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Wstęp 

Jeżeli decyzja organów podatkowych jest ostateczna, a dla spółki 

niekorzystna, możemy zakwestionować jej zgodność z prawem, 

składając skargę do dwuinstancyjnego sądu administracyjnego. 

Warto zatem wiedzieć, co może być przedmiotem skargi oraz jakie 

warunki musi ona spełniać, aby została rozpatrzona przez sąd. 

Postępowanie przed sądami administracyjnymi jest obecnie 

dwuinstancyjne. Jako sądy pierwszej instancji funkcjonują 

wojewódzkie sądy administracyjne, zaś sądem drugiej instancji jest 

Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

Co może być przedmiotem 

skargi do sądu administracyjnego 

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego, jak wynika z art. 3 

§ 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), 

może być: 
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1) decyzja administracyjna; 

2) postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na 

które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także 

postanowienie rozstrzygające sprawę; 

3) postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i 

zabezpieczającym, na które służy zażalenie;  

4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu 

administracji publicznej dotyczące uprawnień lub 

obowiązków wynikających z przepisów prawa;  

5) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego 

wydawane w indywidualnych sprawach;  

6) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu 

terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;  

7) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich 

związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w 

sprawach z zakresu administracji publicznej;  

8) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu 

terytorialnego;  

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

organów w przypadkach określonych w pkt 1–4a. 

 

W praktyce przedmiotem skarg bardzo często są decyzje 

organów podatkowych, kształtujące prawa lub nakładające 

obowiązki, np. decyzje ustalające lub określające wysokość 

zobowiązania podatkowego.  
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Skargi do sądu administracyjnego często dotyczą również tzw. 

bezczynności organu, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy 

organ administracji nie podejmuje określonych działań, pomimo 

obowiązku ich podjęcia (np. w przypadku nierozpatrzenia sprawy 

podatnika w terminie wynikającym z Ordynacji podatkowej). Od 

2011 roku można również skarżyć się na przewlekłość 

postępowania. 

 

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi 

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes 

prawny. Ustawa nie zawiera definicji interesu prawnego. Pojęciu 

temu znaczenie nadało orzecznictwo sądów administracyjnych.  

 

Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu przejawia się 

w tym, że działa on bezpośrednio we własnym imieniu i ma 

roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienie z nałożonego 

obowiązku. Interes prawny skarżącego musi istnieć obiektywnie, co 

przejawia się w obowiązku wskazania konkretnego przepisu prawa, 

z którym podatnik łączy swoje określone prawa lub obowiązki – 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 1996 r., 

sygn. akt: II S.A. 74/96. 

 

W przypadku spraw podatkowych uprawnionym do wniesienia 

skargi jest więc zazwyczaj podatnik, którego dotyczy decyzja 
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„Skarga do sądu administracyjnego – droga odwolawcza od decyzji podatkowych” wraz z przysługującym Czytelnikom 

innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk 

materiałów opublikowanych w „Skarga do sądu administracyjnego – droga odwolawcza od decyzji podatkowych” oraz w 

innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania 

publikacji z powołaniem się na źródło. 

 

Publikacja  „Skarga do sądu administracyjnego – droga odwolawcza od decyzji podatkowych” została przygotowana z 

zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz 

konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Skarga do sądu administracyjnego – droga odwolawcza od decyzji 

podatkowych”  oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru 

porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. 

Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W 

związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji 

„Skarga do sądu administracyjnego – droga odwolawcza od decyzji podatkowych” lub w innych dostępnych elementach 

subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. 

 

 

Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub 

forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 
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