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Zmiany w Ordynacji podatkowej ułatwią rozliczenia

Agnieszka Tałasiewicz
partner  
w Ernst & Young

Michał Goj
doświadczony menedżer  
w Ernst & Young

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która obowiązuje od tego roku, wprowadza kilka istotnych dla podatników regula-
cji. Są one korzystne, gdyż ułatwiają rozliczenia oraz postępowanie przed organami podatkowymi.

Zmiany wprowadzone w tym roku w Ordynacji podatkowej 
nie są wielkie. Niemniej jednak warto zwrócić na nie uwa-
gę. Ich źródłem jest ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji 
niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.  
z 30 listopada 2012 r. poz. 1342).

Ograniczenie poboru zaliczek
Pierwsza ze zmian dotyczy ograniczenia poboru zaliczek  
i polega na nadaniu nowego brzmienia art. 22 § 2a Ordy-
nacji podatkowej. Od 1 stycznia 2013 r. przepis ten przewi-
duje, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza 
pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, 
że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach 
podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku 
do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany 
rok podatkowy. Wcześniej przepis ten stanowił, że organ  
podatkowy może dokonać takiego ograniczenia. Różnica  
jest istotna. 

W poprzednim stanie prawnym, nawet gdy podatnik upraw-
dopodobnił, że pobrane zaliczki będą za wysokie, organ po-
datkowy, na zasadzie swobodnego uznania, mógł mu odmó-
wić ograniczenia wysokości w jakiej są one pobierane. Teraz 
takiej możliwości organ podatkowy już nie ma. Uprawdopo-
dobnienie przez podatnika, że pobierane zaliczki są za wyso-
kie w stosunku do podatku, który będzie należny za dany rok, 
z automatu oznacza wydanie decyzji o ograniczeniu wysoko-
ści, w jakiej są one pobierane.

Przekazanie zwrotu
Druga grupa zmienianych przepisów dotyczy zwrotu VAT. 
Nowe regulacje dodane do art. 76b (nowy § 2–4) przewidu-
ją, że w przypadku złożenia przez podatnika upoważnienia 
organu podatkowego na podstawie przepisów o podatku od 
towarów i usług, zwrot podatku wraz z oprocentowaniem 
może być przekazany, w całości lub w części, na wskazany 
rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kre-
dytowej. W takim przypadku zwrot ten służy jako zabezpie-
czenie kredytu udzielanego przez instytucję finansową i jest 
możliwy, jeżeli w dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot 
podatku w stosunku do podatnika nie jest prowadzone postę-

powanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości 
zobowiązań podatkowych. Oczywiście takie przekazanie na 
rachunek w banku lub kasie traktuje się na równi z dokona-
niem zwrotu podatku na rachunek podatnika. 

Co istotne, i na co należy zwrócić szczególną uwagę, takie 
przekazanie zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem na za-
bezpieczenie kredytu ma pierwszeństwo przed innymi czyn-
nościami, które może podjąć organ podatkowy.
Ma pierwszeństwo zarówno przed zaliczeniem tego zwrotu 
na poczet zaległości i bieżących zobowiązań podatkowych 
ujawnionych po złożeniu deklaracji wykazującej zwrot po-
datku, jak i przed realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu 
zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymane-
go przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wyka-
zującej zwrot.

Ścisły związek z kwestiami kredytowymi mają także zmia-
ny w innym miejscu Ordynacji podatkowej. Polegają one na 
dodaniu do jej przepisów nowego art. 306ha. Wynika z nie-
go, że organ podatkowy na wniosek banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, zamierzających udzielić 
podatnikowi kredytu, wydaje zaświadczenia dotyczące jego 
wskazanych spraw podatkowych, w tym deklaracji wykazu-
jących zwrot podatku o kwotach i terminach dokonywanych 
zwrotów oraz o zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z ty-
tułu zwrotu podatku. 
Wydanie takich zaświadczeń na wniosek banku lub kasy wy-
maga jednak pisemnej zgody podatnika. Na takich samych 
zasadach możliwe jest dołączenie do zaświadczenia uwierzy-
telnionej kopii deklaracji wykazującej zwrot podatku.

Sukcesja podatkowa
Trzecia grupa zmienianych przepisów dotyczy kwestii zwią-
zanych z sukcesją podatkową. Zmiana polega na dodaniu 
do art. 93a nowego § 4, który przewiduje, że jednoosobowa 
spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przed-
siębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane 
w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego 
przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospo-
darczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynu-
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owane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie 
spółek kapitałowych.
Przepisy o sukcesji uzupełniono także w części zawierającej 
regulacje dotyczące łączenia się i przekształceń samorządo-
wych zakładów budżetowych (zob. art. 93b Ordynacji podat-
kowej).

Wymiar uzupełniający
I wreszcie czwarta ważna zmiana, to uchylenie art. 230 Ordy-
nacji podatkowej. Dotychczas przepis ten przewidywał moż-
liwość zwrócenia akt sprawy przez organ odwoławczy w celu 
dokonania tzw. wymiaru uzupełniającego, a zatem przede 
wszystkim zmiany wysokości zobowiązania podatkowego 
na niekorzyść podatnika (przepis umożliwiał także zwrot  
w przypadku konieczności obniżenia wysokości straty). 
Od 1 stycznia 2013 r. taki zwrot akt sprawy do organu 
pierwszej instancji nie jest już możliwy. Z tym jednak za-
strzeżeniem, że na mocy przepisów przejściowych, do spraw 
zwróconych organowi pierwszej instancji w celu dokonania 
wymiaru uzupełniającego, przed dniem wejścia w życie no-
welizacji (czyli do 31 grudnia 2012 r.), uchylony przepis na-
dal ma zastosowanie. Nie pozbawia to jednak organu odwo-
ławczego możliwości wydania rozstrzygnięcia na niekorzyść 
podatnika. W mocy pozostają bowiem regulacje, które upo-
ważniają organ II instancji do pogorszenia sytuacji podatnika 
w przypadku złożenia odwołania. Takie rozstrzygnięcie musi 
być jednak uzasadnione istnieniem rażącego naruszenia pra-
wa lub interesu publicznego.

Niezależnie od dokonanych w  Ordynacji podatkowej zmian, 
jej przepisy zyskają w tym roku na znaczeniu także z innego 
powodu. W tym i w przyszłym roku wejdzie w życie wiele 
kluczowych zmian w zasadach stosowania przepisów o VAT 
oraz niektórych innych ustawach podatkowych. Nowe regula-
cje – co staje się już niestety pewną tradycją – nie są niestety 
pozbawione wad. W wielu miejscach nie są też ani tak jasne, 
ani tak precyzyjne, jak chciałby tego ustawodawca. To otwie-
ra zaś szerokie pole do długotrwałych sporów interpretacyj-
nych. I z tego właśnie punktu widzenia przepisy Ordynacji 
podatkowej, które dotyczą zmiany i uchylania interpretacji 
podatkowych wydawanych przez ministra finansów, zyskają 
ponownie na znaczeniu. Jest to o tyle pewne, że większość 

wydanych dotychczas interpretacji podatkowych dotyczy wła-
śnie obszaru VAT. Kluczowego znaczenia nabierze w tym 
kontekście grupa przepisów zawarta w art. 14a i następnych 
Ordynacji podatkowej, szczególnie zaś art. 14e oraz dotyczą-
ce skutków prawnych zastosowania się do interpretacji, które 
zostały następnie zmienione z urzędu przez ministra finansów.

Konsekwencje zmian
Warto także zauważyć, że w ciągu kilku ostatnich lat, zarów-
no takich drobnych, jak i bardziej znaczących zmian w prze-
pisach Ordynacji podatkowej nagromadziło się całkiem spo-
ro. To oznacza zaś, że większą uwagę niż samym zmianom 
należy poświęcić dziś praktyce stosowania tych przepisów. 
Doskonałym przykładem na to, jak ważna jest to kwestia, jest 
interpretacja przepisów o przedawnieniu dokonana w kon-
tekście przepisów Kodeksu karnego skarbowego o wszczęciu 
postępowania. Przepis, na podstawie którego organy podatko-
we rozpoczynały postępowania karnoskarbowe, by zapobiec 
przedawnieniu podatku, został uznany przez Trybunał Kon-
stytucyjny za niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim 
podatnik nie jest informowany o wszczęciu postępowania 
(wyrok z 17 lipca 2012 r., sygn. akt P 30/11).

I na koniec jeszcze kilka słów co do przewidywanych tren-
dów w 2013 r. w zakresie przepisów Ordynacji podatkowej. 
Rok 2013 może być także intensywny w zakresie prac nad 
zmianami do obowiązującej ustawy. Można się spodziewać, 
że większość wysiłków będzie ukierunkowana na uszczelnie-
nie systemu podatkowego i stworzenie klauzuli antyabuzyw-
nej (klauzula generalna pozwalająca administracji podatko-
wej przeciwdziałać nielegalnemu unikaniu opodatkowania). 
Wskazują na to zarówno wypowiedzi przedstawicieli władz, 
ale trendy światowe, szczególnie widoczne w ramach Unii 
Europejskiej, która coraz głośniej opowiada się za konieczno-
ścią wprowadzenia tego typu regulacji zarówno na poziomie 
Unii, jak i na szczeblu regulacji krajowych.

Na następnych stronach eksperci z Zespołu Postępowań 
Podatkowych i Sądowych Ernst & Young przedstawiają 
najpopularniejsze zagadnienia z procedury podatkowej. 
Mamy nadzieje, że będą one przydatnym narzędziem 
w codziennej pracy.
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Zasady postępowania jako podstawa ochrony podatnika

Agnieszka Tałasiewicz
partner  
w Ernst & Young

Zasady ogólne postępowania podatkowego nie tylko regulują na 
podstawowym poziomie sposób prawidłowego zachowania orga-
nów podatkowych (a właściwie urzędników działających w ra-
mach tych organów), ale celem ogólnych zasad postępowania 
podatkowego jest przede wszystkim wyznaczanie optymalnego, 
uniwersalnego sposobu załatwienia spraw podatkowych. To pod-
stawy, bez których przepisy szczegółowe są wyrwane z kontekstu 
i mogą wprowadzać w błąd co do wartości, które realizują. Aby 
właściwie odczytywać działania organów oraz bronić swoich in-
teresów, podatnik musi znać ogólne zasady postępowania.
Na pierwszy rzut oka ogólne zasady są dalekie od rzeczywisto-
ści i żyją tylko na papierze, a to, co jest ważne, to konkretny 
przepis regulujący konkretne zachowanie. Nic bardziej błęd-
nego – przede wszystkim zasady ogólne same mają charakter 
normatywny – ich naruszenie może stanowić podstawę do uchy-
lenia decyzji podatkowej, a w drugiej kolejności – wyznaczają 
właściwy sposób odczytywania norm zawartych w przepisach 
szczegółowych. Razem z zasadami wynikającymi z konstytucji 
stanowią podstawę myślenia o systemie prawa. I paradoksalnie 

– znajomość zasad ogólnych często może być nawet istotniejsza 
niż znajomość przepisów szczegółowych. Zasada ogólna daje 
nam bowiem podstawę do analizowania sprawy kompleksowo. 
Normy szczegółowe mogą się zmieniać, są oczywiście ważne, 
ale taką normę można zawsze sprawdzić czy poszukać innych 
unormowań szczegółowych. Znajomość zasad ogólnych postę-
powania determinuje sposób myślenia o postępowaniu, ocenie 
zachowań organów i korzystaniu z gwarancji procesowych, jakie 
w postępowaniu przysługują podatnikom.
Warto pamiętać, że adresatem zasad ogólnych jest organ po-
datkowy – dlatego dla podatnika jest to tak ważne narzędzie. 
Dzięki pilnowaniu, czy przestrzegane są zasady ogólne, po-
datnik umacnia swoją pozycję procesową, która – inaczej niż 
w postępowaniu cywilnym – jest nierówna pozycji jego prze-
ciwnika procesowego. Podatnik jest w sporze stroną słabszą 
i dobrze, że ma zewnętrzny pancerz wyznaczony przez za-
sadę praworządności, zasadę zaufania do organów podatko-
wych, zasadę dwuinstancyjności, zasadę szybkości postępo-
wania i inne zasady, które szczegółowo opisujemy.

Gdy czynności podejmowane w trakcie postępowania podatkowego odbierane są przez stronę jako nieracjonalne lub nawet 
krzywdzące dla strony, to jest duże prawdopodobieństwo, że naruszają one podstawowe zasady postępowania podatkowego. 
Tak bowiem został skonstruowany katalog podstawowy zasad postępowania – jako podstawowy „pakiet obronny” podatnika.

Większość zasad dotyczących postępowania podatkowego znajduje 
się w rozdziale I działu IV Ordynacji podatkowej. W części tej znajduje 
się kilka ważnych norm, o których każdy podatnik powinien wiedzieć.

Po pierwsze: praworządność
W art. 120 Ordynacji podatkowej uregulowana została tzw. 
zasada praworządności. Ma ona zasadnicze znaczenie dla 

sposobu prowadzenia postępowania podatkowego. Dzięki tej 
zasadzie organy podatkowe nie mają pełnej swobody co do  
rodzaju i zakresu podejmowanych działań. Organ podatkowy 
dla każdej swojej aktywności potrzebuje konkretnej podstawy 
prawnej.
Dla legalności działań organu nie wystarczy, że jakaś czynność 
urzędnika nie jest przez prawo zakazana – musi ona wynikać 

Ordynacja daje podatnikom sporo uprawnień

Michał Goj
doświadczony menedżer  
w Ernst & Young

Podatnik, wobec którego urząd skarbowy prowadzi postępowanie podatkowe, powinien pamiętać o swoich uprawnie-
niach. Pozwolą mu one na pozycję partnerską w starciu z fiskusem.
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z przepisu upoważniającego lub zobowiązującego organ do 
przeprowadzenia danej czynności. Przestrzeganie tej zasady 
nie zawsze niestety jest regułą.
W praktyce można zauważyć przypadki, gdy urzędnicy szu-
kają drogi na skróty, która w prostszy sposób doprowadzi ich 
do określonego celu. Warto jednak wiedzieć, że bezprawnemu 
żądaniu organu nie towarzyszy obowiązek po stronie podat-
nika spełnienia takiego żądania. Oznacza to, że jeśli urzędnik 
np. żąda dokumentacji, która nie jest z danym postępowaniem 
związana, podatnik wcale nie musi jej udostępnić.

Po drugie: zaufanie
Podatnik może oczekiwać od organu, że ten nie będzie 
poszukiwał kruczków prawnych i nadużywał przysługu-
jących mu uprawnień. Wynika to z zasady prowadzenia 
postępowania w sposób budzący zaufanie do organów 
podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej). Or-
gan nie tylko nie może podejmować działań, dla których 
nie ma oparcia w przepisach, ale nawet stosując obowią-
zujące normy, musi czynić to ze świadomością, że nie 
występuje jedynie w roli ,,przeciwnika procesowego”, 
którego głównym celem jest skuteczność działań ale repre-
zentuje państwo, które powinno wykonywać swoje prawa 
bez uciekania się do działań, może i zgodnych z prawem,  
ale wątpliwych co do ich uczciwości wobec podatnika.
Dodatkowym uzupełnieniem zasady zaufania jest regulacja 
zobowiązująca organy do udzielania podatnikowi niezbędnych 
informacji i wyjaśnień o przepisach pozostających w związku 
z przedmiotem postępowania. Podatnicy powinni aktywnie 
z tego uprawnienia korzystać, żądając od organów wskazania 
przepisów, z których wynika np. związek ich żądań z przed-
miotem toczącego się postępowania.

Po trzecie: prawda 
Kolejna zasada to prawda materialna. Odpowiada ona roli, 
jaką pełni organ w toku postępowania. Organ nie jest przecież 
stroną postępowania reprezentującą przeciwne do podatnika 
interesy, ale jest gospodarzem odpowiedzialnym za wydanie 
prawidłowego merytorycznie rozstrzygnięcia.
Z art. 122 Ordynacji podatkowej nie wynika, co prawda, nie-
skończona inicjatywa dowodowa organu (są sytuacje, w których 
podatnik musi wesprzeć organ w jego działaniach), ale przepis 
ten ustanawia z jednej strony zakaz zbierania dowodów w spo-
sób mający dowodzić z góry obraną tezę (a z takimi przypadka-
mi spotykamy się niestety dosyć często), a z drugiej – obowiązek 
przeprowadzenia postępowania dowodowego również w takim 
zakresie, w jakim to podatnik korzysta z pewnych uprawnień.
Mimo pojawiających się sporów na ten temat w doktrynie 
i orzecznictwie, w świetle brzmienia zasady prawdy material-
nej, nie sposób zgodzić się z poglądem, że to podatnik, w spo-
sób wyłączny, odpowiedzialny jest za przedstawienie dowodów 
na okoliczności, z których wywodzi korzystne dla siebie skut-
ki. Taka reguła może obowiązywać (i to też nie bezwzględnie) 
jedynie w takim zakresie, w jakim zderzają się interesy stron 
funkcjonujących na takich samych prawach – nie może to więc 
dotyczyć prawa i postępowania podatkowego.

Po czwarte: czynny udział
Artykuł 123 § 1 Ordynacji podatkowej ustanawia zasadę 
czynnego udziału strony w postępowaniu. Dzięki niej podat-
nik ma prawo, a organ musi to zapewnić, do czynnego udzia-

łu w każdym stadium postępowania. Ponadto przed samą 
decyzją podatnik ma prawo do zabrania ,,ostatniego słowa” 
na temat zgromadzonych przez organ materiałów. Zasada ta 
ma ogromne znaczenie dla podatników, ponieważ często to 
właśnie ich zaangażowanie polegające na wyjaśnieniu faktów, 
treści dokumentów czy ich rozumienia prawa, może przesą-
dzić o rozstrzygnięciu danej sprawy.
Zgodnie z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej niedopuszczalne 
są np. przypadki, w których pracownicy organów odmawiają 
informowania podatników o przebiegu postępowania czy wąt-
pliwościach, które ich nurtują.
Gdy podatnik nie próbuje utrudniać postępowania, ale po pro-
stu stara się dostępnymi sobie metodami wykazać jakąś oko-
liczność i, po złożeniu dowodów, zwraca się do organu o wska-
zówkę, czy dowody te są już wystarczające, czy też konieczne 
jest podjęcie dodatkowych wysiłków (nierzadko wiążących się 
z dodatkowymi kosztami), to ma prawo oczekiwać, że faktycz-
nie informację taką otrzyma – skoro jego udział w postępowa-
niu faktycznie ma mieć czynny charakter.
W praktyce zasada ta bywa marginalizowana przez organy po-
datkowe i sprowadzana do prawa do zapoznania się z aktami 
przed wydaniem decyzji i zgłoszenia wówczas dodatkowych 
żądań lub dowodów. Najczęściej podatnik jest wzywany do ta-
kiej czynności po tym, jak organ ,,wyrobi już sobie zdanie” 
na temat sprawy i ma już pomysł na jej rozstrzygnięcie. W ta-
kich okolicznościach trudno oczekiwać, aby zaangażowanie 
podatnika miało rzeczywisty wpływ na treść decyzji. A prze-
cież czynny udział strony może być wyłączony tylko w bardzo 
ograniczonych przypadkach, które zostały wyliczone w art. 123 
§ 2 Ordynacji podatkowej.

Po piąte: ważne uzasadnienie
Art. 124 Ordynacji podatkowej – zasada przekonywania – sta-
nowi, że organ musi tak uzasadniać swoje działania, a w szcze-
gólności decyzje, aby podatnicy rozumieli, że są one zgodne 
z prawem i do nich się stosowali. W praktyce można mieć 
poważne zastrzeżenia co do sposobu stosowania przez organy 
tej zasady. Jeżeli decyzja ma być dla podatnika przekonująca, 
to należałoby oczekiwać, że będzie zawierała np. wyjaśnienie, 
dlaczego organ opowiedział się za jedną z możliwych inter-
pretacji przepisu oraz dlaczego odrzucił inną. Tymczasem 
najczęściej uzasadnienia decyzji mają charakter wyraźnie jed-
nostronny – tak jakby prawo podatkowe było przejrzyste i po-
zbawione kwestii spornych.

Po szóste: inne zasady
Postępowanie podatkowe musi być prowadzone możliwie 
szybko oraz z jak najmniejszym obciążeniem dla podatnika. 
Praktyka często odbiega od tego założenia, ale nie zawsze 
można winić za to odpowiedzialnych za sprawy urzędników, 
którzy mają zbyt wiele równoległych spraw, co w sposób oczy-
wisty wpływa na tempo ich załatwiania.
Niemniej ważne, choć może nieco mniej kontrowersyjne, 
są również kolejne zasady. W ich myśl sprawy podatkowe 
załatwiane są na piśmie (taką formę mają decyzje – art. 126 
Ordynacji podatkowej) po analizie dokonanej przez dwie 
instancje (art. 127 Ordynacji podatkowej). Decyzje kończą-
ce sprawę, po ich uprawomocnieniu, mogą być zmieniane 
tylko w wyjątkowych sytuacjach (art. 128 Ordynacji podat-
kowej), a postępowania są jawne wyłącznie dla stron (art. 
129 Ordynacji podatkowej).
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DZIAŁ I
Przepisy ogólne 

Art. 1. [Zakres ustawy] Ustawa normuje:
1)   zobowiązania podatkowe;
2)   informacje podatkowe;
3)    postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czyn-

ności sprawdzające;
4)   tajemnicę skarbową.

Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] § 1. Przepisy ustawy 
stosuje się do:

1)    podatków, opłat oraz niepodatkowych należności bu-
dżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, do których ustalania lub określania 
uprawnione są organy podatkowe;

2)   (uchylony);
3)    opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w prze-

pisach o podatkach i opłatach lokalnych;
4)    spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wy-

mienione w pkt 1, należących do właściwości orga-
nów podatkowych.

§ 2.  Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy 
działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatko-
wych należności budżetu państwa, do których ustalenia 
lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 
pkt 1 organy.

§ 3.  Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnie-
nia organów podatkowych.

§ 4.  Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pienięż-
nych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz 
do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o ce-
nach.

Art. 3. [Słownik] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)    ustawach podatkowych – rozumie się przez to usta-

wy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych określające podmiot, przed-
miot opodatkowania, powstanie obowiązku podatko-
wego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe 
oraz regulujące prawa i obowiązki organów podat-

kowych, podatników, płatników i inkasentów, a także 
ich następców prawnych oraz osób trzecich;

2)    przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez 
to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ra-
tyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów  
o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfi-
kowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów 
międzynarodowych dotyczących problematyki po-
datkowej, a także przepisy aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie ustaw podatkowych;

3)    podatkach – rozumie się przez to również:
a)  zaliczki na podatki,
b)   raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego 

przewidują płatność podatku w ratach,
c)  opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe;
4)    księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi 

rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozcho-
dów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, 
do celów podatkowych, na podstawie odrębnych prze-
pisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci;

5)    deklaracjach – rozumie się przez to również zezna-
nia, wykazy oraz informacje, do których składania 
obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podat-
kowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci;

6)    ulgach podatkowych – rozumie się przez to prze-
widziane w przepisach prawa podatkowego zwolnie-
nia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których 
zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodat-
kowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem ob-
niżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od 
towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących 
element konstrukcji tego podatku;

7)    zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot różnicy 
podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumie-
niu przepisów o podatku od towarów i usług, a także 
inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepi-
sach prawa podatkowego;

8)    niepodatkowych należnościach budżetowych 
– rozumie się przez to niebędące podatkami  
i opłatami należności stanowiące dochód budże-
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tu państwa lub budżetu jednostki samorządu te-
rytorialnego, wynikające ze stosunków publicz-
noprawnych;

9)    działalności gospodarczej – rozumie się przez to każ-
dą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów  
o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wyko-
nywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działal-
ność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu  
i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne usta-
wy nie zaliczają tej działalności do działalności gospo-
darczej lub osoby wykonującej taką działalność – do 
przedsiębiorców;

10)  cenie transakcyjnej – rozumie się przez to cenę 
przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy pod-
miotami powiązanymi w rozumieniu przepisów 
prawa podatkowego dotyczących podatku docho-
dowego od osób fizycznych, podatku dochodowe-
go od osób prawnych oraz podatku od towarów  
i usług;

11)  podmiocie krajowym – rozumie się przez to pod-
miot krajowy w rozumieniu przepisów prawa po-
datkowego dotyczących podatku dochodowego od 
osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz zagraniczny zakład, w rozumieniu 
tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

12)  podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to pod-
miot zagraniczny w rozumieniu przepisów prawa 
podatkowego dotyczących podatku dochodowego 
od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz zagraniczny zakład podmiotu krajo-
wego w rozumieniu tych przepisów, położony poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13)  dokumencie elektronicznym – rozumie się przez 
to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 
3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. 
zm.).

Art. 3a. [Deklaracje elektroniczne] § 1. Deklaracje 
określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 
mogą być składane za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej.
§ 2.  Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza 

systemu teleinformatycznego administracji podatkowej po-
twierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, 
w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą 
być składane za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upo-
wszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami 
podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji.

Art. 3b. [Forma deklaracji elektronicznych] § 1. Deklara-
cja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
powinna zawierać:

1)    dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we 
wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach,

2)   jeden podpis elektroniczny.  

§ 2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w po-
rozumieniu z ministrem właściwym do spraw informaty-
zacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)   (uchylony);
2)    sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej;
3)    rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być 

opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.
§ 3.  Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, mini-

ster właściwy do spraw finansów publicznych powinien 
uwzględnić:
1)    potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodno-

ści i niezaprzeczalności danych zawartych w dekla-
racjach i podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem;

2)    limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty 
nadpłaty lub zwrotu podatku wynikających z dekla-
racji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja,  
a także wymagania dla poszczególnych rodzajów 
podpisu określone w przepisach o podpisie elek-
tronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji 
podpisu i znakowania czasem.

Art. 3c. (uchylony).

Art. 3d. [Deklaracje elektroniczne składane samorządom] 
Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), sta-
roście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy.

Art. 4. [Obowiązek podatkowy] Obowiązkiem podatko-
wym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzo-
wana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego  
w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] Zobowiązaniem podat-
kowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowią- 
zanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, woje- 
wództwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w termi- 
nie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Art. 6. [Podatek] Podatkiem jest publicznoprawne, nieod-
płatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne 
na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, 
wynikające z ustawy podatkowej.

Art. 7. [Podatnik] § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowo-
ści prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obo-
wiązkowi podatkowemu.
§ 2.  Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne 

podmioty niż wymienione w § 1.

Art. 8. [Płatnik] Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba praw-
na lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości praw-
nej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego 
do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go 
we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Art. 9. [Inkasent] Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowo-
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ści prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku  
i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Art. 10. [Forma opodatkowania] § 1. Wprowadzenie zryczał-
towanej formy opodatkowania nie pozbawia podatnika możli-
wości dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych.
§ 2.  Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie 

przewidują możliwości wyboru przez podatnika formy 
opodatkowania.

Art. 11. [Rok podatkowy] Rokiem podatkowym jest rok ka-
lendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Art. 12. [Obliczanie terminów] § 1. Jeżeli początkiem terminu 
określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego ter-
minu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ 
ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
§ 2.  Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem 

tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada począt-
kowemu dniowi terminu.

§ 3.  Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem 
tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada począt-
kowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostat-
nim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

§ 4.  Terminy określone w latach kończą się z upływem tego 
dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu 
dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie 
było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

§ 5.  Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa 
się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

§ 6.  Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upły-
wem pismo zostało:
1)    wysłane w formie dokumentu elektronicznego do 

organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe 
potwierdzenie odbioru;

2)   nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) 
albo złożone w polskim urzędzie konsularnym2;

3)    złożone przez żołnierza lub członka załogi statku 
morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub 
kapitanowi statku;

4)    złożone przez osobę pozbawioną wolności w admini-
stracji zakładu karnego;

5)    złożone przez osobę aresztowaną w administracji 
aresztu śledczego.

DZIAŁ II
Organy podatkowe i ich właściwość 

Rozdział 1
Organy podatkowe

Art. 13. [Organ podatkowy] § 1. Organem podatkowym, 
stosownie do swojej właściwości, jest:

1)    naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu cel-
nego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta 

albo marszałek województwa – jako organ pierwszej 
instancji;

2)   dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako:
a)   organ odwoławczy odpowiednio od decyzji na-

czelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzę-
du celnego,

b)   organ pierwszej instancji, na podstawie odręb-
nych przepisów,

c)   organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten 
organ w pierwszej instancji;

3)    samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ 
odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezy-
denta miasta), starosty albo marszałka wojewódz-
twa.

§ 2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest 
organem podatkowym – jako:
1)    organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia 

nieważności decyzji, wznowienia postępowania, 
zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej 
wygaśnięcia – z urzędu;

2)    organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, 
o których mowa w pkt 1;

3)    organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących 
ustalenia cen transakcyjnych;

4)    organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów 
prawa podatkowego;

5)    organ właściwy w sprawach informacji przekazy-
wanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędno-
ściowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych 
rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

§ 3.  Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy od-
woławcze.

Art. 13a. [Nadanie  uprawnień] Rada Ministrów może,  
w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów podat-
kowych:

1)   Szefowi Agencji Wywiadu,
2)   Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
3)   Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
4)   Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,
5)   Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego

–  jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych  
i wymogami bezpieczeństwa państwa.

Art. 14. [Przetwarzanie danych] § 1. Minister właściwy do 
spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w spra-
wach podatkowych.
§ 2.  W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych w celu wy-
konywania ustawowych zadań, w szczególności zadań 
analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane 
wynikające z deklaracji podatkowych składanych do na-
czelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzę-
dów celnych.

§ 3.  Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się 
z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych 
oraz tajemnic ustawowo chronionych.

2  Art. 12 § 6 pkt 2 zmieniony ustawą z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2013 r.
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Rozdział 1a
Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Art. 14a. [Interpretacje ogólne] § 1. Minister właściwy do 
spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jedno-
litego stosowania przepisów prawa podatkowego przez or-
gany podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując  
w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, 
przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału 
Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być 
organ administracji publicznej.
§ 2.  Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien za-

wierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji 
ogólnej, w szczególności:
1)    przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepi-

sów prawa podatkowego wymagających wydania in-
terpretacji ogólnej;

2)    wskazanie niejednolitego stosowania przepisów pra-
wa podatkowego w określonych decyzjach, postano-
wieniach oraz interpretacjach indywidualnych wyda-
nych przez organy podatkowe oraz organy kontroli 
skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub 
zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych sta-
nach prawnych.

§ 3.  Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia 
wniosku w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie to-
czy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontro-
lne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na posta-
nowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.

§ 4.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych po-
zostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez 
rozpatrzenia, jeżeli:
1)    nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, 

lub wniosek nie spełnia innych wymogów określo-
nych przepisami prawa, lub

2)    przedstawione we wniosku zagadnienie jest przed-
miotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ 
w tym zakresie zmianie.

§ 5.  W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji 
ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które 
służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych identyfi-
kujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, 
postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we 
wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Przepisy rozdzia-
łów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio.

§ 6.  Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogól-
nej nie obejmuje danych identyfikujących stronę postę-
powania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 
interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wy-
danie interpretacji ogólnej.

§ 7.  Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw fi-
nansów publicznych organy podatkowe oraz organy kon-
troli skarbowej przekazują niezwłocznie akta dotyczące 
wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej 
decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych.

§ 8.  Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wyda-
nia interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.

§ 9.  W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogól-
nych na wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120,  

art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135–137,  
art. 140, art. 143, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 
i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV 
stosuje się odpowiednio.

§ 10.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych  
w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, 
w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy 
do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postano-
wień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czyn-
ności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie 
właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych 
organów.

§ 11.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, 
biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postępowa-
nia, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku  
o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera dane 
identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w § 2, 
oraz sposób uiszczenia opłaty.

Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] § 1. Minister wła-
ściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek 
zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, 
pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (inter-
pretację indywidualną).
§ 2.  Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć 

zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
§ 3.  Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 

obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaist-
niałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz 
do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny 
prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

§ 4.  Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej skła-
da oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego ob-
jęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia 
wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania 
podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kon-
trolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym za-
kresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty 
w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub 
organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywe-
go oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie 
wywołuje skutków prawnych.

§ 5.  Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie 
tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia 
wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się 
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postę-
powania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy 
w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej 
istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego 
lub organu kontroli skarbowej.

§ 6.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu 
zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących inter-
pretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może,  
w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do 
wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu 
i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właści-
wość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

§ 7.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych okre-
śli, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym 
mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wniosko-




