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Przegrany wyrok przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym? Czy i jakie
mamy szanse w sporze z fiskusem na

etapie egzekucji administracyjnej? 
 
Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z
poszczególnymi elementami, na które zwracamy uwagę
poniżej oraz skonfrontowania ich ze swoją sytuacją
prawną. 
 
Może okazać się, że istnieją realne szanse na obronę
Państwa praw w postępowaniu przed organami
egzekucyjnymi. 
 
Jeśli któraś ze wskazanych sytuacji wydaje się Państwu
znajoma, zachęcamy do skontaktowania się z nami w
celu indywidualnej oceny i ustalenia dalszych kroków
postępowania. 



USTAL KTO ODEBRAŁ PRZESYŁKĘ      
 Z TYTUŁAMI WYKONAWCZYMI

Nieprawidłowe doręczenie tytułów wykonawczych ma wpływ na wszczęcie
egzekucji oraz ma istotne znaczenie w zakresie realizacji praw podatników
do wniesienia zarzutów.
 
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy tytuły wykonawcze zostały
doręczone zobowiązanemu bezpośrednio (os. fizycznej lub uprawnionemu
członkowi zarządu do reprezentowania podmiotu)  czy też odebrał je inny
dorosły domownik, osoba nie upoważniona do reprezentowania spółki, lub
np. dozorca domu.
 
Gdy powyższe wymagania nie zostały spełnione, tytuły wykonawcze
mogły nie zostać prawidłowo doręczone  (por. wyrok WSA w Gliwicach
ISA/Gl 321/19 z 3 września 2019 r. oraz NSA z dnia 24 listopada 2011 r.
sygn. akt II FSK 2327/10, Lex nr 1069872), a postępowanie egzekucyjne
może okazać się niedopuszczalne. To zaś może rodzić istotne skutki dla
przerwania biegu terminu przedawnienia i realizacji dalszych możliwości
procesowych w postępowaniu egzekucyjnym.
 
 
 



USTAL CZY MIAŁEŚ
USTANOWIONEGO
PEŁNOMOCNIKA

 
Po wszczęciu  egzekucj i  ustanowiłeś  pełnomocnika,  a
zawiadomienia  o  zajęciu  wierzytelności  n ie  są  mu
doręczane?  
 
W tak ie j  sytuacj i  organy administ racy jne  są  zobowiązane do
kierowania  korespondencj i  bezpośrednio  do n iego (wyr .  WSA
w Gl iwicach z  26.09.19 r . ,  sygn.  I  SA/GI/865/19 ) .  
 
Pominięc ie  pełnomocnika st rony  jest  równoznaczne z
pominięc iem strony  w danym postępowaniu
administ racy jnym (wyr .  NSA z  10.03.87 r . ,  SA/Wr 875/86)  i
narusza prawo do je j  obrony.  
 
Co więcej ,  doręczenie  tak iego zawiadomienia
pełnomocnikowi  jest  warunkiem skuteczności  za jęc ia
egzekucy jnego co do należności  p ien iężnych.   
 
To oznacza ,  że  brak doręczenia  zawiadomienia  o  zajęciu
wierzytelności  p ieniężnej  Twojemu pełnomocnikowi  jest
nieskuteczne,  co może mieć również wpływ na
przedawnienie  Twojego zobowiązania  podatkowego,
ponieważ w takie j  sytuacj i  termin ten nie  u lega przerwaniu.  
 
 
 
 
 
 



 
Postępowanie  w sprawie  o  przestępstwo lub wykroczenie
skarbowe zostało  wszczęte  przeciwko Tobie,  a
zawiadomienie  o  n im nie  zostało  doręczone Twojemu
pełnomocnikowi?  
 
Jest  to  bardzo ważna kwest ia ,  k tóra  może mieć wpływ na
przedawnienie  Twojego zobowiązania  podatkowego.  
 
Wszczęcie  postępowania  karnoskarbowego powoduje
zawieszenie  5 - letn iego terminu przedawnienia  zobowiązania
podatkowego.  Zawieszenie  powoduje ,  że  termin
przedawnienia  n ie  b iegnie  przez  pewien okres ,  a  po ustaniu
przyczyny  zaczyna b iec  dale j .
 
Natomiast  jeś l i  zawiadomienie  o  jego wszczęciu  zostało
doręczone Tobie ,  a  n ie  Twojemu pełnomocnikowi ,  zostanie
to  uznane za  pominięc ie  Ciebie  w postępowaniu  i  n ie  wywoła
skutków prawnych (wyr .  NSA z  18.03.19 ,  I  FPS 3/18) .  
 
To oznacza,  że  5- letni  termin nie  zostanie  zawieszony i
może okazać s ię ,  że  Twoje  zobowiązanie  podatkowe uległo
przedawnieniu  lub uległo  istotnemu skróceniu,  co  może
mieć znaczenie  na etapie  postępowania  egzekucyjnego.  
 
 

USTAL KOMU ZOSTAŁO
DORĘCZONE ZAWIADOMIENIE O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W
SPRAWIE O PRZESTĘPSTWO LUB
WYKROCZENIE SKARBOWE



Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe
przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął
termin płatności podatku. Po upływie tego terminu zobowiązanie to
przedawnia się. 
 
Termin ten przerywa wszczęcie egzekucji, np. poprzez zajęcie rachunku
bankowego. Co się stanie, gdy ostateczna decyzja podatkowa, na
podstawie której wszczęto egzekucję (co przerywa przedawnienie),
zostanie następnie uchylona? 
  
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem NSA należy uznać, że nie dojdzie w ten
sposób do przerwania biegu przedawnienia i że zobowiązanie, z
uwzględnieniem innych ew. przyczyn zawieszenia lub przerwania biegu
terminu przedawnienia, przedawni się w 5-letnim trybie (uchw. NSA z
26.02.18 r. I FPS 5/17). 
 
To oznacza, że uchylenie decyzji, na podstawie której wszczęto
postępowanie przeciwko Tobie niweczy niekorzystne dla Ciebie skutki
zastosowania środka egzekucyjnego, a 5-letni termin przedawnienia liczy
się od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. 
 
 

USTAL CZY OSTATECZNA DECYZJA
PODATKOWA NIE ZOSTAŁA UCHYLONA



Postępowanie egzekucyjne nierzadko postrzegane jest jako etap formalny
polegający wyłącznie na biernym trwaniu w egzekucji z majątku dłużnika.
Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie zdarzenia zarówno o
charakterze faktycznym jak i prawnym w trakcie trwania sporu
podatkowego tworzą określone skutki prawne, które mogą mieć później
wpływ na bieg terminów przedawnienia na etapie postępowania
egzekucyjnego.
 
Również podjęte przez organy inicjatywy dochodzenia wierzytelności od
podatnika jak i zakres stosowanych środków procesowych mogą tworzyć
podstawy prawne, pozwalające już na etapie egzekucyjnym na podważenie
ich skuteczności. 
 
Sposób prowadzenia sporu na etapie postępowania egzekucyjnego należy
rozważać już przy podejmowaniu strategii procesowej na etapie
prowadzenia sporu podatkowego tak aby planowanie odpowiednich kroków
prawnych miało szanse zdecydować w późniejszym okresie o powodzeniu
reprezentacji Klienta.     
 
 
 
 

USTAL CZY ...
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