
Postępowania nadzwyczajne



N a d z w y c z a j n e  t r y b y  p o s t ę p o w a n i a  s ł u ż ą 
wyeliminowaniu z obrotu prawnego ostatecznych 
decyzji podatkowych, których zmianę lub obalenie 
uzasadnia interes stron, ciężkie wady decyzji lub ich 
dezorganizujący wpływ na stosunki prawne

Tryby o znaczeniu szczególnym, mogą być 
wykorzystane wyłącznie w przypadku wystąpienia 
stosownych przesłanek (różnych w każdym trybie). 

Tym samym nie są to tryby wzajemnie konkurencyjne i 
każdy pozwala na usunięcie innych wad.



Postępowania nadzwyczajne

- wznowienie postępowania (art. 240 - 246)
- stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247 - 252)
- uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 253 - 

256)



Kolejność stosowania w razie zbiegu

1. Stwierdzenie nieważności
2. Wznowienie postępowania
3. Uchylenie bądź zmiana decyzji



Wznowienie 
postępowania



Wznowienie
Art. 240 
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1)  dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się 

fałszywe;
2)  decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
3)  decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu 

stosownie do art. 130-132;
4)  strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
5)  wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu 

wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;
6)  decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
7)  decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które następnie zostały 

uchylone, zmienione, wygaszone lub stwierdzono ich nieważność w sposób mogący mieć wpływ na 
treść wydanej decyzji;

8)  została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny;

9)  ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa 
międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

10)  wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, 
prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ 
na treść wydanej decyzji;

11)  orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji.



Inicjatywa i ograniczenia wznowienia
Art. 241

§ 1. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony.

§ 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

1)  pkt 4 (strona nie brała udziału w postępowaniu) następuje tylko na 
żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia 
wiadomości o wydaniu decyzji;

2)  pkt 8 (przepis niezgodny z Konstytucją) lub 11 (wpływ orzeczenia TS 
UE) następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca 
odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

3)  pkt 9 (wpływ ratyfikowanej umowy międzynarodowej) następuje tylko 
na żądanie strony.



Forma rozstrzygnięcia o wznowieniu

Art. 243
§ 1. W razie dopuszczalności wznowienia postępowania 

organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu 
postępowania.

§ 1a.(uchylony)
§ 2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia 

przez właściwy organ postępowania co do przesłanek 
wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

§ 3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w 
drodze decyzji.



Organ właściwy do wznowienia



Działanie organu w ramach wznowienia



Stwierdzenie 
nieważności



Stwierdzenie nieważności decyzji
Art. 247
§ 1. Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:
1)  została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;
2)  została wydana bez podstawy prawnej;
3)  została wydana z rażącym naruszeniem prawa;
4)  dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją 

ostateczną;
5)  została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
6)  była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma 

charakter trwały;
7)  zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie 

wskazanego przepisu prawa;
8)  w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.
§ 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli 

wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby 
nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68, art. 70 
lub art. 118.



„Wydanie decyzji bez podstawy prawnej oznacza, że decyzja nie ma 
podstawy w żadnym powszechnie obowiązującym przepisie 
prawnym o charakterze materialnym zawartym w ustawie lub w 
akcie wydanym z wyraźnego upoważnienia ustawowego"

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 marca 2014 r., II FSK 879/13

„Za rażące uznać należy takie naruszenie prawa, w wyniku którego 
powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu 
widzenia praworządności. Nie ma natomiast rozstrzygającego 
znaczenia ani oczywistość naruszenia określonego przepisu, ani 
nawet charakter przepisu, który został naruszony" 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 27 grudnia 2011 r., II SA/Sz 794/11

”Względy ekonomiczne i finansowe (brak majątku), utrudniające 
wykonanie zaskarżonej decyzji nie mogą być uznane za 
przesłankę niewykonalności decyzji”

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 maja 2011 r., I GSK 1192/09



Inicjatywa



Terminy stwierdzenia nieważności



Uchylenie lub zmiana decyzji 
ostatecznej



Uchylenie lub zmiana decyzji 
ostatecznej



Uchylenie - nabycie prawa



Jakich decyzji nie można zmienić ani 
uchylić?



Nie zawsze!



Art. 255
§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji uchyla 

decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem 
dopełnienia przez stronę określonych czynności, a 
strona nie dopełniła ich w wyznaczonym terminie.

§ 2. Organ podatkowy uchyla decyzję w formie 
decyzji.

Odmowa wszczęcia postępowania również następuje w 
formie decyzji.


