
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 

Morawieckiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócił się do mnie obywatel mający orzeczony stuprocentowy stopień inwalidztwa i całkowicie zależny 

od innej osoby, wobec którego naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu wszczął postępowanie podatkowe  

i wydał decyzję ustalającą wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego na kwotę 11 tysięcy 646 zł. 

Okoliczności przedmiotowej sprawy mogą stanowić także podstawę do rozważań na temat funkcjonowania 

aparatu skarbowego w Polsce, moje wystąpienie nie dotyczy zatem tylko indywidualnej sprawy, ale jest 

znacznie szerszą refleksją na temat działania aparatu skarbowego w granicach i na podstawie przepisów 

prawa. 

1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa wyraźnie nakazująca w razie 

wątpliwości rozstrzygać sprawy na korzyść podatnika (in dubio pro tributario) W swoich założeniach miała 

ona na celu zapewnienie podatnikowi gwarancji, że nie poniesie on negatywnych skutków nieprecyzyjnej 

legislacji oraz niepełnego zebrania przez urzędy skarbowe materiału dowodowego. 

Jak wynika z materiałów dotyczących tej konkretnej sprawy, które do mnie nadesłano, bez dokonania 

oględzin ani nawet zgromadzenia jakiegokolwiek materiału porównawczego uznano, że wspomniany inwalida 

w 2011 r. dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, co stało się przedmiotem 

opodatkowania podatkiem akcyzowym. W ocenie podatnika organ podatkowy zebrał materiał dowodowy  

w sposób wybiórczy i nieobiektywny. Celem potwierdzenia z góry przyjętej tezy, że przedmiotowy pojazd  

w momencie nabycia wewnątrzwspólnotowego był samochodem osobowym, organy podatkowe powołały się 

na opracowania internetowe, które, zdaniem podatnika, stały się podstawą do podważenia dokumentacji 

posiadanej przez podatnika. Pominięte zostały z kolei dokumenty przedstawione przez podatnika  

(w szczególności umowa sprzedaży oraz dokumentacja potwierdzająca fakt zarejestrowania samochodu  

w Niemczech i Chorwacji jako samochodu ciężarowego), z których wynika, że samochód był faktycznie 

samochodem ciężarowym. Organ podatkowy pominął te materiały, a oparł się na opracowaniach 

internetowych oraz informacji uzyskanej od importera samochodów marki Volkswagen, który nie był stroną 

przedmiotowej umowy. 

W tych okolicznościach wydana została decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego  

i wszczęta została egzekucja. Wraz z odsetkami za okres niespełna 5 lat jest to kwota ok. 20 tysięcy zł. 

Podatnik został pozbawiony środków do życia, gdyż zajęto środki z jego rachunku bankowego, ponadto 

odmówiono czasowego wstrzymania wykonalności decyzji do czasu rozpatrzenia sprawy przez wojewódzki 

sąd administracyjny. Tymczasem z orzecznictwa sądów administracyjnych jasno wynika, że nie można wydać 

decyzji wymierzającej podatek bez dowodów w sprawie. Podstawą do takiej decyzji nie mogą być ogólne 

informacje z internetu, muszą to być dane na temat konkretnego zdarzenia powodującego obowiązek 

podatkowy. 

Ze względu na brak wstrzymania wykonalności decyzji nawet ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji 

przez wojewódzki sąd administracyjny postawiłoby podatnika w niezwykle trudnym położeniu, gdyż nie 

posiada on obecnie środków do życia, a ze względu na stuprocentowy stopień inwalidztwa nie może podjąć 

pracy i jest zdany na opiekę innych osób. Nawet wygrana przed WSA nie zagwarantuje podatnikowi zwrotu 

jego pieniędzy, gdyż ewentualnie złożona skarga kasacyjna do NSA opóźni uprawomocnienie korzystnego  

dla podatnika wyroku o około 3 lata. 

Okoliczności przedmiotowej sprawy rodzą pytanie o faktyczne funkcjonowanie wprowadzonej  

do ordynacji podatkowej zasady in dubio pro tributario, która miała się odnosić nie tylko do rzeczywistych 

wątpliwości co do wykładni prawa, lecz także do wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy. 

Założeniem nowelizacji było to, że podatnik nie powinien być obciążany skutkami braku przeprowadzenia 

przez organ prawidłowego postępowania dowodowego. Wskutek stosowania zasady in dubio pro tributario 

organ nie może dokonywać dowolnej oceny dowodów na niekorzyść podatnika. W sytuacji, gdy zebrany 

materiał dowodowy budzi wątpliwości w sferze faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 



sprawy, organ powinien przyjąć wersję korzystną dla podatnika. Nadmienić przy tym trzeba, że nie jest  

to jedyny przypadek, kiedy zgłosił się do mnie obywatel dotknięty niestosowaniem przez organy podatkowe 

zasady rozstrzygania wątpliwości w sprawie na korzyść podatnika. 

Drugim problemem, który pojawił się na kanwie przedstawionej tu sprawy, jest zbyt szybkie wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego przez organy podatkowe i brak zawieszenia wykonania decyzji do czasu 

rozpoznania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny. W sytuacjach takich jak ta obywatel, który ma 

orzeczony stuprocentowy stopień inwalidztwa i nie jest zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, ze względu na 

wszczętą egzekucję na podstawie decyzji, która może przecież zostać uchylona przez wojewódzki sąd 

administracyjny, zostaje pozbawiony środków do życia i opieki lekarskiej jeszcze przed prawomocnym 

zakończeniem postępowania sądowoadministracyjnego. Ze względu na długi czas trwania postępowań przed 

WSA i NSA tak naprawdę dopiero po wielu latach obywatel ma szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. 

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, chciałbym zwrócić uwagę na faktyczne stosowanie przez 

organy podatkowe zasady in dubio pro tributario oraz możliwość szerszego stosowania instytucji zawieszania 

wykonalności decyzji w przypadku złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w stosunku  

do obywateli znajdujących się w szczególnym położeniu ekonomicznym, takich jak osoby niepełnosprawne, 

inwalidzi czy osoby pobierające rentę, które do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym zostają pozbawione środków do życia. 

Łączę wyrazy szacunku 

Tadeusz Kopeć 

 


