
   

  
Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

ANALIZY i REKOMENDACJE 

Nr 3/2016 

  
 

 

 

 

 

 

 

Skarga pauliańska a zobowiązania podatkowe 

 

Ewelina Chylińska, Franciszek Kalinowski, Ewelina Maciejak 

pod nadzorem merytorycznym r.pr. Roberta Krasnodębskiego 

 

 

— Zobowiązanie podatkowe jest ze swej natury stosunkiem prawnym 

ukształtowanym odmiennie od stosunku cywilnoprawnego – nie występuje w nim 

równorzędność podmiotów oraz ekwiwalentność świadczeń.  

— Obowiązujący stan prawny nie pozwala na rozszerzanie katalogu osób trzecich 

odpowiedzialnych za zobowiązania podatnika. Szczególne zastrzeżenia budzi 

rozszerzanie tego kręgu w drodze analogii. 

— Stosowanie actio pauliana przez organy podatkowe opiera się tylko i wyłącznie na 

orzecznictwie sądowym, co może budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady 

legalizmu, zasady pewności prawa oraz zasady ustawowej określoności 

zobowiązań podatkowych. 

— Stosowanie przepisów o skardze pauliańskiej w znacznym stopniu pozostaje w 

sprzeczności z regulacjami Ordynacji Podatkowej dotyczącymi tajemnicy 

skarbowej  

— Powyższe wątpliwości prowadzą do konkluzji, że organom podatkowym nie 

przysługuje przewidziana w art. 527 Kodeksu Cywilnego ochrona.  

 

 

I. Uwagi ogólne 

 

A. Wprowadzenie 

Wykorzystywanie przez organy podatkowe tzw. skargi pauliańskiej, instytucji 

właściwej wyłącznie dla prawa cywilnego od wielu lat budzi wątpliwości i kontrowersje w 

doktrynie1. Po wejściu w życie ustawy z 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja Podatkowa2, tj. 1 

stycznia 1998 r., przepisy regulujące odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania 

podatkowe (rozdział 15 o.p.) przez długi czas były uważane za jedyną drogę, dzięki której 

organy podatkowe miały możliwość wyegzekwowania zaległych należności podatkowych od 

                                                           
1 Zob. glosa krytyczna M. Jasińskiej do postanowienia. SN z dnia 13maja 2003 r., V CK 63/02, MoP 2004, Nr 

17, s. 811; B. Brzeziński, M. Kalinowski, Dopuszczalność stosowania skargi pauliańskiej do należności 

podatkowych, POPod z 2015, Nr 2. 
2 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.); dalej jako o.p. 
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osób trzecich, a określony w przepisach dopuszczalny krąg podmiotów odpowiedzialnych był 

uważany za zamknięty. 

 

B. Dopuszczalność stosowania skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa 

Kwestia dopuszczalności stosowania cywilistycznej konstrukcji skargi pauliańskiej (actio 

pauliana) dla ochrony należności publicznoprawnych była przedmiotem orzecznictwa sądów 

powszechnych oraz Sądu Najwyższego już od wczesnych lat 90. Pomimo istnienia pewnych 

rozbieżności w orzecznictwie3 można przyjąć, że stosowanie actio pauliana do wierzytelności 

innych niż cywilnoprawe uznawane było za niedopuszczalne. Potwierdzają to rozstrzygnięcia 

zarówno sądów powszechnych4 oraz Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 24 czerwca 1999 

r.5 SN stwierdził, że „nie jest dopuszczalna ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności 

dłużnika (art. 527 KC), jeżeli wierzytelność Skarbu Państwa wynika z wydanej decyzji organu 

podatkowego ustalającej zobowiązanie podatkowe dłużnika”6. Przyjmowano zatem, że Skarb 

Państwa lub gmina jako wierzyciel ze stosunków publicznoprawnych nie ma uprawnienia do 

występowania ze skargą pauliańską dla wyegzekwowania zaległych należności podatkowych. 

 

Pogląd ten ewoluował, początkowo poprzez uznanie, że jeśli roszczenie oparte jest na 

zdarzeniach prawnych, które mogą stanowić źródło stosunków cywilnoprawnych, droga 

sądowa jest dozwolona 7
. Następnym etapem było dopuszczenie przez Sąd Najwyższy 

możliwości wykorzystania actio pauliana w sprawach, w których Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych domaga się ochrony należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne8. 

Szczególnie istotne znaczenie miał wyrok wydany w dniu 10 lipca 2000 r. przez Trybunał 

Konstytucyjny9, w którym uznano, że sprawa cywilna może dotyczyć również należności, 

jeżeli ich źródłem jest decyzja administracyjna. Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia 

była zasadnicza zmiana linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, polegająca na dopuszczeniu 

możliwości zastosowania skargi pauliańskiej przez organy podatkowe do wyegzekwowania 

zaległych należności podatkowych. Zmianę potwierdziły uchwała Sądu Najwyższego z dnia 

12 grudnia 2003 r.10 oraz przede wszystkim wyrok z dnia 28 października 2010 r.11, w którym 

                                                           
3Por. wyrok. SA w Gdańsku z dnia 26 lutego 1993 r., I ACr 91/93, OSA 1993, Nr 8, poz. 54, s. 18 i 

postanowienie. SA w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1994 r., ACz 309/94, OSA/Gd. 1994, Nr 2, poz. 34. 
4 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 29 czerwca1999 r., I ACz 620/99, PG 1999, Nr 12, poz. 62; wyrok SA 

w Warszawie z dnia 20 maja 1999 r., I ACa 128/99, OSA 2001, Nr 1, poz. 4. 
5 Wyrok. SN z 24 czerwca1999 r., II CKN 298/99, OSNC 2000, Nr 1, poz. 15, s. 81. 
6 Tak również postanowienie. SA w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1994 r., I ACz 309/94, POSAG 1994, Nr 2, poz. 

34; postanowienie SA w Katowicach z dnia 29 czerwca 1999 r., I ACz 620/99, PG 1999, Nr 12, poz. 62, a także 

wyrok SA w Warszawie z dnia 20maja 1999 r., I ACa 128/99, OSA 2001, Nr 1, poz. 4. Niezwykle ważnym w 

tym zakresie był również późniejszy wyrok NSA z dnia 10czerwca 2003 r., w którym NSA uznał, że „Osobami 

trzecimi, które ponoszą odpowiedzialność z tytułu cudzych zaległości podatkowych mogą być wyłącznie 

podmioty wymienione w art. 110–117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, 

poz. 926 ze zm.). Katalog osób trzecich określonych w powołanych przepisach ma zatem charakter zamknięty.”. 
7 Postanowienie SN z dnia 22 kwotenia 1998 r., I CKN 1000/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 6, s. 21; postanowienie 

SN z dnia 10 marca 1999 r., II CKN 340/98, OSNC 1999, Nr 9, poz. 161, s. 56. 
8 Postanowienie SN z dnia 16 kwietnia 2002 r., V CK 41/02, OSP 2003, Nr 2, poz. 22. 
9 Wyrok TK z dnia 10lipca 2000 r., SK 12/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 143.  
10 Uchwała SN(7) z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 85/02, OSNC 2003, Nr 10, poz. 129, s. 1. 
11 Wyrok. SN z dnia 28 października 2010 r., II CSK 227/10, OSNC – Zb. dodatkowy 2011, Nr A, poz. 23, s. 

153. 
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dopuszczono stosowanie – w drodze analogii – skargi pauliańskiej do należności 

podatkowych i uznano za nieaktualne poprzednie, sprzeczne z najnowszym stanowiskiem 

orzeczenia. Sąd Najwyższy wyraził wprost, że „do ochrony należności podatkowych może 

mieć zastosowanie – w drodze analogii – skarga pauliańska”12.  

 

C. Skutki oraz waga problemu 

Należy podkreślić, że możliwość stosowania regulacji przewidzianej w art. 527 k.c.13 przez 

organy podatkowe wynika wyłącznie ze zmienionej w ostatnich latach doktryny orzeczniczej, 

co może budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady legalizmu, wyrażonej w art. 7 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej14, zasady pewności prawa z art. 2 Konstytucji RP oraz 

zasady ustawowej określoności zobowiązań podatkowych z art. 217 Konstytucji RP. 

 

W przypadku uzyskania korzystnego wyroku sądowego, organy podatkowe mogą prowadzić 

egzekucję z przedmiotów majątkowych przekazanych przez podatnika osobom trzecim, z 

pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Z tego powodu, instytucja actio pauliana jest 

wykorzystywana przez administrację skarbową coraz częściej, do tego stopnia, że praktyka ta 

stała się przedmiotem wystąpienia generalnego Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra 

Finansów15.  

 

W piśmie z dnia 25 stycznia 2016 r. RPO wskazał, że organy podatkowe coraz częściej 

wnoszą pozwy do sądów powszechnych w celu uznania czynności prawnej dokonanej przez 

podatnika z osobą trzecią za bezskuteczną w stosunku do Skarbu Państwa, uznając 

dopuszczalność takich skarg w drodze analogii. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał 

również, że „Obecnie panuje powszechny pogląd sprzeciwiający się stosowaniu analogii w 

prawie podatkowym na niekorzyść podatnika (…). W literaturze wskazuje się, że zasada ta nie 

ma źródła w prawie pozytywnym, ale jest elementem kultury prawnej (…). Jest ona 

konsekwencją stosowania ogólnej zasady in dubio pro tributario, wyrażonej obecnie wprost w 

art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.”16. Zdaniem RPO, 

Ministerstwo Finansów powinno zdecydować, czy przy dochodzeniu należności 

publicznoprawnych dopuszczalne jest stosowanie przez organy podatkowe skargi pauliańskiej 

– instytucji prawa cywilnego. 

 

Dnia 22 lutego 2016 r. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wystąpienie RPO17 . W 

                                                           
12 Tamże. 
13 Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.); dalej jako 

k.c. 
14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); dalej jako 

Konstytucja RP. 
15 Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej jako: RPO) do Ministra Finansów w sprawie 

skargi paulińskiej.; dostępne pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG.V.511.645.2015.-

do%20Ministra%20Finans%C3%B3w%20%28skarga%20paulia%C5%84ska%29%2025%20stycznia.pdf. (na 

dzień 30 czerwca 2016) 
16 Tamże. 
17 Odpowiedź Ministra Finansów. na wystąpienie RPO, Nr PK4.055.1.2016, http://www.mf.gov.pl. (na dzień 30 

czewrca 2016 r.). 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG.V.511.645.2015.-do%20Ministra%20Finansów%20%28skarga%20pauliańska%29%2025%20stycznia.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG.V.511.645.2015.-do%20Ministra%20Finansów%20%28skarga%20pauliańska%29%2025%20stycznia.pdf
http://www.mf.gov.pl/
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ocenie Ministra Finansów nie ma przesłanek do kwestionowania dopuszczalności 

dochodzenia przez Skarb Państwa należności publicznoprawnych na drodze skargi 

pauliańskiej. Podniesiono również, że nie ma powodów, aby w świetle art. 84 Konstytucji RP, 

należności publicznoprawne miały gorszy standard ochrony niż wierzytelności 

cywilnoprawne. W odniesieniu do zmiany regulacji prawnych w tym zakresie, stwierdzono, 

że „tworzenie nowych regulacji, a więc w praktyce poddanie w wątpliwość istniejącego 

dorobku legislacyjnego i orzeczniczego, nie byłoby korzystne ani dla organów podatkowych, 

ani dla podatników, ani dla osób trzecich, które dokonały czynności cywilnoprawnych z 

podatnikami. Rozwiązaniem, które pozwalałoby na zachowanie dorobku legislacyjnego i 

orzeczniczego byłoby wprowadzenie przepisu, który ograniczałby się do stwierdzenia, że 

skarga pauliańska ma zastosowanie również do ochrony wierzytelności publicznoprawnych. 

Powstaje jednak pytanie, czy takie rozwiązanie byłoby celowe, skoro w praktyce niczego nie 

zmieniłoby z punktu widzenia uczestników obrotu prawnego, a jedynie mogłoby zmniejszyć 

wątpliwości niektórych przedstawicieli doktryny.”. 

 

Efektem coraz częstszego wykorzystania actio pauliana przez organy podatkowe jest wzrost 

liczby skarg kasacyjnych wnoszonych do SN, wyrażających wątpliwości związane 

zestosowani tej instytucji. W dotychczasowym orzecznictwie SN wyrażał pogląd, zgodnie z 

którym, w stosunku do wierzytelności przyszłych (art. 530 Kodeksu postępowania 

cywilnego18), aby zastosować skargę pauliańską, wystarczające było wykazanie istnienia u 

dłużnika świadomości możliwego pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli, a więc istnienia 

zamiaru ewentualnego 19 . Stanowisko to zostało w ostatnim czasie zrewidowane. W 

najnowszym orzeczeniu 20  dotyczącym skargi pauliańskiej wytoczonej przez Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Katowicach SN stwierdził, że dłużnikowi należy wykazać nie tylko 

zamiar ewentualny, ale bezpośredni. Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) przez zamiar 

pokrzywdzenia rozumieć należy taki stosunek psychiczny dłużnika do wyobrażonego skutku 

podjętego działania, który pozwala przyjąć, że chce on pokrzywdzenia wierzyciela przyszłego, 

a czynność zostaje dokonana w tym celu. Jeżeli dłużnik dokonując danej czynności prawnej 

miał na uwadze inny cel, skarga pauliańska nie odniesie skutku”. Należy przewidywać, że w 

związku z coraz bardziej powszechnym wykorzystaniem instytucji actio paulina przez organy 

podatkowe, SN będzie coraz częściej zmuszony rozstrzygać związane z nią wątpliwości. 

 

II. Skarga pauliańska – charakterystyka instytucji 

 

A. Informacje ogólne 

Skarga pauliańska (łac. actio pauliana) jest jedną z niewielu instytucji prawa rzymskiego, 

która w niemal niezmienionej postaci przetrwała w kontynentalnych systemach prawnych do 

                                                           
18 Ustawa z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze 

zm.); dalej jako: k.p.c. 
19 Wyrok SN z dnia 7 lutego 2008 r., V CSK 434/07, Legalis. 
20 Wyrok SN z dnia 29 maja 2015 r., V CSK 454/14, Legalis. 
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dnia dzisiejszego 21 . Celem skargi pauliańskiej od początku jej istnienia była ochrona 

wierzytelności w razie nielojalnego zachowania dłużnika, polegającym na celowym 

doprowadzeniu do stanu niewypłacalności (np. poprzez dokonywanie darowizn na rzecz 

osoby najbliższej). Na gruncie polskiego prawa skarga pauliańska została uregulowana w 

Tytule X Księgi Trzeciej k.c. (art. 527–534). W literaturze podkreśla się typowo 

prywatnoprawny charakter tej instytucji22. 

 

B. Konstrukcja skargi pauliańskiej w świetle k.c. 

Jak wspomniano powyżej, skarga pauliańska ma na celu ochronę wierzytelności w razie 

niewypłacalności dłużnika. Możliwość podniesienia przez wierzyciela zarzutów 

przewidzianych w art. 527 k.c. możliwa jest jedynie w pewnych, ściśle określonych przez 

Kodeks warunkach: 

 pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje wierzytelność; 

 wierzytelność ta jest zaskarżalna (tj. może być dochodzona przed sądem lub innym 

organem państwowym); 

 dłużnik dokonał czynności prawnej z osobą trzecią, mając na celu pokrzywdzenie 

wierzyciela;, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności 

mogła się dowiedzieć. 

 w wyniku dokonania tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny lub stał się 

niewypłacalny w większym niż dotychczas stopniu. 

Specyficzną cechą skargi pauliańskiej, wyróżniającą ją na tle innych instytucji prawa 

mających na celu ochronę interesów wierzycieli, jest to że uprawniony podmiot nie występuje 

z powództwem o zasądzenie świadczenia, lecz domaga się uznania za bezskuteczną czynności 

dokonanej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią23. 

 

III. Argumentacja zwolenników stosowania skargi pauliańskiej do zobowiązań 

podatkowych 

 

Zwolennicy wykorzystania skargi pauliańskiej do należności podatkowych opierają swój 

pogląd (wyrażony w aktualnym stanowisku SN) na przekonaniu o możliwości zastosowania 

tzw. analogiae legis. Mimo że dostrzegają generalny zakaz wnioskowania w drodze analogii 

w prawie podatkowym to uznają, że wykorzystanie actio pauliana w ten sposób „nie rodzi 

nowych podatkowo-prawnych stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu, nie 

powoduje też rozszerzenia zakresu opodatkowania24”, a tym samym nie narusza wskazanego 

zakazu. Inaczej mówiąc „sąd, stwierdzając na podstawie art. 527 i nast. KC bezskuteczność 

umowy zawartej między wierzycielem publicznoprawnym i osobą trzecią, nie wkracza w ogóle 

                                                           
21 System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2001, 

s. 1226. 
22 Tamże, s. 1227. 
23 Tamże, s. 1228. 
24 Wyrok. SN z dnia 28października 2010 r., II CSK 227/10, OSNC – Zb. dodatkowy 2011, Nr A, poz. 23, s. 

153. 
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w obszar uprawnień i obowiązków podatkowych25”. 

 

Uznają ponadto, że narzędzia, jakie posiada organ podatkowy na mocy o.p. w stosunku do 

osób trzecich mimo, że liczne, nie dają ochrony tak skutecznej, jaka przysługuje 

wierzycielowi w skardze pauliańskiej. Należności publicznoprawne oraz wierzytelności 

cywilnoprawne powinny bowiem posiadać równy standard ochrony. Dodatkowo, nadanie 

organowi podatkowemu w ramach regulacji prawnopodatkowych samodzielnych uprawnień 

do uznawania czynności prawnych za bezskuteczne, byłoby sprzeczne z porządkiem 

konstytucyjnym, dlatego zasadne jest przekazanie tej możliwości sądownictwu 

powszechnemu. 

 

Istotne jest ponadto, że na obecną linię orzeczniczą istotny wpływ miał wspomniany wyrok 

TK z dnia 10lipca 2000 r., który uznał, że w pojęciu „sprawy cywilnej” mieszczą się 

roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja 

administracyjna. Tym samym sąd konstytucyjny dopuścił możliwość stosowania prawa 

cywilnego materialnego do obowiązku świadczenia między podmiotami, które łączył 

pierwotnie tylko stosunek administracyjnoprawny26. 

 

Podkreśla się także niejako „generalne” i „szersze” znaczenie prawa cywilnego dla całego 

systemu prawnego, ponieważ zasięg „pewnych instrumentów prawnych regulowanych w 

kodeksie cywilnym wykracza poza stosunki cywilnoprawne” 27 . Zwolennicy opisywanego 

stanowiska przytaczają rozstrzygnięcia TK, który stwierdzał, że odpowiednie przepisy k.c. 

mają zastosowanie „niezależnie od tego, na tle jakich stosunków prawnych te przesunięcia 

[majątkowe – przyp.] nastąpiły”28 , a także, że „pojęcie <<sprawa cywilna>> obejmuje 

swoim zakresem roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródłem powstania 

jest decyzja administracyjna”, a więc „roszczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, których 

źródłem powstania były decyzje administracyjne”29. Jako argument przywołują również art. 

177 Konstytucji RP, zgodnie z którym sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości 

we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych 

sądów. 

 

IV. Skarga Pauliańska a zobowiązania podatkowe 

 

A. Zasada ustawowej określoności zobowiązań podatkowych 

Podstawą prawną do nakładania podatków w polskim systemie prawym jest art. 217 

Konstytucji RP. Artykuł ten stanowi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, 

określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad 

                                                           
25 Tamże. 
26 Wyrok SN z dnia 28 października 2010 r., II CSK 227/10, OSNC – Zb. dodatkowy 2011, Nr A, poz. 23, s. 

153. 
27 Wyrok TK z dnia 5 października 2005 r., SK 39/05, OTK Seria A 2005, Nr 9, poz. 104. 
28 Tamże. 
29 Postanowienie. TK z dnia 6czerwca 2013 r., Ts 126/12, OTK Seria B 2013, Nr 5, poz. 478. 
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przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w 

drodze ustawy. Konstytucja RP ustanawia zatem bezwzględną wyłączność ustawy w 

sprawach wymienionych w tym przepisie, pozostawiając ustawodawcy swobodę w 

zaliczaniu danin do poszczególnych kategorii oraz w określaniu nazw nakładanych danin. 

Ustawodawca powinien określić elementy konstrukcji podatków oraz innych danin 

publicznych – tj. podmiot, przedmiot i stawkę oraz ulgi i umorzenia oraz podmioty zwolnione. 

Ze sformułowania użytego w Konstytucji RP wynika, że ulgi, umorzenia i zwolnienia są 

elementem ustawowej konstrukcji podatku lub innej daniny publicznej. Obowiązek 

ustawowego uregulowania kwestii podatkowych zaowocował stworzeniem prawnego systemu 

regulującego obowiązek ponoszenia ciężarów podatkowych.  

 

B. Charakter zobowiązania podatkowego 

W tym miejscu należy zastanowić się nad charakterem zobowiązania podatkowego. 

Zobowiązanie podatkowe stanowi jedną z podstawowych konstrukcji prawa podatkowego. 

Zgodnie z art. 5 o.p., zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego 

zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo 

gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa 

podatkowego. Tak więc, ramach stosunku zobowiązania podatkowego wyróżnia się 

wierzyciela podatkowego reprezentowanego przez właściwy organ podatkowy, dłużnika 

podatkowego (podatnik) oraz świadczenie, którym jest zapłata podatku. Wszystkie 

wymienione elementy stosunku tego zobowiązania są uregulowane bezpośrednio przez 

przepisy prawa podatkowego. Należy przyjąć, że „prawo podatkowe nie przewiduje przy 

tym, odmiennie niż prawo cywilne, ogólnej kompetencji dla stron danego stosunku prawnego 

do kształtowania jego treści na podstawie wzajemnych uzgodnień”30. A zatem, każda tego 

typu możliwość na gruncie prawa podatkowego musi posiadać odrębną podstawę prawną. To 

wskazuje, że zobowiązanie podatkowe, nie jest zobowiązaniem o charakterze 

cywilnoprawnym. Na takim stanowisku stoi również judykatura. Sąd Najwyższy w wyroku z 

dnia 18kwietnia 2002 r. stwierdził, że „zobowiązanie podatkowe ma charakter 

publicznoprawny, a nie cywilnoprawny i dlatego zarówno obowiązku podatkowego, jak i 

odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe nie można wyprowadzać z postanowień 

umowy cywilnoprawnej” 31 . O publicznoprawnym charakterze zobowiązania podatkowego 

stwierdził wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny: „zobowiązania 

podatkowe mają charakter zobowiązań publicznoprawnych, co oznacza m.in., iż ich 

powstanie nie jest uzależnione od zawinienia podatnika”32. 

 

Należy podkreślić potrzebę odróżnienia spraw związanych ze zobowiązaniami 

podatkowymi od tzw spraw cywilnych. Pierwsze z nich wynikają z działalności Państwa w 

ramach imperium, drugie zaś są przynależne Państwu działającemu jako Skarb Państwa, w 

zakresie swoich uprawnień należących do dominium. Także Europejski Trybunał Praw 

                                                           
30 M. Ślifirczyk, w: Prawo finansowe. Prawo podatkowe. Tom II, pod red. H. Litwińczuk, Warszawa 2012, s. 39. 
31 Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., III RN 170/01, Legalis. 
32 Wyrok NSA z dnia 10 lutego 1999 r., I SA/Gd 67/97, Legalis. 
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Człowieka w wyroku z dnia 12lipca 2001 r. w sprawie Ferrazzini p. Włochom stwierdził, że 

sprawy podatkowe stanowią sedno prerogatyw władz publicznych, w których przeważa 

publiczny charakter stosunku między podatnikiem i władzą podatkową. Oznacza to, że spory 

podatkowe mieszczą się poza zakresem praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym, 

mimo, że z konieczności wywołują one skutki finansowe dla podatnika33. 

 

Właściwą dla zastosowania instytucji skargi pauliańskiej ustawą jest kodeks postępowania 

cywilnego. Zgodnie z art. 1 k.p.c., przepisy kodeksu normują postępowanie sądowe w 

sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa 

pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, 

do których przepisy k.p.c. stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Dotyczy zatem tylko i 

wyłącznie spraw cywilnych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 1999 r. stwierdził, 

że: „<<Sprawą cywilną>> będzie każda sprawa dotycząca ochrony praw podmiotowych, 

wynikająca ze stosunków unormowanych przez prawo cywilne. Skoro prawo cywilne reguluje 

stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi (art. 1 k.c.), przeto 

przez sprawy cywilne rozumieć należy sprawy dotyczące ochrony praw podmiotowych wynikłe 

ze stosunków cywilnoprawnych normowanych prawem cywilnym, bez względu na to, między 

jakimi podmiotami one zachodzą i czy chodzi w nich o prawa i interesy indywidualne 

jednostek, czy też o prawa i interesy państwa.”34 . W tym samym wyroku SN stwierdził 

również, że „wierzytelności te [powstałe w wyniku zobowiązania podatkowego – uzup.] nie 

mają charakteru cywilnoprawnego, a tylko publicznoprawny i do nich przepisy art. 527–532 

KC nie mają zastosowania. Wymienione akty prawne, a zwłaszcza ordynacja podatkowa, 

regulują odpowiedzialność podatkową podatnika i osób trzecich; dla takich wierzytelności 

droga sądowa nie jest dopuszczalna”. W zobowiązaniu podatkowym nie występuje 

charakterystyczna dla stosunków cywilnoprawnych równorzędność podmiotów tych 

stosunków i wzajemność (ekwiwalentność) ich świadczeń, lecz stosunki są kształtowane w 

drodze zarządzenia administracyjnego, opartego na zasadzie nadrzędności, w których jedna 

strona występuje w charakterze organu administracyjnego. Należy zatem podkreślić, dla 

takich stosunków prawnych, nie jest dopuszczalna przewidziana w art. 527 i nast. k.c. 

ochrona. Prowadziłoby to do naruszenia art. 1 o.p., który zastrzega wyłączność tej ustawy dla 

stosunków związanych ze zobowiązaniami podatkowymi. 

 

C. Dochodzenie roszczeń od osób trzecich na gruncie Ordynacji podatkowej  

Instytucja odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika sięga 

swymi korzeniami do unormowań zawartych w ustawie z dnia 15 marca 1934 r. j Ordynacja 

podatkowa35. Rozwiązania w tym zakresie przejęte zostały przez dekret z dnia 16maja 1946 r. 

o zobowiązaniach podatkowych36, zastąpiony następnie dekretem z dnia 26 października 1950 

                                                           
33 Wyrok ETPCz z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie Ferrazzini p. Włochom, 44759/98, teza 24–31, 

www.echr.coe.int. 
34 Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 1999 r., II CKN 298/99, OSNC 2000, Nr 1, poz. 15, s. 81. 
35 Tekst jedn. Dz.U. z 1936 r. Nr 14, poz. 134 ze zm. 
36 Dz.U. Nr 27, poz. 173 ze zm. 
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r. o zobowiązaniach podatkowych37. Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich, w tym 

tych nabywających majątek podatnika nie uległy właściwie zmianie w kolejnym akcie 

prawnym z tego zakresu – ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych. 

Obecnie, instytucja odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika 

została uregulowana w Rozdziale 15 Działu III o.p. Należy podnieść, że ustawodawca nie 

pominął uregulowania tej kwestii w o.p., co więcej został jej poświęcony cały rozdział. To 

pokazuje, że w zamiarze prawodawcy był to zabieg celowy, a regulacja ta stanowi pełne i 

wystarczające instrumenty dla Państwa dla wyegzekwowania należnych zaległości. 

Regulacja ta stanowi, że osoby trzecie odpowiadają za zaległości podatkowe oraz podatki 

niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów, odsetki za zwłokę 

od zaległości podatkowych, niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od 

towarów i usług oraz ich oprocentowanie, a także koszty postępowania egzekucyjnego w 

przypadkach i w zakresie przewidzianych w przywołanym rozdziale o.p. 

 

D. Brak możliwości rozszerzenia katalogu osób trzecich  

Obecnie obowiązujący stan prawny nie pozwala na pozaustawowe rozszerzanie katalogu osób 

trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania podatnika. Z art. 107 § 1 o.p. wynika, że osobami 

trzecimi, które ponoszą odpowiedzialność z tytułu cudzych zaległości podatkowych, mogą 

być wyłącznie podmioty wymienione w art. 110–117b o.p. Ustawodawca przestrzega zatem 

zasady, że katalog osób trzecich ma charakter zamknięty. Wierzycielowi podatkowemu nie 

przysługuje prawo, w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należnego podatku, 

zastosowania innych środków niż przewidzianych w ogólnym prawie podatkowym.  

 

Skoro katalog podmiotów wskazany w art. 110–117a o.p. jest określony w sposób 

wyczerpujący a rozszerzanie tego katalogu w drodze doktrynalnej czy orzeczniczej nie jest 

dopuszczalne tym samym, zastosowanie art. 527 k.c. (skargi pauliańskiej) do egzekwowania 

należności podatkowych nie jest możliwe ani konieczne. Wynika to z założenia (opartego na 

koncepcji racjonalnego ustawodawcy), że o.p. reguluje w sposób kompleksowy i wyłączny 

wszystkie kwestie związane z odpowiedzialnością osób trzecich za zaległości podatkowe 

podatnika. Nie występuje tym samym „luka” prawna w przedmiotowej regulacji. 

Zastosowanie zatem art. 527 k.c. w drodze analogii dla wyegzekwowania przez Państwo 

powstałej zaległości podatkowej nie jest możliwe i nie powinno być stosowane. 

Odpowiedzialność osoby trzeciej, nabywającej składniki majątku podatnika uregulowana jest 

wyłącznie w art. 112 o.p. i stanowi – przyjęty na gruncie prawa podatkowego - odpowiednik 

art. 527 k.c.  

 

E. Zasada pewności prawa 

Z fundamentalnej konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w 

art. 2 Konstytucji RP, wynikają daleko idące konsekwencje zarówno gdy chodzi o same 

wymagania co do techniki legislacyjnej (zasada przyzwoitej legislacji, określoności 

przepisów), jak i co do bezpieczeństwa prawnego (zasada ochrony zaufania do państwa i 

                                                           
37 Dz.U. Nr 49, poz. 452 ze zm. 
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stanowionego przezeń prawa, zasada ochrony praw nabytych). Ogólne zasady wynikające z 

art. 2 Konstytucji RP powinny być przestrzegane szczególnie restryktywnie, gdy chodzi o 

akty prawne ograniczające wolności i prawa obywatelskie oraz nakładające obowiązki wobec 

państwa38. Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa 

opiera się na pewności prawa, czyli takim zespole jego cech, które zapewniają jednostce 

bezpieczeństwo prawne – umożliwiają jej decydowanie o swoim postępowaniu w oparciu o 

możliwie pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji 

prawnych, jakie ich działania mogą za sobą pociągnąć. 

 

Zasada pewności prawa jest bardzo istotna w szczególności w odniesieniu do materii 

prawa podatkowego, która ingeruje w tak ważne prawo jakim jest prawo własności. 

Przepisy prawa podatkowego, w myśl tej zasady, powinny być sformułowane w sposób jasny 

i zrozumiały, aby umożliwić adresatowi bez trudności określenie prawnych konsekwencji 

swego postępowania.  

 

Obok zasad prawidłowej legislacji, istotnym czynnikiem statuującym zasadę pewności prawa 

jest praktyka jej stosowania przez organy państwowe, a także sądy. Przyzwolenie na luźne 

interpretowanie przepisów lub rozszerzanie zakresu odpowiedzialności poza jasno 

wyznaczone granice prowadzi w sposób nieunikniony do zachwiania zasady pewności prawa.  

Od dawna w orzecznictwie Trybunału ugruntowane jest stanowisko, że dziedziną, w której 

nakaz określoności wymaga szczególnego zaakcentowania jest – obok prawa karnego – także 

prawo daninowe, zwłaszcza gdy chodzi o przepisy regulujące obowiązki podatkowe osób 

fizycznych39. 

 

Z art. 107 § 1 o.p. wynika, że osobami trzecimi, które ponoszą odpowiedzialność z tytułu 

cudzych zaległości podatkowych, mogą być wyłącznie podmioty wymienione w Rozdziale 15 

Działu III o.p. Rozdział ten zawiera numerus clausus takich podmiotów. Dokonanie 

rozszerzenia kręgu osób odpowiedzialnych za zaległości podatkowe poprzez umożliwienie 

zastosowania instytucji skargi pauliańskiej przewidzianej w k.c. godzi także w zasadę 

wyłączności ustawowej dla nakładania należności podatkowych. W Rozdziale tym w sposób 

jasny i precyzyjny określony został katalog podmiotów, które mogą ponosić 

odpowiedzialność za nie swoje zaległości podatkowe. Brak także jakiegokolwiek odesłania do 

przepisów KC. Zastosowanie w takiej sytuacji poprzez analogiae legis instytucji skargi 

pauliańskiej do wyegzekwowania zaległości podatkowej uderza w przewidywalność prawa 

oraz w zakres odpowiedzialności za zaległości podatkowe.  

 

F. Tajemnica skarbowa 

Interesującym zagadnieniem, które również przemawia za wykluczeniem stosowania analogii 

instytucji skargi pauliańskiej do wyegzekwowania zaległości podatkowych, jest tajemnica 

                                                           
38 Wyrok. TK z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02, OTK Seria A 2002, Nr 6, poz. 83. 
39 Wyr. TK z 2.3.1993 r., K 9/92, OTK 1993, poz. 6; wyr. TK z 27.2.2002 r., K 47/01, OTK Seria A 2002, Nr 1, 

poz. 6. 
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skarbowa. Kwestia ta została uregulowana w Dziale VII o.p. (art. 293–305 o.p.). Zgodnie o.p. 

tajemnicą skarbową objęte są dane: zawarte w deklaracjach podatkowych oraz innych 

indywidualnych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów; 

zawarte w informacjach podatkowych, składanych przez inne podmioty; zawarte w aktach 

dokumentujących czynności sprawdzające, aktach postępowania podatkowego, kontroli 

podatkowej, aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia 

skarbowe; zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego; uzyskane przez 

organy podatkowe w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień w sprawie ustalenia 

cen transakcyjnych oraz uzyskane przez organy podatkowe z banków i innych źródeł. Zakres 

przedmiotowy, którym objęta jest tajemnica skarbowa koliduje w dość istotny sposób z 

przesłankami zastosowania skargi pauliańskiej określonymi w art. 527 § 1 k.c. Mowa tu o 

końcowym fragmencie tego przepisu, a mianowicie „a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy 

zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”. Osoba trzecia, na rzecz której 

dłużnik dokonuje czynności prawnej, ma znacząco ograniczoną możliwość weryfikacji, czy 

korzyść, którą uzyskała została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela. Nie ma bowiem 

prawnej możliwość „sprawdzenia” osoby, od której uzyskała korzyść, czy osoba taka posiada 

zaległości podatkowe (a tym samym może kierować nią przesłanka działania na szkode 

wierzyciela podatkowego), gdyż informacja ta jest objęta tajemnicą skarbową. Pozostaje 

zatem jedynie możliwość domniemywania , że „osoba trzecia wiedziała”, że dłużnik działał 

ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, w tym wypadku wierzyciela podatkowego 

reprezentowanego przez właściwy organ podatkowy. Taka konstrukcja znaczącą ogranicza 

prawa osoby trzeciej. 

 

IV. Podsumowanie 

 

Podsumowując powyższe rozważania wydaje się trafne twierdzenie, że niedopuszczalne jest 

zastosowanie art. 527 k.c. w odniesieniu do zobowiązań podatkowych, w celu 

wyegzekwowania od obywatela należności podatkowej. Jak podniesiono, zobowiązania 

podatkowe ma charakter publicznoprawny, a art. 1 o.p. stanowi o wyłączności tej ustawy dla 

tych zobowiązań. Ordynacja podatkowa jest regulacją autonomiczną, a co za tym idzie, w 

sposób kompleksowy i wyłączny reguluje wszystkie kwestie związane z należnościami 

podatkowymi, które zostały określone w art. 217 Konstytucji RP. Należy stwierdzić, że 

dopuszczalność stosowania instytucji skargi pauliańskiej w tych przypadkach, jest 

naruszeniem zasady pewności prawa, jaką jest gwarancja, że poza enumeratywnie 

określonymi przypadkami w o.p. osoba trzecia nie będzie odpowiadała za zobowiązania 

podatkowe innej osoby. Takie działanie stanowi obejście art. 112 o.p. Nieuzasadnione i błędne 

jest wywodzenie prawa organów podatkowych do skargi pauliańskiej z konstytucyjnego 

prawa do sądu. Przepis art. 177 Konstytucji RP nie oznacza, że jeżeli na podstawie przepisów 

o.p. organ nie może egzekwować podatku od osoby trzeciej (w uwagi na brak możliwości 

spełnienia warunków w niej przewidzianych), to otwiera to drogę do kierowania sprawy do 

sądu cywilnego. Przepisy podatkowe takiej drogi nie przewidują, a zgodnie z konstytucyjną 

zasadą legalizmu określoną w art. 7 Konstytucji RP kompetencja każdego organu władzy 
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publicznej powinna opierać się na wyraźnie sformułowanym przepisie prawnym. Oznacza to, 

że w państwie praworządnym wszelka działalność władcza wymaga podstaw prawnych, tzn. 

legitymacji w prawnie nadanym upoważnieniu do działania. Prawo do sądu jest prawem 

obywatelskim, służącym ochronie interesów jednostek a nie prawem Państwa w sporze z 

obywatelem. Działanie organów podatkowych, które wykorzystują instytucję skargi 

pauliańskiej prowadzi także do naruszenia konstytucyjnego prawa własności, gdyż brak jest 

wyraźnej podstawy do takiego działania. Na zakończenie, należy zatem krytycznie ocenić 

stosowaną praktykę organów podatkowych i uznać ją jako niedopuszczalną. 
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