
Dobrochna Owsicka

Karnoskarbowa ochrona
"pośredniego zwrotu" nadwyżki
podatku naliczonego nad należnym
(uwagi na tle art. 76 k.k.s.)
Studia Iuridica Lublinensia 17, 181-191

2012



Artykuły Studia Iuridica Lublinensia 17, 2012

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest karnoskarbowa 
ochrona szczególnej konstrukcji podatku od towarów i usług1, jaką jest 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-

czonego. Zagadnienie to ma duży walor praktyczny, a nie było dotąd szerzej ana-
lizowane w literaturze karnoskarbowej. Dla właściwej prezentacji tej problema-
tyki konieczne jest jednak poczynienie kilku uwag wprowadzających w tematy-
kę podatku od towarów i usług oraz związanego z nim zagadnienia „pośredniego 
zwrotu” nadwyżki tego podatku.

Jedną z głównych zasad dotyczących podatku od towarów i usług jest zasa-
da neutralności, która – jak przyjmuje się w literaturze – stanowi jedną z pod-
staw wspólnego europejskiego systemu podatku od wartości dodanej.2 Wynika 
ona wprost z art. 1 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listo-
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3, któ-
ry przewiduje, iż zasada ta polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego 
podatku konsumpcyjnego, proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależ-
nie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji po-
przedzającym etap obciążenia tym podatkiem. VAT, obliczony od ceny towaru lub 
usługi według stawki, która ma zastosowanie do takiego towaru lub usługi, jest 

1 Ustawa o podatku od towarów i usług  z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535).
2 J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT 2010, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, 

wyd. 2, s. 636.
3 Dz. U. UE, seria L z 2006 r. nr 347/1, z późn. zm. (sprostowanie Dz. U. UE, seria L z 2007 r. 

nr 335/60).
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wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpo-
średnio w różnych składnikach kosztów. Wspólny system VAT stosuje się aż do 
etapu sprzedaży detalicznej włącznie”.4

Zasada neutralności podatkowej powoduje, iż w przypadku podatników bio-
rących udział w obrocie gospodarczym podatek VAT zmierza do obciążenia na-
bycia lub wykorzystania towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą. Podatek ten jest zatem podatkiem konsumpcyjnym, co oznacza, że 
jego ciężar  spoczywa na konsumencie, tj. ostatnim ogniwie transakcji5, a podmio-
ty biorące udział w obrocie gospodarczym, niebędące konsumentami, mają pra-
wo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim 
zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynno-
ści opodatkowanych.

W związku z taką konstrukcją, kwota podatku jest przenoszona na ostatniego 
nabywcę w cenie towaru lub usługi6, natomiast w przypadku gdy kwota podatku 
naliczonego przewyższa kwotę podatku należnego, podatnik ma prawo do odzy-
skania tej różnicy, a zgodnie z treścią art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług 
może to nastąpić w dwóch postaciach: zwrotu na rachunek bankowy lub obniże-
nia o tę różnicę kwot podatku należnego za następny okres. Należy przy tym pod-
kreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest tak naprawdę elementem 
konstrukcyjnym podatku od towarów i usług, nie należy więc postrzegać tego pra-
wa jako rodzaju ulgi.7 Przyjmuje się, że brak możliwości takiego odliczenia pro-
wadziłby do wielokrotnego opodatkowania sprzedaży danego towaru lub usługi, 
a tym samym uderzałby w zasadę neutralności.8

4 „Dyrektywa VAT 2006/112/WE”, Komentarz 2010, J. Martini (red.), s. 15.
5 J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, op. cit., s. 637. Na doniosłość zasady neutralności oma-

wianego podatku wskazuje się także w praktyce, np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  
w Decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 05.05.2008 r., sygnatura: 1401/PV-
II/4407/14-54/07/EK/PV-IV (http://www.interpretacje.taxmachine.pl/Podatek-od-towarow-i-uslug/
Odliczenie-i-zwrot-podatku.-Odliczanie-czesciowe/Odliczenie-i-zwrot-podatku/1837/186677-
otrzymanie-faktury-prawo-do-odliczenia.html) wskazał: „Do podstawowych zasad wspólnego sys-
temu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku dla podatnika, rozumiana jako stoso-
wanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego, z równoczesnym 
prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku 
należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu 
zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych”. 

6 D. Dominik, M. Militz, M. Bącal, VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. 
Linie interpretacyjne, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 986.

7 W kwestii, iż instytucji tej nie można utożsamiać z ulgą lub przywilejem, doktryna jest zgod-
na. Tak: T. Michalik, VAT 2010, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, wyd. 7, s. 681; J. Mar-
tini, P. Skorupa, M. Wojda; op. cit., s. 636, a także D. Dominik, M. Militz, M. Bącal, op. cit., s. 986.

8 Tak też NSA w wyroku z dnia 25.02.2005 r., sygn. FSK 1633/04 publ. ONSA i WSA 
2006/5/151. W wyroku tym sąd zauważa, że uprawnienie podatnika do obniżenia podatku należne-
go o podatek naliczony jest „kardynalnym” uprawnieniem podatnika, które zapobiega podwójnemu 
opodatkowaniu tej samej transakcji.
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Powszechność rozwiązania alternatywnego, ułatwiającego podatnikowi uzy-
skanie zwrotu w postaci bezpośredniej, jest zgodna z regulacjami prawa wspól-
notowego. Takie  rozwiązanie przewiduje art. 183 Dyrektywy 2006/112, zgod-
nie z którym w przypadku, „gdy za dany okres rozliczeniowy kwota odliczeń 
przekracza kwotę VAT należnego, państwa członkowskie mogą dokonać zwro-
tu lub przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy w oparciu o ustalone 
przez siebie warunki”.9 Pierwotnie projekt nowej ustawy o podatku od towarów 
i usług powielał rozwiązanie przyjęte w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 
08.01.1993 r.  o podatku od towarów i  usług oraz podatku akcyzowym10, w której 
ustawodawca przyjął jako zasadnicze rozwiązanie rozliczenie nadwyżki podatku 
naliczonego nad należnym w postaci przeniesienia jej na następny okres rozlicze-
niowy. Bezpośredni zwrot następował wyłącznie w wyjątkowych, ściśle określo-
nych przypadkach.

Obecnie przyjęte przez polskiego ustawodawcę rozwiązanie jest bliższe wy-
maganiom prawa wspólnotowego.11 Decyzja, w jakiej formie nastąpi zwrot, na-
leży do podatnika; również to, czy podatnik skorzysta z tego prawa, zależy od 
jego decyzji, gdyż możliwość odliczenia podatku naliczonego jest jego prawem, 
a nie obowiązkiem.12 Na kwestię tę zwrócił uwagę dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji z dnia 02.11.2007 r. IP-PP2-443-263/07-03/KCH.13 
Otóż organ ten stwierdził, iż „obniżenie podatku należnego o podatek naliczo-
ny zawarty w fakturach zakupu jest prawem podatnika, natomiast fakt skorzy-
stania z tego prawa wyrażany jest w deklaracji podatkowej. W związku z po-
wyższym, to podatnik decyduje o możliwości skorzystania z tego prawa oraz  
o wysokości dokonanego odliczenia”. Ponadto podatnik po złożeniu deklaracji, 
czyli po wybraniu formy zwrotu, posiada możliwość zmiany decyzji co do tej for-
my poprzez złożenie korekty.14 

W przypadku zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy, terminy zwrotu 
określają przepisy art. 87 ust. 2–6  ustawy o podatku od towarów i usług; jest to, 
co do zasady, 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeśli natomiast 

9 Patrz: „Dyrektywa VAT 2006/112/WE”..., s. 816.
10 Ustawa z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 

(Dz. U. 1993 nr 11, poz. 50 z późn. zm.). 
11 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 

2011, wyd. 5, s. 786.
12 T. Michalik, op. cit., s. 686.
13 http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php
14 T. Michalik, op. cit., s. 752. Ponieważ prawo do zmiany wyboru formy zwrotu nie wynika 

wprost z ustawy, w praktyce zaistniała wątpliwość, czy podatnik posiada taką możliwość. W wy-
roku NSA z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. akt I FSK 111/06 (niepublikowanym) sąd  przyznał, iż  
zmiana sposobu rozporządzania nadwyżką jest dopuszczalna, jeżeli  nie ma ona wpływu na wyso-
kość zwrotu (tak też: A. Węgielska, Zmiana kwoty do przeniesienia na kwotę do zwrotu, „Gazeta Po-
datkowa” z dnia 17.09.2007 r., nr 75, s. 3).
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zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji, termin ten może zostać prze-
dłużony przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego do czasu zakończenia 
weryfikacji.

W sytuacji gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności 
opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86  
ust. 8 pkt 1, a także złożył umotywowany wniosek wraz z deklaracją podatkową, 
natomiast nie złożył zabezpieczenia majątkowego, termin zwrotu został wydłużo-
ny przez ustawodawcę do 180 dni. Dodatkowo ust. 6 tego artykułu, w przypad-
ku złożenia przez podatnika wraz z deklaracją wniosku, skraca termin zwrotu do 
25 dni od dnia złożenia rozliczenia, jeśli kwoty podatku naliczonego, wykazane 
w deklaracji podatkowej, wynikają z dokumentów określonych w tym przepisie.

W praktyce może dojść do sytuacji, w której niewłaściwe wykorzystanie 
przez podatnika przyznanych mu uprawnień do określenia sposobu i wysokości 
„odzyskania” nadwyżki będzie stanowić czyn karalny. Art. 76 § 1 k.k.s. penalizu-
je bowiem zachowanie polegające na wprowadzeniu w błąd właściwy organ, na-
rażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szcze-
gólności: podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów  
i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległo-
ści podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych. Ewen-
tualna odpowiedzialność jest związana z obowiązkiem samodzielnego obliczenia 
należnego podatku, a także z ciążącym na podatniku obowiązkiem złożenia przed 
właściwym organem podatkowym deklaracji lub innego dokumentu zawierające-
go dane o wysokości zobowiązania podatkowego. Złożenie takich dokumentów 
otwiera podatnikowi drogę do uzyskania zwrotu różnicy w kwocie podatku nali-
czonego nad podatkiem należnym, co jak wspomniano wyżej może nastąpić – we-
dług wyboru podatnika – w jednej z dwóch dopuszczalnych prawem form. 

Przedmiotem ochrony w przepisie art. 76 § 1 k.k.s. są obowiązki podatko-
we związane zarówno z instytucją nadpłaty, jak i zwrotu podatkowej należno-
ści publicznoprawnej, co wraz z pozostałymi elementami konstrukcyjnymi da-
nej należności publicznoprawnej (tj. takimi, które kreują treść i zakres tego obo-
wiązku) tworzy procedurę tzw. samoobliczenia.15 W literaturze przedmiotu wska-

15 Przepis art 76 k.k.s. jest bez wątpienia związany ze szczególną zasadą prawa podatkowego, 
tj. zasadą samoobliczenia podatku przez podatnika. Zgodnie z tą zasadą ustawodawca nałożył na po-
datnika obowiązek obliczenia należnego podatku, a także złożenia przed właściwym organem podat-
kowym deklaracji lub innego dokumentu wymaganego przez przepisy prawa podatkowego, zawie-
rające dane będące podstawą istnienia w danej wysokości zobowiązania podatkowego. Jak zauwa-
żył Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12.09.2005 r. SK 13/05 (Dz. U. z dnia 28.09.2005 r.),  
celem sankcji przewidzianych w k.k.s. jest zagwarantowanie przestrzegania nakładanych przez pra-
wo podatkowe obowiązków. Ustawodawca, nakładając na podatnika obowiązek samoobliczenia, 
zastrzegł dla organów podatkowych jedynie funkcje kontrolne wypełnienia przez podatnika tegoż 
obowiązku. Sankcje zawarte w prawie karnym skarbowym mają zatem także w tym przypadku za-
bezpieczać prawidłowe i rzetelne stosowanie przez podatnika prawa podatkowego. 
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zuje się także na poboczny przedmiot ochrony, jakim są dochody finansowe 
uprawnionych podmiotów, co wynika ze ścisłego związku ochrony obowiązku 
podatkowego z ochroną szeroko pojętego mienia tych podmiotów, jakim jest tak-
że ekspektatywa dochodów uzyskanych przez nie w przyszłości, w wyniku uisz-
czenia w terminie i w prawidłowej wysokości określonych należności publiczno-
prawnych.16

Przepis art. 76 § 1 k.k.s., określając czynność sprawczą, jaką jest w tym przy-
padku „narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznopraw-
nej”, podaje jednocześnie sposób zachowania sprawcy prowadzący do powsta-
nia tego skutku.17 Otóż do zaistnienia omawianego przestępstwa jest konieczne, 
aby sprawca wprowadził w błąd właściwy organ poprzez podanie danych nie-
zgodnych ze stanem rzeczy lub zatajeniem rzeczywistego stanu rzeczy, a przez 
to doprowadził do narażenia na nienależny zwrot podatkowej należności publicz-
noprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o po-
datku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zalicze-
nie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań 
podatkowych. Przez „błąd” należy rozumieć „niezgodne z rzeczywistością wy-
obrażenie o tej rzeczywistości”.18 Przy tym dla bytu czynu zabronionego stypi-
zowanego w art. 76 § 1 k.k.s. konieczne jest, aby wywołany przez sprawcę błąd 
dotyczył okoliczności mających związek z ustaleniem zasadności lub wysokości 
zwrotu.19

Omawiane przestępstwo w doktrynie określa się mianem oszustwa skarbo-
wego.20 Jest to przestępstwo materialne, a do jego zaistnienia konieczne jest wy-
stąpienie skutku w postaci narażenia należności publicznoprawnej na nienależ-
ny zwrot.21 Nie wymaga się natomiast, aby zwrot ten został dokonany, gdyż pe-

16 P. Kardas, O wzajemnych relacjach między przepisem art. 76 § 1 kks a przepisem z art. 286 
§ 1 kk, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12, s. 23. Na powyższe może także wskazywać stanowisko 
doktryny, w którym podkreśla się, że niezależnie od tego, w jakiej formie ma być dokonany zwrot, 
zawsze będzie on miał na celu uszczuplenie danej należności publicznoprawnej. Tak: W. Kotow-
ski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, War-
szawa 2007, wyd. 2, s. 345. Także L. Wilk i J. Zagrodnik wskazują, że czyn ten „godzi w mienie 
wierzyciela podatkowego” – Kodeks karny skarbowy, komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2007, s. 335.

17 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy, Komentarz, Lex a Wolters Klu-
wer business, Warszawa 2010, s. 661.

18 W. Kotowski, B. Kurzępa, op. cit., s. 345.
19 Ibidem, s. 345.
20 P. Kardas, Prawnokarne aspekty uchylania się od wykonania zobowiązania podatkowego 

w podatku VAT – oszustwo skarbowe czy oszustwo klasyczne, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 5.
21 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, op. cit., s. 674. W literaturze przedmiotu istnieje rozbież-

ność co do charakteru przestępstwa z art. 76 k.k.s. Obok dominującego poglądu, iż jest to przestęp-
stwo materialne (tak m.in.: T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Lex a Wolters Klu-
wer business, Warszawa 2009, wyd. 4, s. 362, F. Prusak, Kodeks karny skarbowy, komentarz, Kan-
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nalizowany jest sam stan zagrożenia dokonania zwrotu na skutek wprowadzenia  
w błąd właściwego organu. W wyroku z dnia 12 sierpnia 2008 r. V KK 76/08, 
LEX nr 449041, Sąd Najwyższy wskazał, że w przepisie tym nastąpiło przesunię-
cie sprawstwa na takie zachowanie sprawcy, które na gruncie art. 286 § 1 k.k. sta-
nowiłoby usiłowanie. 

Z uwagi na użyty przez ustawodawcę zwrot „kto” bez dalszych dookreśleń, 
w doktrynie przyjmuje się, iż przestępstwo stypizowane w omawianym przepisie 
ma charakter powszechny22, zatem sprawcą może być każdy, kto jest zdolny do 
ponoszenia odpowiedzialności karnej.23 

Czyn ten ma charakter umyślny i może być popełniony nie tylko w zamiarze 
bezpośrednim, ale także w zamiarze ewentualnym.24 Omawiany przepis jest prze-
pisem blankietowym, oznacza to, że tak jak większość przepisów części material-
nej k.k.s. odwołuje się on do zawartych w innych gałęziach prawa norm nakłada-
jących na dany podmiot obowiązki lub zakazy.25 Charakter blankietowy powodu-
je, że wykładnia znamion czynu stypizowanego w przepisie art. 76 k.k.s. przebie-
ga w szczególny sposób, ponieważ musi ona uwzględniać obok metod wykład-
ni dokonywanych w prawie karnym, także metody stosowane w interpretacji pra-
wa podatkowego.26 

W praktyce, na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań przyjętych  
w ustawie o podatku od towarów i usług, może powstać wątpliwość, czy każda 
sytuacja, w której sprawca wprowadza w błąd właściwy organ, wykazując niena-
leżną nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na dalszy 
okres rozliczeniowy, wypełnia znamiona czynu zabronionego z art. 76 § 1 k.k.s. 

tor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, wyd. I, t. II, s. 312, L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks kar-
ny skarbowy, komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 335, P. Kardas, G. Łabuda, 
T. Razowski, op.cit.) część przedstawicieli doktryny wskazuje na charakter formalny tego przestęp-
stwa, tak: W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy, komentarz, Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2007, wyd. 2, s. 347.

22 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, op. cit., s. 657.
23 Na powszechny charakter omawianego czynu wskazują także: A. Bartosiewicz, R. Kubac-

ki, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2010, wyd. 4, s. 459; L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy, komen-
tarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 335; W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny 
skarbowy, komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, wyd. 2, s. 347.    

24 Co do strony podmiotowej doktryna nie jest zgodna. Część przedstawicieli stoi na stanowi-
sku, iż czyn ten może być popełniony tylko w zamiarze bezpośrednim, tak: W. Kotowski, B. Ku-
rzępa, op. cit., s. 347. Drugi pogląd dopuszcza popełnienie tego czynu także w zamiarze ewentual-
nym, tak: L. Wilk, J. Zagrodnik, op. cit., s. 340; A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., wyd. 4, s. 466; 
T. Grzegorczyk, op. cit., s. 360.

25 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
wyd. 4, s. 28.

26 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, op. cit., s. 651.
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W przypadku wykazania przez podatnika kwoty do przeniesienia na kolejny okres 
rozliczeniowy, przy jednoczesnym niewykazaniu w dalszym okresie podatku na-
leżnego, a więc braku faktycznej możliwości zaliczenia na jego poczet  wykaza-
nego przez podatnika w sposób nierzetelny podatku naliczonego, powstaje wąt-
pliwość, czy dochodzi do narażenia na nienależny zwrot podatkowej należności 
publicznoprawnej.

Przede wszystkim warto zauważyć, że ustawodawca jako znamię czynu sty-
pizowanego w art. 76 k.k.s. wskazał „narażenie na nienależny zwrot podatko-
wej należności publicznoprawnej”, natomiast art. 87 ustawy o podatku od towa-
rów i usług wskazuje alternatywnie dwa sposoby „odzyskania” przez podatnika 
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, tj. zwrotu na rachunek bankowy 
lub obniżenia o tę różnicę kwot podatku należnego za następny okres. W drugim 
przypadku ustawodawca nie używa pojęcia „zwrot”, dodatkowo należy zauważyć, 
że podatnik ma prawo w przypadku występowania stale nadwyżki podatku nali-
czonego nad należnym przenosić tę nadwyżkę na kolejne okresy rozliczeniowe,  
a uprawnienie to nie jest ograniczone czasowo.27 Zatem w praktyce może wystą-
pić sytuacja, że otrzymanie  nienależnie wykazanej nadwyżki podatku naliczone-
go nad należnym może nie nastąpić, z uwagi na przenoszenie jej na dalsze okre-
sy rozliczeniowe, przy jednoczesnym niewystąpieniu podatku należnego. Wobec 
powyższego powstaje wątpliwość, czy w takiej sytuacji sprawca poprzez wyka-
zywanie w sposób nierzetelny nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, bez 
skonkretyzowania terminu jej skonsumowania, wypełnia znamiona czynu zabro-
nionego stypizowanego w przepisie art. 76 § 1 k.k.s. Niewątpliwie w przypadku 
zwrotu nadwyżki na rachunek bankowy (tzw. zwrotu bezpośredniego) do takiego 
narażenia dochodzi. Wobec powyższego powstaje pytanie, czy ta sama czynność 
w zależności od wyboru przez podatnika formy zwrotu jest oszustwem podatko-
wym, czy też w przypadku wyboru przez niego „zwrotu pośredniego”28 czyn ten 
nie stanowi przestępstwa. 

Zasadne jest przyjęcie, iż także w sytuacji wykazania nadwyżki podatku nali-
czonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, bez jed-
noczesnego wystąpienia podatku należnego, sprawca może swym działaniem wy-
pełnić znamiona czynu z art. 76 k.k.s. Przy rozważaniu tej kwestii należy mieć na 
uwadze, że w przypadku przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należ-
nym na kolejny okres rozliczeniowy, terminem obniżenia podatku należnego jest 

27 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz..., s. 788.
28 Pojęcie „zwrot pośredni” pojawia się zarówno w literaturze przedmiotu: tak m.in. 

P. Kardas, Prawnokarne aspekty uchylania się..., s. 34, jak i w judykaturze: wyrok NSA orzeczony 
w Katowicach z dnia 10.03.2000 r. I SA/Ka 1568/98(http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-ka-
1568-98,podatki_i_inne_swiadczenia_pieniezne_do_ktorych_maja_zastosowanie_przepisy_ordy-
nacji_podatkowej,e51bf0.html).
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kolejny okres, w którym podatnik wykaże podatek należny wyższy od podatku 
naliczonego. Jednak należy podkreślić, że jest to termin rozliczenia, zaś samo na-
rażenie następuje już w chwili wprowadzenia w błąd właściwego organu.29

Za przyjęciem, iż we wskazanej sytuacji dochodzi do narażenia na nienależny 
zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, przemawia także stanowisko ju-
dykatury w kwestii określenia terminu, w którym podatnik nabywa prawo do tego 
zwrotu. W uzasadnieniu wyroku z dnia 08.12.2010 r. sygn. akt I SA/Wr 1219/10 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu30 wskazał jako moment, w któ-
rym podatnik nabywa prawo do zwrotu różnicy podatku VAT, dzień złożenia od-
powiedniej deklaracji, natomiast sam zwrot różnicy podatku od towarów i usług 
na rachunek bankowy podatnika – przypadający zgodnie z ustalonymi w art. 87 
ust. 2 i 3 ustawy zasadami – następuje w innym, późniejszym terminie. Sąd wska-
zał, że „moment, w którym podatnik nabywa prawo do zwrotu różnicy podatku  
i moment faktycznego dokonania tego zwrotu różnią się od siebie”. 

Nie bez znaczenia dla prawidłowego ustalenia momentu, w którym następuje 
narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, jest tak-
że możliwość zaliczenia zwrotu na poczet innych zobowiązań podatkowych po-
datnika. W przypadku gdy podatnik wykazujący nadwyżkę podatku naliczonego 
nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy posiada w tym czasie inne zobo-
wiązania podatkowe, zaliczenie powinno nastąpić w dniu złożenia odpowiedniej 
deklaracji. Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z dnia 20.04.2009 r., sygn. IPPP3/443-103/09-2/SM.31 
Wprawdzie uprawnienie to nie przysługuje w przypadku nadwyżki podatku nali-
czonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, jednak-
że pozwala zdefiniować moment, w którym do narażenia dochodzi. 

Przy ustaleniu momentu narażenia pomocne są także rozważania NSA do-
tyczące instytucji przedawnienia w stosunku do modyfikacji kwoty zwrotu nad-
wyżki podatku naliczonego nad należnym. W uchwale z dnia 29.06.2009 r.  
I FPS9/0832 NSA zwrócił uwagę właśnie na tę kwestię. Otóż w uzasadnieniu 
uchwały sąd podkreślił: 

Jeżeli zatem zaniżenie zobowiązania podatkowego traktowane jest na równi – jako zaległość 
podatkowa – z zawyżeniem otrzymanego zwrotu podatku (różnicy podatku lub kwoty zwrotu podat-

29 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka w swoim opracowaniu – Prawo i postępo-
wanie karne skarbowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 223 – wskazują, iż 
czyn z art. 76 k.k.s. wydaje się być dokonany z chwilą złożenia (doręczenia) we właściwym organie 
żądania zwrotu, co już wywołuje stan zagrożenia.

30  http://orzeczenia.nsa.gov.pl
31 http://interpretacje.tmxp.pl/Ordynacja-podatkowa/Zobowiazania-podatkowe/Nadplata/Zali-

czanie-nadplaty-na-poczet-zobowiazan-podatkowych/208081-wlasciwosc-miejscowa-wlasciwosc-
urzedu-skarbowego-zaliczenie-na-wniosek.html

32 http://orzeczenia.nsa.gov.pl
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ku naliczonego), możliwość dochodzenia przez organy podatkowe tej zaległości powinna być ogra-
niczona w czasie, niezależnie od tytułu jej powstania, a więc nie tylko w przypadku zaległości po-
wstałej w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, lecz także w przypadku zaległości za-
istniałej w następstwie zawyżenia i otrzymania nienależnego lub w wysokości wyższej od należnej 
kwoty zwrotu podatku od towarów i usług. Przyjęcie, że zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia 
i otrzymania nienależnego lub w wysokości wyższej od należnej kwoty zwrotu podatku może być 
dochodzona przez organy podatkowe bezterminowo, byłoby sprzeczne z zasadą demokratycznego 
państwa prawnego, a przede wszystkim z wynikającą z tej reguły zasadą pewności prawa i bezpie-
czeństwa prawnego.

Dalej sąd wskazał, że w przeciwnym wypadku, tj. przy przyjęciu, że zwrot po-
datku nie ulega przedawnieniu, dochodziłoby do sytuacji, w której właściwe or-
gany podatkowe dokonywałyby weryfikacji w dowolnym, niczym nieograniczo-
nym terminie rozliczenia za dany okres w zakresie określenia innej kwoty zwrotu 
podatku. Organy te nie mogłyby jednak weryfikować wymiaru zobowiązania po-
datkowego w miejsce deklarowanego zwrotu podatku, z uwagi na przedawnienie 
zobowiązania, zgodnie z treścią art. 70 § 1 O.p. Taka wykładnia – zdaniem sądu 
– byłaby wykładnią absurdalną z powodu przyjęcia uprawnienia organu podatko-
wego do jego ingerencji w sytuacjach stwierdzenia uchybień skutkujących jedy-
nie np. zawyżeniem wykazanej w deklaracji kwoty zwrotu podatku, przy czym 
uprawnienie to nie byłoby ograniczone czasowo. Takie ograniczenie występowa-
łoby jednak w przypadku ingerencji organu w sytuacji istotnych uchybień, które 
powodowałyby, że w miejsce deklarowanego zwrotu podatku powinno być okre-
ślone zobowiązanie podatkowe. 

Następnie NSA w wyroku z  dnia 09.03.2010 r., sygn. akt I FSK 3/0933, usunął 
wątpliwości co do przedawnienia możliwości modyfikacji nadwyżki podatku na-
liczonego nad należnym także w postaci przeniesienia na następny okres rozlicze-
niowy. Otóż w uzasadnieniu sąd wskazał, że mimo iż rozważania NSA dokona-
ne w ww. uchwale nie dotyczyły bezpośrednio kwestii przedawnienia nadwyżki 
podatku naliczonego nad należnym w postaci do przeniesienia na następny mie-
siąc, to jednakże sąd rozstrzygnął – obok wątpliwości interpretacyjnych w zakre-
sie stosowania art. 70 § 1 O.p. do nienależnie otrzymanego zwrotu w formie bez-
pośredniej – także kwestię zastosowania tego przepisu do kwoty do przeniesienia 
na następny miesiąc.

NSA w wyroku z dnia 09.03.2010 r. podkreślił, że mając na uwadze upływ 
terminu przedawnienia, należy uznać, że nie jest za dany okres możliwe, obok  
określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, także 
„wprowadzanie zmian w zakresie poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
tego podatku, w tym wysokości podatku naliczonego względem zadeklarowanej 
przez podatnika, a zatem niemożliwa jest też modyfikacja kwoty nadwyżki po-

33 http://orzeczenia.nsa.gov.pl
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datku naliczonego, podlegającej przeniesieniu na kolejne okresy rozliczeniowe”. 
Ustalenie terminu przedawnienia elementów konstrukcyjnych podatku od towa-
rów i usług pozwala stwierdzić, że po upływie tego czasu organy podatkowe nie 
mogą ingerować – poprzez dokonanie weryfikacji – w rozliczenia za dany okres 
rozliczeniowy w przedmiocie określenia innej kwoty zwrotu podatku, zatem nie 
mogą także stwierdzić, że doszło do narażenia na nienależny zwrot podatkowej 
należności publicznoprawnej w postaci podatku naliczonego w rozumieniu prze-
pisów o podatku od towarów i usług. Weryfikacja ta i stwierdzenie, że doszło do 
popełnienia czynu stypizowanego w art. 76 § 1 k.k.s., może wobec tego nastąpić 
wyłącznie przed upływem tego okresu. Z powyższego zatem wynika, iż obie for-
my zwrotu należy traktować w taki sam sposób.

Przy rozważaniu kwestii, czy w omawianym przypadku dochodzi do wypeł-
nienia znamion czynu zabronionego z art 76 k.k.s., niezbędne jest podkreślenie 
stanowiska doktryny, iż narażeniem na nienależny zwrot podatkowej należno-
ści publicznoprawnej jest spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa doko-
nania przez właściwy organ takiego zwrotu. Zatem do realizacji znamion tego 
przestępstwa konieczne jest wystąpienie znacznego prawdopodobieństwa takie-
go zwrotu, który nie musi nastąpić34, a więc nie jest istotne, czy należność zo-
stanie przekazana do rąk sprawcy lub innej osoby, czy też zostanie zaliczona na 
pokrycie innych istniejących albo mogących powstać w przyszłości zobowiązań 
podatkowych.35 Zasadny wydaje się zatem pogląd, iż narażenie na nienależny 
zwrot podatkowej należności publicznoprawnej następuje z dniem złożenia de-
klaracji, w której sprawca wprowadza w błąd właściwy organ poprzez wykaza-
nie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, niezależnie od wybranej formy 
zwrotu. Sam zaś fakt wybrania przez podatnika zwrotu w postaci przeniesienia 
nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy nie powoduje przesunięcia momentu,  
w którym do narażenia dochodzi. Samo niewykazanie w dalszych okresach roz-
liczeniowych podatku należnego nie powoduje, że podatnik traci prawo do zmia-
ny formy zwrotu. Taka możliwość występuje już w dniu złożenia przez podatni-
ka odpowiedniej deklaracji. 

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że dla wypełnienia znamion czy-
nu zabronionego z art. 76 § 1 k.k.s. nie jest istotne, jaką formę zwrotu wybrał po-
datnik, natomiast istotne jest samo złożenie deklaracji, w której podatnik wyka-
zał bezpodstawnie nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Od tego bo-
wiem momentu występuje wysokie prawdopodobieństwo takiego zwrotu. Istotne 
jest, że przyjęcie, iż w takiej sytuacji nie zaistniały znamiona czynu zabronionego 
z art. 76 k.k.s., prowadziłoby do wykładni, która uniemożliwiałaby ochronę na-
leżności publicznoprawnych przed narażeniem na nienależny zwrot. Trzeba mieć 

34 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy..., s. 462.
35 W. Kotowski, B. Kurzępa, op. cit., s. 345.
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również na uwadze to, że podatnik ma prawo do zmiany wyboru formy zwro-
tu do momentu jego otrzymania. Obecna regulacja podatkowa zezwala także,  
aby wystąpił on o podzielenie kwoty nadwyżki i uzyskanie do jednej z nich zwro-
tu w postaci bezpośredniej, a w drugiej w postaci przeniesienia na następny okres 
rozliczeniowy.36 Powyższe potwierdza, że dla zaistnienia czynu z art. 76 k.k.s. nie 
ma znaczenia forma rozliczenia nadwyżki. W przypadku przyjęcia innego sta-
nowiska w praktyce mogłoby dochodzić do sytuacji, że sprawca, który wybrał 
formę zwrotu nadwyżki na rachunek bankowy, przed upływem terminu zwro-
tu dokonywałby zmiany wybranej formy celem depenalizacji swego czynu. Taka 
wykładnia omawianego przepisu stałaby w sprzeczności z celem postępowa-
nia karnego skarbowego, którego główną funkcją jest ochrona interesów upraw-
nionych podmiotów za pomocą sankcji karnych37, a także zapewnienie prawi-
dłowego stosowania ustaw podatkowych, w  tym ustawy o podatku od towarów  
i usług.  

SUMMARY

This work was prepared with the purpose of introduction of the tax penal-fiscal protection 
referring to the social-legal dues against exposing it for undue returning, particularly in the form of 
rights for decreasing the due tax amount of calculated VAT tax amount. In this presentation there has 
been stressed the particular character and structures of this tax, including also the point of view of 
applied European community law. 

The author shows doubts referring to the legal qualification of act that consists in misleading the 
proper organ through stating undue tax surplus calculated over the tax surplus due for transferring it 
onto further calculating period, with simultaneous non-showing it in the further calculating period 
of due tax.

In this work there was performed research to reply the question whether the same activity, 
according to selected by the taxpayer the way of returning VAT tax, is tax fraud, or in the case of 
selecting by him “indirect returning”, this act does not constitute an offence.

The author also drew attention to the purpose of fiscal penal proceeding, in particular to its main 
function in the form of the authorized subjects’ business protection with usage of penal sanctions, as 
well as to the need of providing protection against exposure to undue returning of each social-legal 
due, regardless of the way of returning the given dues selected by the taxpayer.

36 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., s. 788.
37 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, op. cit., s. 22.
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