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Wstęp

Charakteryzując w.sposób najbardziej ogólny prawo podatkowe, można powiedzieć, 
że jest to dziedzina obszerna, o.dużej zmienności przepisów, których liczba wykazuje ten-
dencję wzrostową. Dodatkową trudność przy interpretacji prawa podatkowego sprawia 
złożoność struktur normatywnych, co powoduje, że do ustalenia istnienia obowiązku 
bądź uprawnienia jednostki niezbędna jest jednoczesna analiza znacznej niekiedy liczby 
przepisów prawa. 

Wspomniane trudności potęguje jeszcze fakt, że prawo podatkowe charakteryzuje 
się istotnym, ponadprzeciętnym poziomem rozbieżności interesów stron stosunków 
prawnych. To wszystko sprawia, że dyskurs prawniczy w.tej dziedzinie prawa jest współ-
cześnie dosyć intensywny. Trzeba przy tym zauważyć, że pewne problemy mają charakter 
bardziej znaczący od innych; na nich ogniskuje się uwaga środowiska podatkowego na 
dłuższy czas. Praca, którą oddajemy do rąk Czytelników, poświęcona jest takiej właśnie 
kategorii węzłowych problemów wykładni i.stosowania prawa podatkowego. Została 
ona podzielona na cztery części.

Pierwsza część zawiera opracowania dotyczące zagadnień ogólnych. Znajdują się 
tutaj artykuły poświęcone materialnoprawnym i.proceduralnym aspektom nadpłaty 
w.podatkach, a.także innym istotnym instytucjom proceduralnym, takim jak doręczenie 
i.pełnomocnictwo.

Na drugą część składają się opracowania dotyczące prawnej problematyki opodat-
kowania dochodu. Poruszono tu m.in. kwestie podatkowoprawnej kwalifikacji wydatków 
na reprezentację i.reklamę, problematykę cen transferowych, opodatkowania niektórych 
świadczeń pracowniczych oraz opodatkowania usług niematerialnych podatkiem pobiera-
nym u.źródła. Bardziej ogólny charakter ma artykuł dotyczący perspektyw wprowadzenia 
do polskiego systemu podatkowego ogólnej klauzuli zapobiegającej unikaniu opodatko-
wania oraz opracowanie na temat metodologicznych aspektów orzekania przez polskie 
sądy administracyjne w.sprawach z.zakresu opodatkowania dochodów.

Trzecia część poświęcona jest problematyce podatku od towarów i.usług. Można 
tu znaleźć artykuły dotyczące opodatkowania świadczeń złożonych, opodatkowania 
dostawy terenów budowlanych, zwolnienia od opodatkowania usług medycznych oraz 
orzecznictwa sądów administracyjnych w.sprawach, w.których w.grę może wchodzić 
oszustwo podatkowe. 

W ostatniej, czwartej części znajdują się opracowania poświęcone jeszcze innym 
zagadnieniom – pojęciu budowli w.podatku od nieruchomości i.sporowi, jaki wokół 
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tego pojęcia się toczy oraz pojęciu przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części 
w.rozumieniu przepisów prawa podatkowego. 

Naszym zamierzeniem była pogłębiona analiza prawna problemów objętych kolejny-
mi artykułami, uwzględniająca zarówno poglądy wyrażane w.orzecznictwie podatkowym 
sądów, jak i.w.doktrynie prawa podatkowego. Tam, gdzie było to możliwe i.zasadne, 
zostały podjęte próby rozwiązania istniejących problemów interpretacyjnych i.wskazania 
argumentacji, jaka przemawia za określonymi hipotezami interpretacyjnymi. 

Chociaż w.wypadku poszczególnych opracowań zasadniczym celem było ukazanie 
teoretycznych aspektów omawianych w.nich problemów, to kładziono także nacisk na 
praktyczne konsekwencje rekomendowanych rozwiązań interpretacyjnych. Ocenę tego, 
czy ten zamysł został dobrze zrealizowany, pozostawiamy Czytelnikom. 

Redaktor naukowy
Bogumił Brzeziński
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Część I

Zagadnienia ogólne. ZoboWiąZania podatkoWe. 
poStępoWanie podatkoWe
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Hanna Filipczyk

poStępoWanie W SpraWie StWierdZenia nadpłaty 
a poStępoWanie W SpraWie określenia  

ZoboWiąZania podatkoWego

1. Wstęp

Przedmiotem tego artykułu jest budząca kontrowersje w.doktrynie prawa podatko-
wego i.orzecznictwie sądów administracyjnych kwestia relacji między postępowaniem 
w.sprawie stwierdzenia nadpłaty, wszczętym wnioskiem podatnika złożonym na pod-
stawie art..75.§.1 lub 2 o.p. a.postępowaniem wymiarowym, prowadzonym w.zakresie 
zobowiązań podatkowych powstających z.mocy prawa (tj. w.sposób określony w.art..21.
§.1 pkt.1 o.p.) i.zakończonym wydaniem decyzji określającej (względnie umorzeniem 
postępowania). Jest to zagadnienie przedmiotu i.zakresu postępowania nadpłatowego. 

Celem rozważań jest wypracowanie i.prezentacja rozwiązania, które racjonalizuje 
obowiązującą regulację prawną, a.jednocześnie spełnia łącznie następujące kryteria:

1) koresponduje z. istotą nadpłaty, jako pojęcia prawnego określonego przepisami 
ordynacji podatkowej, w.jej stosunku do zobowiązania podatkowego;

2) daje się obronić w.konfrontacji z.brzmieniem przepisów ordynacji podatkowej;
3) wykazuje cechę maksymalnej uzasadnionej prostoty.

Rozważania dotyczą zasadniczo: 1) nadpłat incydentalnych (w odróżnieniu od 
konstrukcyjnych)1, 2) wywołanych działaniem podatnika jako podmiotu spełniającego 
świadczenie podatkowe lub płatnika, które jednocześnie 3) dotyczą zobowiązań podat-
kowych powstających z.mocy prawa i.4) są objęte obowiązkiem składania zeznań (dekla-
racji). Wprawdzie poniższe wnioski mutatis mutandis można poddać uogólnieniu, jednak 
ze względu na znaczne rozproszenie przypadków stwierdzania i.zwrotu nadpłaty nie 
odnoszę się do innych sytuacji niż opisane powyższymi warunkami. Takie ograniczenie 
rozważań można uzasadnić m.in. paradygmatycznym charakterem nadpłat wskazanego 
rodzaju i.ich typowym występowaniem w.praktyce.

1 Nadpłata incydentalna (losowa) jest „wynikiem działania sprzecznego z.prawem podatkowym”, nadpłata 
konstrukcyjna stanowi „rezultat działań zgodnych z.prawem i.stosowania określonych instytucji prawa podatkowego” – .
M. Ślifirczyk, Nadpłata podatku, Kraków 2005, s. 26.
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2. Układ problemów – matryca rozwiązań

Z rozważanym zagadnieniem – w.zakresie, w. jakim jest dyskusyjne2 – wiążą się 
trzy zasadnicze pytania:

1) Czy rozstrzygnięcie przez organy podatkowe w.przedmiocie nadpłaty (przez stwier-
dzenie nadpłaty lub odmowę jej stwierdzenia) wymaga rozstrzygnięcia w.przed-
miocie zobowiązania podatkowego (określenia jego wysokości na podstawie art..21.
§.3 o.p.3, w.razie gdy jest ona różna on wykazanej w.skorygowanej deklaracji4)?

2) Czy rozstrzygnięcia te (w sprawie stwierdzenia lub odmowy stwierdzenia nadpłaty 
oraz wysokości zobowiązania podatkowego) powinny, ewentualnie mogą zostać 
wydane w.dwóch odrębnych postępowaniach?

3) Czy jest dopuszczalne rozstrzygnięcie w.przedmiocie zobowiązania podatkowego po 
wydaniu decyzji w.przedmiocie nadpłaty (stwierdzającej nadpłatę lub odmawiającej 
jej stwierdzenia)?

Odpowiedzi na te pytania kształtują obraz stosunku postępowania w.sprawie stwier-
dzenia nadpłaty do postępowania w.sprawie wysokości zobowiązania podatkowego.

Wskazane wyżej trzy problemy wiążą skomplikowane relacje logiczne (w znaczeniu 
logiki praktycznej, nie formalnej). W.matrycy rozwiązań, jaką kreują powyższe pytania, 
pewne pola pozostaną nieobsadzone – określone rozstrzygnięcia zobowiązują do przyjęcia 
innych lub to wykluczają.

3. Stanowiska w orzecznictwie sądowym

Przed przystąpieniem do właściwej analizy problemów wskazanych w.pkt.2 warto 
ukazać rozmiar dotyczących ich kontrowersji orzeczniczych i.doktrynalnych. Mają one 
(podobnie jak zagadnienia, których dotyczą i.regulacje prawne, z.których wyrastają) swoją 
długą i.pełną interpretacyjnych „zakrętów” historię, ograniczę się jednak do przedsta-
wienia ich obecnego stanu.

W orzecznictwie sądowym dominują dwa konkurencyjne, choć wykazujące istotne 
cechy podobieństwa, poglądy. Oba zakładają nietożsamość przedmiotu oraz zakresu 
postępowania nadpłatowego i.tzw. wymiarowego (zakończonego wydaniem decyzji 
określającej zobowiązanie podatkowe)5.

2 Niektóre kwestie szczegółowe pozostające w.obrębie tego zagadnienia są, jak się wydaje, niesporne, np..że 
nie jest możliwe orzekanie o.wysokości nadpłaty w.sposób niezgodny z.wymiarem zobowiązania podatkowego wyni-
kającym z.pozostającej w.obrocie prawnym decyzji określającej (zresztą także ustalającej).

3 Dla uproszczenia stale odnoszę się jedynie do decyzji określającej zobowiązanie podatkowe (art..21.§.3 o.p.). 
Faktycznie jednak wnioski, po ich odpowiednim dostosowaniu, można rozciągnąć także na decyzje, o.których mowa 
w.art..21.§.3a i.4, art..21b i.24 o.p. 

4 Przepisy dotyczące nadpłaty odnoszą się do „zeznania (deklaracji)” (zob. np..art..75.§.3–5 o.p.). Z.uwagi na 
szeroką definicję deklaracji z.art..3 pkt.5 o.p. (obejmującą także zeznania), a.także dla uproszczenia, w.dalszych roz-
ważaniach używam terminu „deklaracja”.

5 Ich tożsamość przyjmowana jest w.nielicznych, głównie starszych orzeczeniach. Por. wyrok NSA z.dnia 1 marca 
2006.r., II FSK 391/05, LEX nr.231587; wyrok NSA z.dnia 7 grudnia 2007.r., II FSK 1391/06, LEX nr.489561..

Hanna Filipczyk
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Pierwszy z.nich, pochodzący z.noszących znamiona precedensu wyroków NSA 
z.dnia 22 lutego 2007.r. (II FSK 346/066, II FSK 363/067 i.II FSK 345/068), głosi konieczność 
oparcia decyzji w.sprawie stwierdzenia nadpłaty na orzeczeniu w.przedmiocie zobowią-
zania podatkowego, wydanym jednak w.odrębnym postępowaniu i.zawartym w.odrębnej 
decyzji. Postępowanie w.sprawie określenia zobowiązania podatkowego ma charakter 
procedury zasadniczej (pierwotnej) w.stosunku do postępowania w.przedmiocie postę-
powania o.stwierdzenia nadpłaty, które to postępowanie ma charakter wtórny i.powinno 
być poprzedzone postępowaniem w.sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Obie 
te procedury, pierwsza w.sprawie określenia zobowiązania podatkowego (art..21.§.3 o.p., 
wszczęta z.urzędu) i.druga w.sprawie stwierdzenia nadpłaty (art..75.§.1 o.p., wszczęta 
wnioskiem podatnika) nie wykluczają się wzajemnie, lecz uzupełniają, jako „odrębne” 
i.„autonomiczne”.

Pogląd ten co do zasady powinien być równoznaczny z.odpowiedzią twierdzącą na 
wszystkie trzy sformułowane wcześniej pytania9..W.tym nurcie orzeczniczym mieszczą 
się wszakże również wyroki nieco rozchwiane co do odpowiedzi na pytanie pierwsze 
(akcentujące raczej możliwość wydania decyzji w.przedmiocie zobowiązania podatkowego 
„równolegle lub później”, a.nie uprzednio wobec rozstrzygnięcia w.sprawie nadpłaty 
i.na jego użytek).

Zgodnie z.drugim z.poglądów organ podatkowy może orzec wyłącznie w.sprawie 
nadpłaty, w.zakresie wyznaczonym wnioskiem o.jej stwierdzenie. Jednak w.razie wy-
krycia w.toku badania poprawności deklaracji skorygowanej na podstawie art..75.§.3 o.p. 
zaległości podatkowej (w miejsce nadpłaty) organ podatkowy obowiązany jest wszcząć 
z.urzędu postępowanie zmierzające do kompleksowej weryfikacji poprawności rozlicze-
nia i.określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Wydanie postanowienia z.urzę-
du o.wszczęciu podatkowego postępowania wymiarowego przekształca postępowanie 
w.sprawie stwierdzenia nadpłaty w.postępowanie wymiarowe, które powinno zakończyć 
się wydaniem na podstawie art..21.§.3 o.p. decyzji określającej wysokość zobowiązania 
podatkowego w.prawidłowej wysokości; w.tej ostatniej dla jasności można zawrzeć także 
orzeczenie w.sprawie nadpłaty10.

6 LEX nr.296905.
7 LEX nr.302857.
8 LEX nr.216725.
9 Zob. wyrok NSA z.dnia 20 marca 2009.r., II FSK 1893/07, LEX nr.575398; wyrok WSA w.Gliwicach z.dnia 

20 stycznia 2011.r., I.SA/Gl 912/10, LEX nr.898131; wyrok WSA w.Gliwicach z.dnia 13 stycznia 2011.r., I.SA/Gl 900/10, .
www.orzeczenia-nsa.pl; wyrok WSA w.Gliwicach z.dnia 27 czerwca 2011.r., I.SA/Gl 292/11, www.orzeczenia-nsa.pl; wyrok 
WSA w.Gliwicach z.dnia 15 grudnia 2008.r., I.SA/Gl 543/08, LEX nr.538851; wyrok WSA w.Olsztynie z.dnia 21 grudnia 
2010.r., I.SA/Ol 627/10, www.orzeczenia-nsa.pl; wyrok WSA w.Warszawie z.dnia 4 listopada 2008.r., III SA/Wa 500/08, LEX 
nr.515940; wyrok WSA w.Lublinie z.dnia 19 maja 2010.r., I.SA/Lu 114/10, LEX nr.673335; wyrok WSA w.Lublinie z.dnia 
19 maja 2010.r., I.SA/Lu 115/10, LEX nr.673336; wyrok WSA we Wrocławiu z.dnia 11 grudnia 2009.r., I.SA/Wr 1528/09, 
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