
 

 

 

 

L.dz. P – 96/09 

 

 

Warszawa, dn. 20 marca 2009 r. 

 

 

Szanowny Pan 
Maciej Grabowski 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

 

W nawiązaniu do uzgodnień mających miejsce na spotkaniu w dniu 5 marca b. r. w obecności 

Pana Ministra, Pani Dyrektor Hanny Majszczyk, oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego Panów Mieczysława Goca, Tadeusza Tomaszewskiego i Roberta Oliwy, 

pragniemy przedstawić propozycje rozwiązań problemu opodatkowania podatkiem od 

towarów i usług czynności biegłych sądowych. 
 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż ewentualne prowadzenie postępowań podatkowych 

względem biegłych w celu wydania decyzji określających zaległości podatkowe w podatku od 

towarów i usług będzie efektem przede wszystkim zaniechań legislacyjnych ze strony 

Państwa Polskiego. Wysokość wynagrodzenia dla biegłych sądowych wynika z przepisów  

 

 

 

 

 

 

 

 



dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w 

postępowaniu sądowym oraz m. in. z wydanego na podstawie tego dekretu rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z 

opinii biegłych w postępowaniu sądowym. Przepisy te do tej pory nie uległy zmianie po 

wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w 

przeciwieństwie do regulacji odnośnie opłat za czynności adwokackie przed organami 

wymiaru sprawiedliwości (od dnia 15 listopada 2005 r. obowiązuje ust. 3 § 2 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez 

Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zgodnie z którym 

to przepisem w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez 

adwokata ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa opłaty o stawkę podatku od towarów i 

usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, 

obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach). Minister Sprawiedliwości potrafił dokonać 

zmiany przepisów odnośnie wynagrodzeń adwokatów z urzędu, ubruttowiając kwotę 

należnych opłat, by umożliwić adwokatom opłacanie podatku od towarów i usług w zgodzie z 

podstawowymi zasadami zharmonizowanego podatku od wartości dodanej, to jest 

neutralności dla jego podatników i opodatkowania ostatecznej konsumpcji. Działań takich 

zabrakło jednakże w stosunku do biegłych sądowych, pomimo znanego stanowiska Ministra 

Finansów wyrażonego w piśmie z dnia 29 kwietnia 2005 r. nr PP3-812-130/2005/AK/864, z 

którego wynika m. in., iż czynności biegłych podlegają podatkowi VAT. Z całą pewnością nie 

będzie zatem prawidłowe z punktu widzenia wskazanych wyżej naczelnych zasad podatku od 

wartości dodanej, by biegli z własnych środków (ponad otrzymane wynagrodzenia) pokrywali 

należny podatek od towarów i usług w związku z czynnościami dokonywanymi na rzecz 

organów procesowych, ponosząc w tym zakresie odpowiedzialność za zaniechania 

legislacyjne. 
 

Trwające prace legislacyjne, będące realizacją wskazań zawartych w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 50/05), odniosą skutek wyłącznie do 

sytuacji przyszłych. Nierozwiązany pozostanie stan istniejący od 1 maja 2004 r. 
 

W związku z powyższym, proponujemy alternatywne sposoby rozwiązania przedstawionej 

sytuacji. 
 

1. Jak wskazano wyżej, prawidłową byłaby taka zmiana przepisów, na podstawie której 

wynagrodzenia biegłych zostałyby powiększone o podatek VAT. Kwota ta byłaby następnie 



zapłacona przez biegłych do budżetu państwa. Cała operacja wymagałaby wyasygnowania 

stosownych kwot dla sądów (innych organów procesowych), ale kwoty te powróciłyby do 

budżetu jako zapłacone zobowiązania podatkowe. Widać zatem, iż prawidłowe od samego 

początku działania władz państwowych miałyby neutralny skutek dla finansów publicznych. 
 

Należy sobie zadać pytanie, czy w sytuacji, kiedy zabrakło stosownych zmian przepisów, 

brak opłacania przez biegłych podatku od towarów i usług doprowadził do faktycznego 

uszczerbku w finansach publicznych. Taki uszczerbek nie nastąpił, gdyż biegli otrzymują 

kwoty wynagrodzeń bez podatku. Pod względem ekonomicznym obecna sytuacja nie różni 

się zatem od preferowanego stanu, kiedy wynagrodzenie biegłych byłoby powiększone o 

VAT, który następnie byłby odprowadzany do budżetu państwowego. 
 

Proponujemy zatem, iż wobec braku faktycznego naruszenia interesu finansów publicznych, 

organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej nie podejmowały czynności względem 

biegłych sądowych, którzy – wobec skomplikowanej materii podatkowoprawnej zagadnienia 

(które było rozpatrywane także przez Trybunał Konstytucyjny oraz poszerzony skład siedmiu 

sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego) oraz brak stosownych działań prawodawczych 

ze strony władz państwowych – nie uiszczali podatku od towarów i usług. 
 

2. Jeśli zostanie stwierdzone, że nieopłacanie przez biegłych podatku VAT pomimo braku 

wydania wskazanych wyżej regulacji doprowadziło do uszczerbku w finansach publicznych, 

proponujmy wydanie przepisów o charakterze abolicyjnym. Ustawa abolicyjna byłaby w 

takim przypadku podstawą do ubiegania się przez biegłych o umorzenie zaległości 

podatkowych. Również biegli, którzy dokonali zapłaty podatku VAT, byliby uprawnieni do 

uzyskania zwrotu uiszczonego podatku. 
 

3. W razie braku podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uchwalenie ustawy 

abolicyjnej (przy uznaniu, iż doszło do naruszenia interesów finansów publicznych), 

proponujemy niepodejmowanie czynności względem biegłych sądowych, którzy nie uiszczali 

podatku od towarów i usług. 
 

Pragniemy zauważyć, iż prowadzenie względem biegłych postępowań podatkowych może 

również doprowadzić do wszczynania spraw karnoskarbowych. W takim przypadku może to 

oznaczać utratę przez biegłych „rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego”, 

która jest jedną z przesłanek koniecznych do pełnienia funkcji biegłego. Sytuacja, w której 



biegli zmuszeni będą do uiszczenia podatku VAT w sposób naruszający jego podstawowe 

zasady konstrukcyjne, przy niejasności krajowych przepisów w tym zakresie (ich wykładnią 

zajmował się Trybunał Konstytucyjny i poszerzony skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego!), a zarazem mogą stać się potencjalnymi przestępcami karnoskarbowymi, 

sprawia wrażenie zrzucenia odpowiedzialności na biegłych sądowych za zaniechania 

legislacyjne Państwa Polskiego. Doprowadzić to może do utraty zaufania przez biegłych do 

aparatu władzy, czego skrajnym, aczkolwiek wysoce prawdopodobnym skutkiem może być 

atrofia niezwykle ważnej funkcji procesowej, jaką pełnią biegli sądowi. 
 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż omawiany problem został zauważony także przez Ministra 

Sprawiedliwości, Pana Andrzeja Czumę, w liście z dnia 18 lutego b.r. skierowanym do 

Ministra Finansów. W szczególności Minister Sprawiedliwości zauważył możliwość 

rezygnacji biegłych ze współpracy z wymiarem sprawiedliwości, co może skutkować 

poważnymi problemami w funkcjonowaniu sądów powszechnych i prokuratur. Jednocześnie 

Minister Sprawiedliwości zwrócił się z prośbą do Ministra Finansów, by – z uwagi na interes 

publiczny – rozważył możliwość ewentualnego umorzenia powstałych zaległości 

podatkowych. 
 

Prosimy o potraktowanie powyższych propozycji jako materiału wyjściowego do dyskusji w 

celu wypracowania stanowiska zabezpieczającego zarówno interes budżetu państwa jak i 

ochronę biegłych sądowych (w kontekście nie tylko wyłącznie ich indywidualnego interesu 

majątkowego, ale przede wszystkim funkcji, jakie pełnią działając na rzecz wymiaru 

sprawiedliwości). 

 

Z poważaniem 

 

…............................................................ 
Przewodniczący Rady Naukowej  
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego  
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski  
 

…............................................................ 
Wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Kryminalistycznego  
dr Mieczysław Goc 

 


