
l Dnia 15 stycz nia 2016 ro ku, Na czel ny Sąd Ad mi ni stra -
cyj ny wy dał orze cze nie sta no wią ce ka mień mi lo wy w za -
kre sie in ter pre ta cji po ję cia op ty ma li za cji po dat ko wej
i moż li wo ści jej sto so wa nia. Spra wa za re je stro wa na pod sy -
gna tu rą II FSK 3162/13, do ty czy ła kon tro wer syj ne go prze -
pi su art. 199a or dy na cji po dat ko wej, któ ry poz wa lał
or ga no wi po dat ko we mu na usta le nie skut ków po dat ko wych
czyn no ści praw nej we dle czyn no ści fak tycz nej, a nie czyn -
no ści do ko na nej dla po zo ru, co pro wa dzi ło do nad u żyć. Or -
ga ny skar bo we bo wiem, czę sto wy ko rzy sty wa ły ten prze pis
ja ko wy trych słu żą cy do trak to wa nia wszel kich czyn no ści
ja ko po zor nych, je śli mia ły za cel op ty ma li za cję po dat ków.
Zda rza ły się sy tu a cje, gdy fi skus kwe stio no wał ca łe trans ak -
cje, do szu ku jąc się w nich zu peł nie in nych czyn no ści i skut -
ków po dat ko wych niż wska zy wa ły by na to do ku men ty
i zdro wy roz są dek.

Wy rok i stan fak tycz ny
Po dat nik do ko nał zby cia du żej nie ru cho mo ści po przez

ciąg zło żo nych trans ak cji, zwią za nych z czyn no ścia mi praw -
ny mi roz ło żo ny mi w cza sie po mię dzy róż ny mi pod mio ta mi.
Ja ko, że trans ak cja opie wa ła na du żą kwo tę, zo sta ła pod da -
na kon tro li przez Urząd Kon tro li Skar bo wej. Po trzech la -
tach! ba da nia spra wy, UKS za kwe stio no wał ca łą trans ak cję
w ca ło ści, po wo łu jąc się na po zor ność czyn no ści. Ca łoksz tałt
czyn no ści praw nych zo stał po trak to wa ny ja ko zwy kła sprze -
daż. Po dat nik się od wo łał od de cy zji UKS, jed nak w dru giej
in stan cji Dy rek tor Iz by Skar bo wej stwier dził, że „or ga ny po -
dat ko we mo gą sa mo dziel nie pod da wać oce nie cha rak ter po -

dej mo wa nych przez po dat ni ka czyn no ści oraz ich skut ki po -
dat ko we.”

Ra cję przy zna no po dat ni ko wi do pie ro w dru giej in stan cji
są do wej – przed Na czel nym Są dem Ad mi ni stra cyj nym. Sę -
dzio wie słusz nie pod da li in ter pre ta cji prze pis art. 199a or -
dy na cji po dat ko wej i stwier dzi li, że do ty czy on tyl ko
czyn no ści praw nej po zor nej w ro zu mie niu ko dek su cy wil -
ne go. Tym bar dziej więc, nie moż na kwe stio no wać czyn no -
ści, je śli zo sta ła do ko na na wy łącz nie w ce lu osią gnię cia
za mie rzo ne go re zul ta tu po dat ko we go. Gdy zo sta ła uchy lo na
ogól na kla u zu la za ka zu ją ca uni kania opo dat ko wa nia, to jest
to rów noz nacz ne z za ka zem po mi ja nia przez or ga ny po dat -
ko we skut ków po dat ko wych czyn no ści praw nej, do ko na nej
wy łącz nie w ce lu osią gnię cia ko rzy ści podatkowej. Po zor -
ność, w ro zu mie niu ana li zo wa ne go prze pi su, ozna cza nato -
miast sy tu a cję, w któ rej stro ny do ko nu ją czyn no ści po zor nej
(sy mu lo wa nej) w ce lu ukry cia in nej czyn no ści praw nej (dy -
sy mu lo wa nej). NSA pra wi dło wo zwró cił uwa gę, że prze pis
mo że mieć za sto so wa nie, gdy ma my do czy nie nia z toż sa -
mo ścią stron czyn no ści oraz jed ną czyn no ścią. Tym cza sem
po dat nik roz ło żył ca łą trans ak cję na sze reg czyn no ści praw -
nych i do ko ny wał ich po mię dzy róż ny mi pod mio ta mi. 

Upar ty fi skus i od siecz NSA
Spra wa ma o ty le szer szy kon tekst, że do ty czy co raz czę -

ściej przy wo ły wa nej pu blicz nie kla u zu li obej ścia pra wa po -
dat ko we go, któ ra kon sek wen tnie jest nie do pusz czo na przez
są dow nic two RP. Za czę ło się od sto so wa nia przez or ga ny
skar bo we art. 58 ko dek su cy wil ne go sta no wią ce go, że czyn -
ność praw na sprzecz na z usta wą jest nie waż na. W la tach
dzie więć dzie sią tych or ga ny chęt nie sto so wa ły ten prze pis do
do ko ny wa nia swo ich włas nych usta leń pro ce so wych prze -
ciw ko sta no wi fak tycz ne mu.

Do pie ro Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny za czął do pusz czać
czyn no ści ma ją ce za cel je dy nie op ty ma li za cję po dat ko wą. 

W wy ro ku NSA z dnia 30 czer wca 2003 r. sygn. I SA/Wr
1183/00, NSA stwier dził, że „z żad nej nor my praw nej nie
moż na wy pro wa dzić za sa dy na kła da ją cej na po dat ni ka obo -
wią zek dzia ła nia dla po wsta nia zo bo wią za nia po dat ko we go
w naj wyż szej moż li wej wy so ko ści”. 

Usta wo daw ca nato miast od 2003 ro ku pró bo wał po go -
dzić roz bież no ści orzecz ni cze w zu peł nie in nym kie run ku

– wpro wa dza jąc kla u zu lę obej ścia pra wa po dat ko we go. No -
wy art. 24b or dy na cji po dat ko wej, le ga li zo wał dzia łal ność
fi sku sa do po strze ga nia rze czy wi sto ści po przez pryz mat po -
dat ków mak sy mal nych. 

Do pie ro Try bu nał Kon sty tu cyj ny w orze cze niu z dnia
11 ma ja 2004 ro ku o sy gna tu rze akt K 4/03, uznał kla u zu -
lę obej ścia pra wa po dat ko we go ja ko nie kon sty tu cyj ną, oce -
nia jąc m.in. wy jaś nie nia Mi ni ster Fi nan sów, któ ry stwier dził,
że „Przed mio tem za sto so wa nia nor my ogól nej obej ścia pra -
wa po dat ko we go win ny być ta kie przy pad ki, w któ rych za -
cho dzi nie od po wied niość for my czyn no ści praw nej wo bec
osią gnię te go efek tu gos po dar cze go.” Ową „nie od po wied -
niość” TK skwi to wał stwier dze niem, że w sy ste mie prawnym
brak jest od gór nej nor my praw nej, któ ra za nie doz wo lo ne
uzna wa ła by za cho wa nia po dat ni ka zmie rza ją ce do ob ni że nia
(uni k nię cia) opo dat ko wa nia. Isto tą Pań stwa pra wa jest okre -
śle nie zo bo wią zań oby wa te la w spo sób jed noz nacz ny oraz
pew ny, tak by nie po zo sta wiać moż li wo ści in ter pre ta cji do -
wol nych. 

Nie ste ty wnio sek Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do ty czył
tyl ko pier wszej czę ści kla u zu li obej ścia pra wa. Dru ga część
prze pi su – art. 24b § 2 or dy na cji po dat ko wej – prze wi du ją -
ca moż li wość uzna nia przez or ga ny po dat ko we in nych
skutków do ko ny wa nych czyn no ści praw nych, zo sta ły
w 2005 ro ku prze nie sio ne w zmie nio nym brzmie niu do
art. 199a or dy na cji po dat ko wej. 

Jak wi dać, po 11 la tach od orze cze nia Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go or ga ny po dat ko we na dal uwa ża ją, że po dat -
ni cy po win ni pła cić po dat ki naj wyż sze, ab sur dal nie to
ar gu men tu jąc. Wal ka ze zdro wym roz sąd kiem i po dat ni -
kiem trwa w naj lep sze. Już wi ceh ra bia Ale xis de Toc qu e -
vil le w dzie le „Daw ny ustrój i re wo lu cja” stwier dził, że
„Trze ba szcze gó ło wo po znać hi sto rię ad mi ni stra cyj ną i fi -
nan so wą ustro ju, by zro zu mieć, do jak bez praw nych i nie -
ucz ci wych prak tyk mo że brak pie nię dzy skło nić rzą dy
ła god ne, ale dzia ła ją ce bez kon tro li” Na szczę ście po my sły
fi sku sa raz po raz są sku tecz nie blo ko wa ne przez roz sąd ną
wła dzę są dow ni czą. Szko da tyl ko, że do pie ro tę na naj wyż -
szym szczeb lu. 
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przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


