pl/#/dokument/17086198?cm=DOCUMENT#art(86)ust(10)pkt(2)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17086198?cm=DOCUMENT#art(86)ust(10)pkt(2)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16799056?cm=DOCUMENT#art(81)
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e) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. e), w odniesieniu do importu 

towarów, musi posiadać dokument importowy, w którym podatnik jest wskazany jako 

odbiorca lub importer i w którym określona jest kwota VAT należnego lub informacje w nim 

zawarte pozwalają na jej obliczenie; 

f) jeśli podatnik jest zobowiązany do zapłaty VAT jako usługobiorca lub nabywca, w przypadku 

gdy zastosowanie mają art. 194-197 i art. 199, musi dopełnić formalności określonych przez 

każde państwo członkowskie. 

 

Główne problemy: 

1. Interpretacja przepisu przejściowego art. 11 ust. 2 ustawy zmieniającej jako 

narzędzie do ograniczenia (pozbawienia) prawa do odliczenia w przypadku WNT. 

2. Brak podstaw do wyłączenia prawa do odliczenia poprzez złożenie korekty deklaracji 

VAT. 

3. Nieuzasadnione odstępstwo od prawa do odliczenia podatku VAT jako przypadek 

rażącego naruszenia przepisów prawa. 
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Goście Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK 
 

 
Jan Rudowski  
Prezes Izby Finansowej NSA, Wiceprezes NSA 

 

 
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 

latach 1984-1998 zatrudniony w Izbie 
Skarbowej w Bydgoszczy na stanowiskach 
związanych z orzecznictwem w sprawach 
zobowiązań podatkowych, a od 10 maja 1991 r. 
dyrektor Izby. W okresie od 1998 do 2001 
podsekretarz i sekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów. W latach 1999-2000 prezydent Intra-
European Organisation of Tax Administrations 
(IOTA). W maju 2002 r. powołany na stanowisko 
sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Od lutego 2016 r. Prezes Izby Finansowej NSA, 
od 6 czerwca 2016 r. wiceprezes Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. 

 

 

Paweł Banasik 
Deloitte 

 

Doradca podatkowy, szef Zespołu ds. Podatku 
od Nieruchomości w Deloitte Doradztwo 
Podatkowe, wykładowca UMK w Toruniu oraz 
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Autor licznych publikacji z zakresu podatków i 
opłat lokalnych. Kilkukrotnie wybierany na 
najlepszego doradcę podatkowego w zakresie 
podatków i opłat lokalnych (Dziennik Gazeta 
Prawna). 

 

 

Stanisław Bogucki  
NSA 

  

Sędzia NSA, redaktor czasopisma „Procedury 
administracyjne i podatkowe”, autor i 
współautor monografii, komentarzy, artykułów i 
glos z zakresu prawa podatkowego oraz 
procedur podatkowych, a także prawa 
cywilnego i konsularnego 

 

 

Michał Goj 

EY 

 

Doradca podatkowy, dyrektor w Zespole 
Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale 
Doradztwa Podatkowego EY, karierę zawodową 
rozpoczął w 2004 r. Doradza i reprezentuje 
klientów w kontrolach podatkowych, 
postępowaniach przed organami podatkowymi i 

organami kontroli skarbowej, a także przed 
sądami administracyjnymi. W ramach EY 
współpracuje z międzynarodowym zespołem EU 
Champions. W 2015 zajął II miejsce wśród 
najlepszych doradców w kategorii spory przed 
sądami w IX Rankingu Firm i Doradców 
Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”.
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Adam Kałążny  

Deloitte 

 

 

 

 

 

Starszy Menadżer w Zespole ds. Podatku od 
Nieruchomości w Deloitte Doradztwo 
Podatkowe. Absolwent prawa na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Posiada bogate 
doświadczenie w doradztwie w zakresie 
podatków majątkowych dla przedsiębiorców 
działających w kluczowych branżach 
gospodarki. Jego zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół opodatkowania 
infrastruktury. 

 

Dr Sławomir Krempa 
PwC 

 

Doradca Podatkowy, Partner PwC, absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i 
Administracji) oraz Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Doktor nauk prawnych na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego (opodatkowanie fuzji i przejęć). 
Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących 
podatkowych aspektów procesów 
restrukturyzacyjnych. Członek Kolegium 
Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.  

 

Andrzej Ladziński 

GWW TAX 

 

Doradca podatkowy, wspólnik zarządzający 
GWW Tax, specjalizuje się planowaniu 
podatkowym wewnątrzgrupowych procesów 
restrukturyzacyjnych, a także w zakresie 
zarządzania ryzykiem podatkowym. Posiada 
bogate doświadczenie w reprezentowaniu 
interesów podatników w postępowaniach 
podatkowych, kontrolnych oraz sądowo-
administracyjnych. Autor licznych publikacji 
dotyczących zagadnień związanych z unikaniem 
opodatkowania i obejściem prawa podatkowego. 
Od roku 2005 członek Rady Podatkowej przy 
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 

Lewiatan. W GWW od 1997 roku. 

 

Dr Paweł Majka 

UR 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor nauk prawnych, członek etatowy 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Rzeszowie, adiunkt w Zakładzie Prawa 
Finansowego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszowskiego (Prodziekan 
Wydziału), autor kilkudziesięciu opracowań z 
zakresu prawa podatkowego i finansowego. 
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Mariusz Marecki 
PwC 

 
 

Specjalista ds. postępowań podatkowych PwC z 
ponad 20-letnim doświadczeniem. Jest autorem 
licznych publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, 

Monitorze Podatkowym i Gazecie Prawnej. Przez 
szereg lat był przewodniczącym grupy Ogólne 
Prawo Podatkowe Rady Podatkowej 

Konfederacji Lewiatan. Pracował również w Izbie 
Skarbowej w Warszawie m.in. na stanowisku 
kierownika referatu podatków pośrednich. W 
2014 roku uzyskał prestiżowy tytuł najlepszego 
specjalisty do spraw postępowań podatkowych 
przyznawany przez gazetę Rzeczpospolita. 
Mariusz w latach 2014-2016 był członkiem 
Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy 
Ministrze Finansów. 

 

 
 

Rafał Mikulski 
Dentons 
 

 

Adwokat, szef zespołu postępowań 
podatkowych i sądowych w warszawskim biurze 
kancelarii Dentons. Reprezentuje klientów 

przed organami podatkowymi i 
administracyjnymi w trakcie kontroli i 
postępowań podatkowych. Doradza w 
kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej i 
reprezentuje klientów w postępowaniach 
karnych skarbowych. 

 

Michał Nielepkowicz 
Nielepkowicz & Partnerzy 

 
 
Doradca podatkowy, założył i jako Senior 
Manager kierował Zespołem Podatku od 
Nieruchomości EY świadczącym usługi dla 

czołowych przedsiębiorstw w Polsce. Od 2015 r. 
prowadzi własną spółkę doradztwa 
podatkowego Nielepkowicz & Partnerzy – 
wyspecjalizowaną w kompleksowym doradztwie 
dotyczącym podatku od nieruchomości oraz 
postępowań podatkowych i sądowych. Najlepszy 
specjalista w dziedzinie podatku od 
nieruchomości (Ranking Rzeczpospolitej z 2016, 
2015, i 2014 r.) oraz Najlepszy doradca 
podatkowy w kategorii podatków i opłat 
lokalnych (Ranking Gazety Prawnej z 2014 r.). 
Wykładowca UMK w Toruniu oraz ekspert 
Zespołu Podatków Lokalnych Rady 
Konsultacyjnej Prawa Podatkowego 
 

 

 
dr hab. Adam Nita prof. UJ, sędzia WSA w 
Gliwicach 
 

 

 
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor 
nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Finansowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gliwicach. Jest członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego 
(EATLP). Należy ponadto do Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz do 
Centrum Informacji i Organizacji Badań 

Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego 

Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Autor 
licznych publikacji z zakresu prawa 
podatkowego. 
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Jarosław Ostrowski 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 

 

 

Radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik 
zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy 
sp.k., kierujący praktyką prawa podatkowego 

 

 

 

Alicja Sarna 

MDDP 

 

Doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu 
Postępowań Podatkowych w MDDP. Specjalizuje 

się w prowadzeniu sporów podatkowych 
(również przed sądami administracyjnymi), a 
także ogólnych zagadnieniach prawa 
podatkowego oraz postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. Reprezentuje podatników w 
sprawach dotyczących wszystkich podatków. 
Świadczyła usługi na rzecz klientów z branży 
motoryzacyjnej, leasingowej, hotelarskiej, 

złomowej i FMCG. Prowadzi projekty dotyczące 
przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem 
licznych publikacji dotyczących z zakresu 
ogólnego prawa podatkowego i postępowań 
podatkowych, współautorem Meritum - Podatki. 
Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (studia II 
stopnia z doradztwa podatkowego) i Akademii 
Leona Koźmińskiego (studia podyplomowe). 

 

Adam Wacławczyk 

Deloitte 

 

Doradca podatkowy w Deloitte Doradztwo 
Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie 
transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem podatku 
dochodowego od osób prawnych, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz prawa 
międzynarodowego. Adam jest autorem wielu 
publikacji, w tym autorem książki „Obligacje 
komunalne”. Zakamycze. 2003 oraz 
współautorem książek „Podatek od czynności 

cywilnoprawnych. 2011. Komentarz 
praktyczny” C.H. BECK oraz „Podatek 
dochodowy od osób prawnych. Komentarz. 
2016.” C.H. BECK.

 

Roman Wiatrowski  
NSA 

 

  

Sędzia NSA, orzeka w Izbie Finansowej w 
zakresie podatku od towarów i usług. Posiada 
bogate doświadczenie w stosowaniu prawa 
podatkowego- przed podjęciem obowiązków 
sędziego NSA był sędzią WSA w Poznaniu, a 
wcześniej pracownikiem organów podatkowych 
w tym również Naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego w Lesznie. Autor licznych 
publikacji z zakresu prawa podatkowego.  
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dr Krzysztof Winiarski 
NSA 

 

Sędzia Izby Finansowej NSA. Od 1 stycznia 
2004 r. do 28 lutego 2012 r. był sędzią WSA w 
Gliwicach, aktualnie sędzia NSA orzekający w 

Izbie Finansowej. Wcześniej w latach 1980 - 
1992 pracownik Katedry Publicznego Prawa 
Gospodarczego [pierwotna nazwa katedry - 
Zarządzania Gospodarką Narodową] WPiA 
Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1988-2003 
prowadził kancelarię radcy prawnego. Był także 
pozaetatowym członkiem SKO w Częstochowie. 
Autor licznych publikacji z zakresu m. in. prawa 
podatkowego 

 

dr Joanna Zawiejska-Rataj 
Deloitte 

 

Jest doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz 
doktorem prawa, w Deloitte Doradztwo 

Podatkowe od 2005 r. Jest Starszym 
Menedżerem w dziale Doradztwa Podatkowego 
w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się 
m.in. projektami z zakresu podatku 
dochodowego od osób prawnych, jak również 
postępowaniami podatkowymi. Jest 

odpowiedzialna za rozwój zespołu litigation w 
biurach regionalnych Deloitte. Ukończyła prawo 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a następnie 
studia doktoranckie na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

Pracownicy UMK 

 

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c., 

 

Kierownik Katedry Prawa Finansów 
Publicznych UMK oraz Przewodniczący 
Komitetu Ekspertów Ośrodka Studiów 
Fiskalnych UMK. Ma stałe kontakty naukowe z 

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz z 
Międzynarodowym Biurem Dokumentacji 
Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie. Jest 
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Podatkowego (International Fiscal Association) 
oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów 
Prawa Podatkowego (European Association of 
Tax Law Professors), a także Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu. Jest członkiem Rady 
Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów 
Podatkowych oraz Rady Fundacji tegoż 
Centrum, a także członkiem  Centrum 
Informacji i Organizacji Badań Finansów 
Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej. Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. 
 

Dr Tomasz Brzezicki 

 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego 
UMK w Toruniu, do 2015 r. członek 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Toruniu (od 2001) oraz radca prawny (od 2004). 
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu 

prawa i postępowania administracyjnego, 
podatków lokalnych i opłat administracyjnych. 
Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu 
Orzecznictwa Podatkowego. 

 

 

 

 

http://podatki.gazetaprawna.pl/galerie/859164,duze-zdjecie,6,debata-dgp-nsa-nie-ma-oporow-przed-pytaniem-tsue.html
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Prof. dr hab. Marek Kalinowski 

 

Profesor nauk prawnych, specjalizujący się w 
polskim i europejskim prawie podatkowym, 

autor ponad 200 prac naukowych z tej 
dziedziny. Wielokrotnie odbywał wyjazdy 
naukowe do zagranicznych instytucji 

naukowych. Na zlecenie instytucji państwowych 
i samorządowych bierze udział w opiniowaniu 
aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego. 
Jest również czynnym radcą prawnym, 
partnerem w Kancelarii Radców Prawnych 
Kutnik Kalinowski i Partnerzy, specjalizującym 
się w sprawach podatkowych, w sprawach 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz 
w  sprawach związanych z szeroko rozumianym 
obrotem gospodarczym. 

Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki  

 

fot. M. Śpiewak 

Doradca podatkowy. Od 2008 r. jest 
współpracownikiem IBFD w Amsterdamie jako 
polski korespondent International VAT Monitor. 
W latach 2011-2012 jako senior visiting tax 
researcher prowadził badania naukowe w 
Institute for Austrian and International Tax Law 

we Wiedniu. W 2012 r. został powołany na 
członka Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej 
ds. VAT (the VAT Expert Group). Kierownik 
Ośrodka Studiów Fiskalnych. Zastępca 
redaktora naczelnego Przeglądu Orzecznictwa 
Podatkowego. 

 

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 
Pracownik Katedry Prawa Finansów 
Publicznych WPiA UMK w Toruniu i okresowo 
Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Radca prawny, 
specjalizuje się w problematyce prawa 

podatkowego, celnego oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne. Autor ponad 300 
publikacji z zakresu tej problematyki. Członek 
Stowarzyszenia - Centrum Informacji i 
Organizacji Badań Finansów Publicznych i 
Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej, Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, 
kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego,  
oraz redaktor naczelny Przeglądu Orzecznictwa 
Podatkowego. Jest pełnomocnikiem Dziekana 
do spraw kierunku Doradztwo podatkowe. 

 
 

Dr hab Agnieszka Olesińska prof. UMK  

 

Pracownik Katedry Prawa Finansów 

Publicznych WPiA UMK w Toruniu. Pełni 
funkcję redaktora naczelnego Toruńskiego 
Rocznika Podatkowego. Sędzia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

 

 

Dr Ewa Prejs 

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze 
Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się 
w europejskim oraz międzynarodowym prawie 
podatkowym, w szczególności problematyce 
harmonizacji zasad opodatkowania dochodu 
spółek w UE oraz umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania dochodu i majątku. W pracy 

naukowej szczególną uwagę poświęca również 
konstytucyjnym aspektom nakładania danin 
publicznych. Łączy wiedzę teoretyczną z 
praktycznym jej wykorzystaniem, od 2005 r. jest 
radcą prawym.  


