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OchrOna następcy prawnegO wynikająca  
z interpretacji pOdatkOwej1 – glOsa dO wyrOku nsa  

z 17.11.2015 rOku, ii Fsk 2085/13

(Streszczenie)
Przedmiotem glosowanego orzeczenia są granice ochrony prawnej związanej z wydaną interpre-
tacją indywidualną prawa podatkowego, o którą wnioskowała spółka przekształcana. Zdaniem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro spółka przekształcana uzyskała pozytywną interpretację, 
określającą korzystne dla podatnika skutki podatkowe, to ochrona prawna związana z interpre-
tacją przechodzi na następcę prawnego tylko wtedy, gdy spółka przekształcana zastosowała się 
do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku przed datą przekształcenia. Zdaniem glosatora, 
NSA w sposób poprawny uzasadnił brak możliwości sukcesji prawa ochronnego związanego 
z interpretacją tym, iż wspomniane prawo ochronne jest prawem warunkowym uzależnionym od 
zachowania podatnika. Należy stwierdzić, że taka teza nie przeczy zasadzie generalnej sukcesji 
praw i obowiązków podatkowych na podmiot przekształcony, gdyż nie jest to reguła bezwzględna, 
na którą nie ma wpływu postępowanie spółki przekształcanej. 

Słowa kluczowe: interpretacja indywidualna; przekształcenie spółki kapitałowej; sukcesja 
uniwersalna

wyrok

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego 
dotyczącej zasad rozliczania w Polsce dochodów uzyskiwanych przez tę spółkę 
za granicą (w tym w zakresie możliwości odliczenia takiego podatku w Polsce). 

* Dr, doradca podatkowy; e-mail: rafalbernat@onet.eu
1 Źródło glosowanego wyroku – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; stan na: 

26.10.2016 r.
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Organ podatkowy uznał stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę w inter-
pretacji za prawidłowe. Jednakże spółka z uwagi na brak wymaganych danych 
dotyczących podatku zapłaconego za granicą, nie rozliczyła zapłaconego podat-
ku dochodowego do chwili zmiany formy prawnej. W wyniku przekształcenia 
spółki z o.o. powstała spółka akcyjna. Spółka przekształcona zamierzała złożyć 
z korektą deklaracji CIT-8 pisemne wyjaśnienie przyczyn korekty wraz z wnio-
skiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za ten 
okres, powołując się na treść otrzymanej uprzednio interpretacji indywidualnej 
przez spółkę z o.o. Złożony został zatem wniosek o interpretację indywidualną, 
w którym spółka uznała, że jeśli zastosuje się do interpretacji wydanej na rzecz 
poprzednika prawnego poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego w podat-
ku dochodowym od osób prawnych (wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty), 
to będzie mogła korzystać z takich samych uprawnień jak w przypadku, gdyby 
już w momencie uprzedniego składania zeznania podatkowego CIT-8 podatek 
zapłacony za granicą został rozliczony. Zdaniem wnioskodawcy będzie miała 
prawo korzystać w pełni z ochrony wynikającej z art. 14m § 1–4 ordynacji 
podatkowej2 (zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku lub odzyskanie kwoty 
nadpłaconego podatku). Organ podatkowy uznał stanowisko spółki przekształ-
conej za nieprawidłowe, gdyż, jego zdaniem, interpretacja wydana na rzecz po-
przednika prawnego wiąże się z ochroną prawną tylko, jeśli spółka zastosuje się 
do jej treści. Interpretacja bowiem nie wiąże podatnika. Jeśli postąpi on w inny 
sposób, niż opisywał to w zdarzeniu przyszłym we wniosku ORD-IN, to nie może 
jednocześnie stosować w innej sytuacji faktycznej ochrony prawnej dotyczącej 
odmiennego postępowania. Spółka po uprzednim wezwaniu do naruszeń prawa, 
skierowała skargę do WSA w Krakowie, wyrażając pogląd, że

interpretacja jest uprawnieniem, które w drodze sukcesji może przejść na następcę prawnego 
i może zostać uznane za swoistą ekspektatywę, do której zastosowanie się wywoła określone 
konsekwencje i w oparciu o treść której podejmowane są istotne dla podatnika decyzje w sferze 
działalności gospodarczej. 

W nawiązaniu do wniesionej skargi, WSA w Krakowie, wydając wyrok dnia 1 mar-
ca 2013 roku, uchylił w całości interpretację indywidualną wydaną przez Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach dotyczącą charakteru ochrony prawnej 
(art. 14m o.p.) spółki przekształconej, która stosuje się do interpretacji wydanej 
na rzecz spółki przekształcanej. Zdaniem sądu uprawnienie do zastosowania 
się do interpretacji indywidualnej przechodzi na następców prawnych w trybie 

2 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, t.j.; dalej: o.p.). 
Glosa została sporządzona wedle stanu prawnego na dzień 30 grudnia 2015 r.
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art. 93a o.p. Podatnik uzyskał uprawnienie do zastosowania się do niej, z którego 
to zastosowania się wynika dopiero prawo do ochrony. Od wspomnianego orze-
czenia Minister Finansów wniósł skargę kasacyjną zarzucając przede wszystkim 
błędną wykładnię art. 93a ust. 1 pkt. 1 o.p. W uzasadnieniu skargi podniesiono, 
że organ wydając interpretację nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podat-
kowych, przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepi-
sów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do sytuacji 
indywidualnej. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 2015 roku 
uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił w całości skarżony wyrok WSA w Krako-
wie. Sąd administracyjny II instancji stwierdził, że zasadą jest przejęcie wszelkich 
praw i obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i decyzji wydanych 
na podstawie tych przepisów przez następcę prawnego, a jako wyjątek należy 
traktować brak takiego następstwa bądź jego odmienny zakres. Odstępstwa od za-
sady szerokiego ujęcia następstwa prawnego muszą wprost wynikać z odrębnych 
ustaw czy ratyfikowanych umów międzynarodowych (art. 93e o.p.). NSA uznał, 
że organ wydając interpretację nie orzeka o istocie sprawy, a jedynie dokonuje 
oceny stanowiska wnioskodawcy co do wykładni i stosowania przepisów prawa 
(art. 14c § 1 o.p.). Nie można zatem stosować w tym przypadku art. 93d o.p. In-
terpretacja indywidualna nie rodzi bowiem po stronie zainteresowanego żadnych 
praw ani obowiązków, wynikających z ustaw podatkowych. Prawo w postaci 
ochrony wynikającej z art. 14k, art. 14m i art. 14l o.p. powstaje w momencie 
zastosowania się przez zainteresowanego do interpretacji przed jej zmianą bądź 
uchyleniem. Następca prawny zainteresowanego może zatem przejąć upraw-
nienia gwarancyjne (ochronne), wynikające z interpretacji prawa podatkowego 
udzielonej w indywidualnej sprawie, pod warunkiem, że uprawnienia te przed 
przekształceniem nabył sam zainteresowany (istniały one w momencie utraty 
bytu przez poprzednika prawnego). Naczelny Sąd Administracyjny opowiedział 
się za możliwością sukcesji przez następcę prawnego jedynie tych praw, które 
istniały (przysługiwały spółce przekształconej) w chwili zmiany formy prawnej. 
Oznacza to, że zastosowanie może mieć art. 93a § 1 pkt 1 o.p. w stosunku do 
prawa ochronnego wiążącego się z wydaną interpretacją, o ile przed datą sukcesji 
tego prawa spółka przekształcana wykonała czynności, które mogą być zakwa-
lifikowane jako ,,zastosowanie się do interpretacji” wedle wykładni przepisów 
art. 14k i 14m o.p. Skoro spółka przekształcana nie zastosowała się do interpretacji 
przed datą przekształcenia, to też następca prawny nie otrzymał prawa do ochrony 
wynikającego z interpretacji indywidualnej, gdyż podmiot przekształcany nie 
postąpił tak, jak opisywał to w zdarzeniu będącym przedmiotem rozstrzygnięcia
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Konkludując, NSA uznał, że ochrona prawna wynikająca z interpretacji indy-
widualnej (art. 14k, art. 14m i art. 14l o.p.) przechodzi w ramach przekształcenia 
na spółkę przekształconą, o ile spółka przekształcana (adresat interpretacji) do-
konała rozliczeń podatkowych określonych w zdarzeniu przyszłym i w związku 
z tym nabyła prawo do ochrony przed dniem przekształcenia (art. 552 Kodeksu 
spółek handlowych3). 

komentarz

Zmiana formy prawnej podmiotu gospodarczego może mieć znaczący wpływ 
na charakter opodatkowania uregulowany w materialnym prawie podatkowym. 
Przykładowo, jeśli wspólnicy spółki jawnej podejmą uchwałę o przekształceniu 
w spółkę kapitałową (i dochowane zostaną wymogi procedury z art. 551–570, 
571–574 k.s.h.), to zaistnieje w przyszłości obowiązek rozliczania dochodu 
osiągniętego przez spółkę przekształconą na gruncie podatku dochodowego od 
osób prawnych. Inaczej wygląda to w przypadku przekształcenia spółki osobowej 
w osobową lub kapitałowej w kapitałową. Sytuacja spółki (a także jej wspólni-
ków) na gruncie ustaw o podatku dochodowym nie ulega tak znaczącej zmianie. 
Regułą w przypadku przekształceń jest kontynuacja praw i obowiązków podmiotu 
przekształcanego. Jeśli wspólnicy spółki chcą założyć nowy podmiot, to podpisują 
akt erekcyjny spółki – tworzą nową spółkę (o odrębnych numerach ewidencyj-
nych oraz prawach i obowiązkach). W odniesieniu do przekształcenia spółki 
kapitałowej w kapitałową nie zmienia się położenie podmiotu na płaszczyźnie 
prawno-podatkowej. Zasada ta nie jest jednak bezwzględna i występują od niej 
wyjątki. Jeden z nich dotyczy praw i obowiązków podatkowych, które, chociaż 
formalnie przyznane, nie przysługiwały w pełni podmiotowi przekształcanemu. 
Takim prawem jest prawo do ochrony związane z wydaną interpretacją indy-
widualną prawa podatkowego (art. 14 k–14m o.p.). Rozpatrując konsekwencje 
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w kon-
tekście interpretacji indywidualnej wydanej przed datą przekształcenia, należy 
uwzględnić wątpliwość, czy spółka przekształcona może korzystać w każdym 
przypadku z prawa ochronnego związanego z opisanym we wniosku zdarzeniem 
przyszłym, które zaistniało po dacie zmiany formy prawnej. Dlatego też warto 

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, t.j.; 
dalej: k.s.h.).
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dokonać analizy wyroku NSA z dnia 17 listopada 2015 roku, II FSK 2085/13, 
w którym sąd pochylił się nad wspomnianym zagadnieniem. 

Glosowany wyrok dotyczy ważnej i problematycznej kwestii sukcesji praw 
i obowiązków podatkowych w związku z procesem przekształcenia. Zdaniem 
glosatora, NSA w sposób prawidłowy uznał zasadę generalnej sukcesji jako 
uzależnionej od konkretnego postępowania spółki przekształcanej. Procesy prze-
kształcenia spółek kapitałowych występują w praktyce często i można zauważyć 
mylne przekonanie uczestników tych procesów, że podmiot przekształcony wstę-
puje wprost w położenie prawno-podatkowe spółki przekształcanej. Interpretacje 
indywidualne nie są decyzjami podatkowymi, nie rozstrzygają sprawy co do 
jej istoty. Należy je uznać za akt zawierający wykładnię operatywną przepisów 
prawa podatkowego, które mają zastosowanie w razie postępowania podatnika 
opisanego we wniosku4. Podatnik sformułował zapytanie dotyczące przyszłego 
stanu faktycznego, tj. rozliczenia z podatku dochodowego w przyszłości. Opis 
zdarzenia przyszłego nie jest wiążący dla podatnika – może zmienić zdanie co 
do podejmowanych działań (modyfikacji może także ulec zachowanie innych 
podmiotów). Dlatego należy uznać taką interpretację indywidualną jako mającą 
odniesienie jedynie do przypadku opisanego w treści wniosku. Podatnik nie ma 
prawa korzystać z uzasadnienia interpretacji (korzystnego dla siebie) jednocześnie 
zmieniając charakter czynności prawnych oraz sposób ewidencji podatkowej. 
Uprawnienie zastosowania się do stanowiska organu przyjętego w interpretacji 
jest prawem warunkowym, które może być bezskuteczne w przypadku niemoż-
liwości dokonania zdarzeń przyszłych opisywanych we wniosku lub zmiany 
formy prawnej podatnika5. W sposób odmienny sformułował swoje stanowisko 

4 Podobnie G. Dudar, Skarga sądowoadministracyjna na pisemną interpretację przepisów prawa 
podatkowego wydawaną w indywidualnej sprawie, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administra-
cyjnego 2008/3, s. 92; K. Kłosowski, K. Łatka, Czy warunkowa interpretacja indywidualna 
chroni podatnika?, Doradztwo Podatkowe 2011/12, s. 47. Inaczej twierdzi W. Morawski, 
odróżniając interpretacje przepisów od ich wykładni (efektem jest wyprowadzenie logicznych 
konsekwencji z norm ustalonych w drodze interpretacji) – idem, Interpretacje prawa podatko-
wego i celnego – stabilność i zmiana, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 47. Elementem obli-
gatoryjnym interpretacji indywidualnej jest zaś ocena stanowiska wnioskodawcy, uzasadnienie 
aprobaty bądź dezaprobaty poglądu podatnika na skutki podatkowe, jakie wywołuje opisane we 
wniosku zdarzenie – por. G. Dźwigała, Wiążące interpretacje prawa podatkowego – problemy 
postępowania, Przegląd Podatkowy 2004/11, s. 50. Ocena przedstawiona przez organ powinna 
być jednoznaczna, precyzyjna z uwagi na gwarancyjną i informacyjną funkcję interpretacji – 
wyrok WSA w Łodzi z 27 stycznia 2015 r., I SA/Łd 1143/14, Lex nr 1636031.

5 Podnosi się jeszcze, że nie zastosowując się do stanowiska organu wyrażonego w interpretacji, 
podatnik może spowodować, że uzasadnienie zostanie umieszczone w decyzji określającej zo-
bowiązanie podatkowe – T. Bekrycht, J. Brolik, Instytucja interpretacji prawa podatkowego 
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WSA w Krakowie, twierdząc że uprawnienie zastosowania się do interpretacji 
jest prawem mogącym być przedmiotem sukcesji. Gdyby przyjąć założenie, to 
skorzystanie z uprawnienia po dacie przekształcenia skutkowałoby powstaniem 
przysługującej spółce przekształconej ochrony prawnej związanej z interpretacją. 
W takim przypadku w stosunku do spółki przekształconej musiałoby zaistnieć 
zdarzenie opisane we wniosku. Zdaniem NSA wyrok WSA w Krakowie narusza 
przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące tej materii. Skoro spółka przekształcana 
nie posiadała ochrony prawnej wskutek braku konkretnego postępowania, to nie 
można uznać, że dokonanie przez spółkę przekształconą czynności opisanych we 
wniosku pierwotnym spowoduje powstanie prawa ochronnego. Oznacza to, że 
uprawnienia związane z interpretacjami podatkowymi nie są prawem, o którym 
mowa w art. 93 a § 1 pkt. 1 o.p. 

Wraz z przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, spółka 
akcyjna stała się podmiotem praw i obowiązków podatkowych jakie przysługi-
wały spółce z o.o. przed datą przekształcenia. Wynika to z art. 93a § 1 pkt. 1 o.p., 
wedle którego spółka przekształcona jest kontynuatorem wszelkich aspektów 
związanych z uprzednim funkcjonowaniem podmiotu jako podatnika. Można 
postawić tezę, że podatkowe prawa obligacyjne, ale też uprawnienia (np. do 
rozliczenia straty podatkowej), nie mogą przejść na podmiot inny niż spółka prze-
kształcona6, jeśli w wyniku procesu następuje kontynuacja praw i obowiązków 
na gruncie prawa cywilnego, handlowego (vide art. 553 k.s.h.). Wszelkie umowy 
z zakresu prawa pracy, umowy handlowe, umowy nienazwane, ruchomości, nie-
ruchomości stają się z chwilą przekształcenia składnikami przedsiębiorstwa spółki 
przekształconej. Istnieje możliwość wyłączenia poszczególnych elementów przed 
rejestracją przekształcenia w sądzie, jednak dalej mieć będzie zastosowanie reguła 
sukcesji uniwersalnej. Dokonując wykładni językowej wspomnianego przepisu, 
aby spółka przekształcona była sukcesorem wszelkich praw i obowiązków wy-
starczy przeprowadzenie przekształcenia w sposób przewidziany w Kodeksie 
spółek handlowych oraz stwierdzenie, że te prawa i obowiązki wynikają wprost 
z przepisów. Artykuł 93a o.p. nie zawiera wymogu, aby prawo (w tym przypadku) 
ochronne z interpretacji indywidualnej istniało przed datą przekształcenia. Jed-
nocześnie stosując wykładnię systemową przepisów odnoszących się do sukcesji 

w ujęciu art. 14a i 14b Ordynacji podatkowej – aspekt teoretycznoprawny (artykuł dyskusyjny), 
Studia Prawno-Ekonomiczne 2012/85, s. 23. 

6 To m.in. odróżnia skutki podatkowe przekształcenia od podziału lub łączenia spółek – R. Bernat, 
Aspekty podatkowe podziału spółki akcyjnej, Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015/2, s. 43–47 
i idem, Transgraniczne połączenie spółki europejskiej i polskiej spółki akcyjnej – wybrane 
aspekty podatkowe, Forum Prawnicze 2014/6, s. 41–44.
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praw i obowiązków podatkowych, należy przyjąć, że nie ma możliwości przenie-
sienia prawa, jeśli nie było ono przypisane do podmiotu przekształcanego. Jeśli 
prawo lub obowiązek pojawiło się po dacie przekształcenia, to wynika ono nie 
z procesu zmiany formy prawnej, lecz powstało w związku z funkcjonowaniem 
spółki przekształconej. 

Wypowiadając się w zakresie prawa będącego przedmiotem orzeczenia, 
NSA analizuje artykuły 14k–14l o.p., określające charakter ochrony prawnej, 
jaka przysługuje podatnikowi, który zastosował się do stanu faktycznego (zda-
rzenia przyszłego) opisanego w treści wniosku o interpretację indywidualną. 
Przepisy te odnosi się także do przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę 
kapitałową. W świetle art. 14n § 1 pkt. 1 o.p. zastosowanie się przez spółkę do 
interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób 
planujących utworzenie tej spółki – w zakresie dotyczącym działalności tej spółki, 
umożliwia przeniesienie ochrony prawnej na spółkę nowoutworzoną. Przyjmuje 
się7 powszechnie w judykaturze, że termin ,,utworzenie” spółki użyty w wyżej 
wymienionym przepisie może być rozumiany szeroko także jako przekształce-
nie – zmiana formy prawnej bez jednoczesnego powstania nowego podmiotu. 
Zdaniem NSA w wyroku z 5 grudnia 2014 roku: „w wyniku przekształcenia 
mamy bowiem do czynienia z tym samym podmiotem prawa, tymczasem nie 
ulega wątpliwości, że przekształcenie prowadzi do utworzenia spółki prawa 
handlowego, która wcześniej nie istniała”8. Teza ta jest zgodna z wcześniejszym 
stwierdzeniem glosatora, iż w wyniku przekształcenia nie powstaje nowy podmiot. 
Zdaniem NSA powstaje spółka, która wcześniej nie istniała. Tym samym sytuacja 
wspólników, członków organów zarządczych ulega zmianie. Nie można jednak 
przyrównywać tego do powstania spółki w sposób standardowy (z pominięciem 
procesów połączenia, podziału, przekształcenia). Mimo że w procesie rejestracji 
przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym stosuje się odpowiednio przepi-
sy dotyczące pierwotnej rejestracji spółki, to obie procedury trudno uznać za iden-
tyczne. Sukcesja praw i obowiązków spółki przekształcanej i praw wspólników 
tworzących nowy podmiot została jednak zrównana w graniach ochrony prawnej 
dotyczącej interpretacji indywidualnej. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest 
przekonanie, że wspólnicy planujący stworzyć spółkę handlową mają prawo do 
wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową tak, aby utworzony podmiot 

7 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 22 października 2014 r., I SA/Gl 367/14, Lex nr 1647237; 
wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6 lutego 2013 r., I SA/Go 1145/12, Lex nr 1278127; 
wyrok WSA w Gliwicach z 22 października 2014 r., I SA/Gl 367/14, Lex nr 1647237.

8 Wyrok NSA z 5 grudnia 2014 r., II FSK 2630/12, Lex nr 1566929.
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mógł korzystać z ochrony prawnej już od chwili jego rejestracji w Rejestrze 
Przedsiębiorców KRS. 

Wniosek o interpretację, jaki skierowała spółka przekształcana do Dyrektora 
Izby Skarbowej, dotyczył zdarzenia przyszłego. Stanowisko organu odnosiło 
się nie do faktu, który zaistniał, lecz do sytuacji mogącej mieć miejsce w razie 
podjęcia konkretnych działań przez wnioskodawcę. Nie każda modyfikacja 
charakteru zdarzenia przyszłego oznacza automatycznie niemożliwość zasto-
sowania do niej stanowiska organu wyrażonego w interpretacji indywidualnej9. 
Należy pamiętać, że szczegółowe i spójne przedstawienie zdarzenia przyszłego 
jest warunkiem koniecznym do merytorycznego rozpoznania wniosku o inter-
pretację indywidualną. Powstaje zatem pytanie – jak określić zdarzenie przyszłe 
w sposób szczegółowy, skoro z uwagi na możliwość wystąpienia wielu przeszkód, 
charakter zdarzenia może ulec modyfikacjom po dacie doręczenia interpretacji 
indywidualnej w tej sprawie. Podobną wątpliwość dostrzega WSA w Białymstoku 
w wyroku z 22 stycznia 2014 roku, jednocześnie stwierdzając:

z uwagi na brak w ustawie definicji legalnej „zdarzeń przyszłych” nie można ich znaczenia 
ograniczać jedynie do działania lub zaniechania, planowanego przez wnioskodawcę. W sytu-
acji, gdy katalog zdarzeń nie jest zamknięty, ewentualna interpretacja znajdzie zastosowanie 
jedynie do elementów zdarzeń przyszłych wymienionych we wniosku10.

Oznacza to, że wnioskodawca ponosi wyłączne ryzyko niedojścia do skutku zda-
rzenia przyszłego. Zadaniem podatnika jest określenie zdarzenia w taki sposób, 
aby ewentualna zmiana warunków niezależnych od niego nie spowodowała, że 
stanowisko organu będzie bezużyteczne dla potrzeb wnioskodawcy. W gloso-

9 Zob. R. Mastalski, Interpretacje prawa podatkowego po nowelizacji, cz. II, Jurysdykcja 
Podatkowa 2007/2, s. 24. Jeśli podatnik chce w razie ewentualnego sporu z organem przyta-
czać korzystne dla siebie stanowisko organu, to powinien stosować się do jej wytycznych – 
por. A. Główczewska, Urzędowe interpretacje i informacje o stosowaniu prawa, Przegląd 
Podatkowy 2003/3, s. 43. 

10 Wyrok WSA w Białymstoku z 22 stycznia 2014 r. I SA/Bk 565/13, Lex nr 1512187. Podatnicy 
otrzymali dużą swobodę w określaniu charakteru planowanych czynności prawnych. Nawet gdy-
by nie miały one ekonomicznego uzasadnienia, to organ wydający interpretację musi się odnieść 
do interpretacji przepisów dotyczących opisanego zdarzenia przyszłego. Szerzej o konieczności 
wydania interpretacji w zakresie zdarzeń przyszłych – W. Nykiel, Wiążące interpretacje prawa 
podatkowego w indywidualnych sprawach podatkowych podatników, płatników i inkasentów, 
w: H. Dzwonkowski (red.), Procedury podatkowe, gwarancje procesowe czy gwarant fiskali-
zmu?, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 20. Organ podatkowy nie może zmieniać treści zdarzenia 
przyszłego ani przeprowadzać postępowania dowodowego w tej sprawie – J. Brolik, E. Mucha, 
Pisma w sprawach interpretacji prawa podatkowego. Wyjaśnienia, postępowanie, orzecznictwo, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 112–113.
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wanym wyroku podatnik określił zdarzenie przyszłe na tyle precyzyjnie11, aby 
w sposób obiektywny uznać, że niedojście do skutku zdarzenia było pośrednio 
spowodowane przez zaniechanie podatnika. Należy zauważyć, że brak potrzeb-
nych informacji do złożenia zeznania podatkowego może mieć różne przyczyny 
(w tym wynikające wyłącznie z działania osób trzecich), ale to podatnik ponosi 
negatywne konsekwencje związane z niemożliwością objęcia ochroną prawną 
podmiotu przekształcanego. Spółka akcyjna, która powstała w wyniku zmiany 
formy prawnej, nie może w żaden sposób konwalidować sytuacji prawno-podat-
kowej w kontekście wydanej interpretacji powstałej wskutek niezastosowania 
się do interpretacji spółki przekształcanej. 

Mając na uwadze powyższą analizę, należy uznać uzasadnienie przedstawione 
przez NSA w glosowanym wyroku za logiczne, spójne i w pełni zgodne z obo-
wiązującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w tym zakresie12. Prawo 
ochronne wynikające z interpretacji indywidualnej odnoszącej się do zdarzenia 
przyszłego ma charakter warunkowy i uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia 
w takiej formie, jak opisał ją wnioskodawca. W przypadku przekształcenia 
spółki kapitałowej w inną kapitałową, mimo zmiany formy prowadzonej dzia-
łalności następuje sukcesja większości praw i obowiązków podatkowych spółki 
przekształcanej. Jak celnie wskazał NSA w wyroku z 17 listopada 2015 roku, 
ochrona prawna może być przedmiotem sukcesji, o ile zdarzenie, którego doty-
czył wniosek, miało miejsce w czasie istnienia spółki przekształcanej13. Należy 
wyrazić aprobatę dla tezy, jaką przyjął ten sąd, iż uprawnienie do zastosowania 
interpretacji nie może być przedmiotem sukcesji w przypadku przekształcenia 
spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. 

11 Zdaniem S. Babiarza podatnik nie musi dokonywać pełnej oceny prawnej zdarzenia przyszłego, 
lecz wystarczy, że przedstawi swoje stanowisko w zrozumiałym stopniu: S. Babiarz, B. Dau-
ter, B. Gruszczyński, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 
s. 142 i nn. Podobnie Z. Kmieciak, Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa 
podatkowego, Państwo i Prawo 2006/4, s. 34.

12 Podobnie NSA w wyroku z 27 maja 2015 r., II FSK 884/13, Lex nr 1774632; 14 kwietnia 2015 r., 
I FSK 540/14, Lex nr 1666008; 8 stycznia 2014 r., II FSK 143/12, Lex nr 1410583; Podobnie 
WSA w Warszawie w wyroku z 11 czerwca 2010 r., III SA/Wa 99/10, LEX nr 653883 i WSA 
w Lublinie w wyroku z 4 marca 2011 r., I SA/Lu 875/10 z glosą krytyczną A. Buwaj, Przegląd 
Orzecznictwa Podatkowego 2012/5, poz. 467–470.

13 Inaczej twierdzą: F. Majdowski, Ochronne skutki interpretacji indywidualnej a następstwo 
prawne, Monitor Podatkowy 2014/10, s. 4–5; A. Buwaj, Glosa do wyroku WSA z dnia 4 mar-
ca 2011 r., I SA/Lu 875/10, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012/5, s. 422.
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Rafał Bernat

prOtectiOn OF the successOr in the tax interpretatiOn – glOss tO the supreme 
administrative cOurt verdict FrOm 17th nOvemBer 2015, ii Fsk 2085/13 

( S u m m a r y )

The subject of commented decisions are boundaries of legal protection of an individuals tax inter-
pretation is issued, which claimed the company converted. According to the Supreme Administra-
tive Court if the company converted to received a positive tax interpretation, specyfing the benefit 
tax effects for the taxpayer, legal protection related to interpretation pass to the successor in the 
title only when the company converted followed the future events described in the application 
before the date of converting. In comentator view, the Supreme Administrative Court explained 
the impossibility of the succession rights of protection associated with the interpretation that these 
protective law is dependent on the taxpayer to preserve conditional law. It should be noted that 
this thesis does not negate the general principle of succession to the rights and obligations of the 
principal tax transformed since it is not an absolute rule, which isn’t affected by the proceedings 
of the company resolved.
Keywords: individual tax ruling; conversion of capital company; universal succession


