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Rozdział 1. Środki zaskarżenia 
czynności sprawdzających 

i kontrolnych organów skarbowych

1. Uwagi wstępne
Co do zasady, czynności sprawdzające i kontrolne organów 

skarbowych (organy podatkowe, organy kontroli skarbowej i or-
gany celne) oraz wydawane w ich trakcie akty (np. protokoły kon-
troli) nie podlegają zaskarżaniu. Niemniej, jak w większości za-
sad, także w tej istnieją pewne wyjątki, które powoduję, że de facto 
można mówić o zaskarżaniu, czy też może sensu stricto możliwo-
ści kwestionowania przez kontrolowanego prawidłowości czynno-
ści sprawdzających, a także dowodów uzyskanych za ich pomocą.

Na gruncie obowiązującego w Polsce porządku prawnego wy-
odrębnić należy dwa zasadnicze modele kontroli wykonywania 
administracji skarbowej w formie aktów i czynności innych niż de-
cyzje oraz postanowienia.

Pierwszy model kontroli czynności oraz aktów, o których 
mowa np. w art. 3 § 2 pkt 4 PostAdmU, opiera się na kontroli bez-
pośredniej, odnoszącej się do określonej czynności lub też aktu or-
ganu administracyjnego. W ten sposób kontroli organu II instancji 
lub sądu administracyjnego podlegają tyko takie akty i czynności, 
które nie są podejmowane w ramach sformalizowanego postępowa-
nia administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji lub posta-
nowienia podlegającego weryfikacji sądu administracyjnego.

Drugi model kontroli wskazanych czynności oraz aktów okre-
ślono jako model kontroli pośredniej, wykonywanej przez organy 
II instancji i sąd administracyjny w związku z kontrolą decyzji i po-
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stanowień. Kontrola ta realizowana jest nie poprzez zaskarżanie 
konkretnej czynności materialno-technicznej, czy też innego aktu 
niebędącego decyzją administracyjną lub postanowieniem, ale 
w drodze zażalenia czy też skargi na decyzję lub postanowienie. 
Tak sprawowana kontrola obejmuje, m.in., wszelkie czynności ma-
terialno-techniczne oraz akty niebędące decyzjami lub też posta-
nowieniami, podejmowane w sformalizowanym postępowaniu po-
datkowym lub kontrolnym kończącym się wydaniem decyzji lub 
postanowienia. W przypadku zaskarżenia decyzji lub postanowienia 
organ II instancji (odwołanie od decyzji, zażalenie na postanowie-
nie) lub sąd administracyjny (skarga na decyzję lub postanowienie) 
zobligowany jest do badania legalności całego procesu stosowania 
prawa przez organy administracji skarbowej, co oznacza, że powi-
nien kontrolować podjęte w danej sprawie czynności materialno
-techniczne oraz wszystkie akty, które są nierozerwalnie związane 
z danym postępowaniem administracyjnym. Bezpośrednia kontrola 
aktów i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PostAdmU, 
wiąże się, jak już wskazano, z zaskarżeniem tych form działania or-
ganu administracji i uruchomieniem sądowej kontroli w stosunku 
do tych czynności lub aktów.

2. Czynności sprawdzające oraz środki 
ich zaskarżania

2.1. Uwagi wstępne
Czynności sprawdzające stanowią odrębny rodzaj procedury 

podatkowej, inny niż kontrola podatkowa i postępowanie podat-
kowe czy też postępowanie kontrolne, i mają najmniej sformalizo-
wany charakter. Stanowią one również formę sprawowania przez 
podmioty administracji podatkowej nadzoru w zakresie wywią-
zywania się przez podatników z ich obowiązków związanych 
z samoobliczeniem, zadeklarowaniem i odprowadzeniem podatku 
na rachunek organu podatkowego oraz są metodą weryfikacji przez 
wyżej wymienione podmioty wykonania przez płatników i inka-
sentów ciążących na nich obowiązków. Czynności sprawdzające 

Charakter czynności 
sprawdzających
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mogą jednak polegać również na weryfikacji terminowości oraz po-
prawności zeznań i informacji dotyczących zobowiązań podatko-
wych powstałych nie z mocy prawa, ale na podstawie decyzji wy-
miarowej organu podatkowego (zob. D. Zalewski, A. Melezini (red.), 
Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa 
2013, s. 33).

Czynności te w dużej mierze mają charakter techniczno-
-kontrolny. Polegają przecież głównie na sprawdzeniu formalnej 
poprawności deklaracji, zeznań, wykazów, informacji podatko-
wych oraz wyjaśnieniu ewentualnych błędów rachunkowych, po-
myłek pisarskich i innych tego rodzaju braków tych dokumentów, 
a nie na weryfikacji mającej na celu wykrycie ich wadliwości na-
tury merytorycznej. Niemniej jednak, ustalenia poczynione przez 
organ podatkowy w trakcie tych czynności mogą w efekcie spowo-
dować wszczęcie przez niego kontroli podatkowej albo postępowa-
nia podatkowego i rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji podat-
kowej. W tym sensie czynności sprawdzające często mają charakter 
wstępny (przygotowawczy), poprzedzający rozpoczęcie kolejnych 
procedur podatkowych.

W wielu orzeczeniach sądów administracyjnych zwrócono 
z kolei uwagę na konsekwencje odrębnego charakteru czynności 
sprawdzających, w porównaniu ze specyfiką kontroli podatkowej. 
W wyroku z 9.2.2010 r. (I SA/Gl 1026/09, CBOSA) WSA w Gliwi-
cach stwierdził, że: „czynności sprawdzające uregulowane zostały 
w Dziale V, a kontrola podatkowa w Dziale VI Ordynacji podatkowej 
jako odrębne instytucje prawa odnoszące się do »różnych« stanów 
faktycznych i prawnych, z własną procedurą i odmiennymi celami”.

W wyroku z 13.4.2004 r. (I SA/Łd 620/03, CBOSA) WSA 
w  Łodzi stwierdził, że  czynności sprawdzające prowadzone 
są w trybie przepisów zawartych w Dziale V OrdPU (art. 272–280 
OrdPU) i nie są tożsame z kontrolą podatkową, o której mowa 
w Dziale VI OrdPU (art. 281–292 OrdPU). Na tej podstawie sąd 
uznał, że czynności sprawdzające nie są przeszkodą do dokonania 
korekty deklaracji w podatku od towarów i usług dotyczącej zobo-
wiązania podatkowego za niektóre miesiące 2000 r. na podstawie 
art. 81 § 1 OrdPU.

Reguła ogólna 
i wyjątki od niej

Konsekwencje 
odrębnego 
charakteru czynności 
sprawdzających
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2.2. Zakres czynności sprawdzających
Czynności sprawdzające mogą dotyczyć jedynie trzech oko-

liczności. Po pierwsze, zgodnie z art. 272 pkt 1 OrdPU, służą doko-
naniu oceny, czy podatnicy, płatnicy i inkasenci terminowo wy-
wiązują się ze swoich podstawowych obowiązków, takich jak: 
składanie dokumentów, przede wszystkim deklaracji, wpłacanie za-
deklarowanych podatków, w tym pobieranych przez płatników i in-
kasentów.

Po  drugie, celem czynności sprawdzających, stosownie 
do art. 272 pkt 2 OrdPU, jest zbadanie formalnej poprawności 
deklaracji, jak również dokumentów niezbędnych do spraw-
dzenia terminowego wpłacania podatków przez podatników, 
płatników i inkasentów. Ocena ta ma na celu sprawdzenie, czy do-
kument nie zawiera błędów lub oczywistych omyłek i czy został 
sporządzony zgodnie z wymaganiami, jakie wynikają z przepisów 
prawa. Po trzecie, celem czynności sprawdzających będzie również 
ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwier-
dzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Do jego re-
alizacji służą środki dowodowe określone w art. 275 i 276 OrdPU 
(prawo organu do zażądania od podatnika okazania dokumentów 
lub składania ich fotokopii, jeśli podmiot skorzystał z ulg podatko-
wych, ponadto uzyskiwanie informacji z banków, zakładów ubez-
pieczeń i funduszy inwestycyjnych w zakresie prowadzonych indy-
widualnych kont emerytalnych oraz domów maklerskich, banków 
prowadzących działalność maklerską i towarzystw funduszy inwe-
stycyjnych, również w zakresie ulg wykazanych przez podatnika, 
wreszcie prawo do oględzin lokalu mieszkalnego lub obiektu, z któ-
rym związane były ulgi inwestycyjne) (zob. D. Zalewski, A. Melezini, 
Kontrola podatkowa przedsiębiorców, Warszawa 2012, s. 39).

Podsumowując rozważania o charakterze prawnym, należy 
wskazać, iż z art. 272 i n. OrdPU wynika, że czynności sprawdza-
jące organów podatkowych są traktowane jako osobna instytucja, 
mająca charakter formalny i wstępny.

Z drugiej strony, nie ulega wątpliwości, iż czynności spraw-
dzające są elementem procedury podatkowej i rodzajem czynno-
ści kontrolnych organu podatkowego. Pod względem formalnym 
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podatkowej
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nie utożsamia się ich jednak ani z kontrolą podatkową, ani z czyn-
nościami dowodowymi w postępowaniu podatkowym. Konsekwen-
cją czynności sprawdzających może być wszczęcie postępowania 
podatkowego lub postępowania egzekucyjnego (zob. wyr. WSA 
w Rzeszowie z 21.10.2008 r., I SA/Rz 557/08, CBOSA). Natomiast 
organy kontroli skarbowej, zgodnie z normą art. 13b KontrSkarbU, 
czynności sprawdzające prowadzą w postępowaniu kontrolnym, 
które się toczy u kontrolowanego podatnika, ale same czynności 
sprawdzające dotyczą jego kontrahentów. Przy czym, muszą pozo-
stawać w związku z prowadzonym u kontrolowanego postępowa-
niem kontrolnym lub kontrolą podatkową.

W wyroku z 31.3.2009 r. (III SA/Wa 2001/08, CBOSA) WSA 
w Warszawie orzekł, że: „Cel czynności sprawdzających okre-
ślony został w art. 272 OrdPU. Generalnie rzecz ujmując, czynno-
ści te służą korekcie formalnych (np. rachunkowych), a nie mery-
torycznych (np. związanych ze zwolnieniami podatkowymi) wad 
deklaracji. Eliminacja tych ostatnich wymaga przeprowadzenia 
stosownego postępowania podatkowego. Dlatego też wadliwość 
informacji PIT-11 stwierdzona została dopiero w toku postępowa-
nia podatkowego wszczętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, 
w którym Skarżący powołał się na przysługujące mu zwolnienie 
podatkowe. Przepisy o czynnościach sprawdzających nie określają 
przy tym terminów przeprowadzenia tych czynności”.

Należy jednak dodać, że do czynności sprawdzających mają 
odpowiednie zastosowanie niektóre przepisy Działu IV OrdPU, 
zawierające regulacje dotyczące postępowania podatkowego. Cho-
dzi mianowicie o: art. 143 OrdPU (dotyczący upoważnienia pra-
cownika organu podatkowego do załatwiania spraw w imieniu 
tego organu) oraz przepisy Rozdziałów 1–3 (dotyczące odpowied-
nio: zasad ogólnych, wyłączenia pracownika organu podatkowego/
samego organu, strony); Rozdziału 5 (doręczenia); Rozdziału 6 
(wezwania); Rozdziału 9 (metryki, protokoły i adnotacje), z wy-
łączeniem art. 171a (dotyczącego metryki sprawy); Rozdziału 10 
(udostępnianie akt); Rozdziału 14 (postanowienia); Rozdziału 16 
(zażalenia); Rozdziału 23 (koszty postępowania).

Co do zasady, powyższe czynności sprawdzające podejmują 
zawsze organy podatkowe I instancji. Jednak przeprowadze-

Procedura 
przeprowadzania 
czynności 
sprawdzających
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niem czynności sprawdzających dotyczących dokumentowania 
przez podatników wywozu towarów będących przedmiotem we-
wnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz weryfikacji potwier-
dzeń numerów identyfikacyjnych kontrahentów zagranicznych 
w związku z wykonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych 
na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż Polska – zaj-
mują się organy podatkowe upoważnione przez Ministra Finan-
sów (biura wymiany informacji o VAT) oraz naczelnicy urzędów 
skarbowych (art. 272 w zw. z art. 272a OrdPU).

Należy też zauważyć, że organy kontroli skarbowej, które 
mogą prowadzić zarówno kontrolę podatkową, jak i postępowa-
nie kontrolne, które jest odpowiednikiem postępowania podatko-
wego, z woli ustawodawcy w swoich działaniach wobec podatni-
ków w ogóle nie stosują czynności sprawdzających (poza jednym 
wyjątkiem tzw. kontroli krzyżowej, która jest odrębnie uregulo-
wana w art. 13b KontrSkarbU, a oddzielnie w art. 274c OrdPU). 
Prowadzenie kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających 
w odniesieniu do danego podatku za określony rok podatkowy nie 
wyłącza możliwości jednoczesnego podjęcia przez organ podat-
kowy czynności sprawdzających w odniesieniu do podatku za inne 
lata podatkowe (zob. wyr. NSA – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi 
z 30.1.2002 r., I SA/Łd 693/00, CBOSA).

Ograniczenia co do zakresu czynności sprawdzających prze-
jawiają się w tym, że tego rodzaju czynności zasadniczo mogą do-
tyczyć badania takich dokumentów, jak deklaracje, zeznania, 
wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani 
są podatnicy, płatnicy i inkasenci. Kontrolujący – w toku czyn-
ności sprawdzających – mogą też żądać okazania innej dokumenta-
cji, przykładowo: faktur, umów związanych z działalnością gospo-
darczą kontrolowanego, dowodów zapłaty. Co do zasady, w swoich 
działaniach kontrolujący nie mogą jednak wykraczać poza powyż-
szy zakres czynności faktycznych i nie są upoważnieni do prze-
prowadzenia oraz badania innych dowodów, takich jak zeznania 
świadków, zeznania stron, opinie biegłych, materiały zgromadzone 
w trakcie innych postępowań, tj. postępowania karnego, postępo-
wania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skar-
bowe.

Ograniczenia 
w zakresie 

dokonywania 
czynności 

sprawdzających
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Organ podatkowy w toku czynności sprawdzających nie może 
żądać od kontrahenta handlowego kontrolowanego podatnika 
(oraz od pracowników tego kontrahenta) złożenia wyjaśnień in-
nych niż dotyczących transakcji przeprowadzonych z tym po-
datnikiem. W szczególności nie może przesłuchiwać kontrahenta 
podatnika co do podobnych transakcji sfinalizowanych przez niego 
z  innymi partnerami handlowymi niż kontrolowany podatnik. 
Zgodnie z art. 274c § 1 OrdPU, organ podatkowy musi ograniczyć 
swoje żądanie do tego, aby kontrahent podatnika przedstawił mu 
dokumenty związane z działalnością gospodarczą, przy tym tylko 
w zakresie transakcji objętych kontrolą u podatnika, w celu spraw-
dzenia prawdziwości i rzetelności tych dokumentów.

W uzasadnieniu wyroku z 26.2.2008 r. (III SA/Wa 2180/07, 
CBOSA) WSA w Warszawie podniósł, że: „Wprowadzając art. 274b 
OrdPU ustawodawca przesądził, że »(…) jeżeli z odrębnych prze-
pisów wynika możliwość przedłużenia zwrotu podatku z uwagi 
na konieczność dodatkowego sprawdzenia zasadności tego zwrotu, 
to następuje to w ramach czynności sprawdzających i wymaga wy-
dania zaskarżalnego postanowienia. Ta procedura pozwala z jednej 
strony na szybkie działanie organu, z drugiej zaś zapewnia stronie 
odpowiednie gwarancje procesowe, niezbędne w sytuacji, gdy prze-
suwana jest w czasie realizacja jej uprawnienia do zwrotu podatku 
w przewidzianym ustawą terminie. Takie rozwiązanie nie wyklu-
cza możliwości prowadzenia kontroli podatkowej, w ramach któ-
rej badany będzie również ten aspekt sytuacji prawnopodatkowej 
strony, ale wszczęcie takiej kontroli nie może wyłączyć obowiązku 
stosowania art. 274b OrdPU, przede wszystkim zaś wydania na tej 
podstawie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku, 
na które służy zażalenie«. Wprawdzie wyrok ten wydano w ramach 
stosowania przez organy podatkowe art. 21 ust. 6 ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 1993 r., niemniej 
z uwagi na analogiczność podstaw badania zasadności zwrotu za-
chowuje on aktualność także na gruncie art. 87 ust. 2 i 3 VATU (po-
dobny pogląd wyraził WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku 
z 9.12.2004 r., III SA/Wa 355/04, CBOSA oraz WSA w Gliwicach 
w wyroku z 2.8.2013 r., III SA/Gl 1101/13, CBOSA)”.

Zakaz 
przesłuchiwania 
i odbierania 
wyjaśnień
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Konsekwencje przeprowadzenia czynności sprawdzających 
mogą być różne. Organ podatkowy może nie podejmować dal-
szych działań z uwagi na brak stwierdzenia nieprawidłowości 
w trakcie przeprowadzonych czynności sprawdzających. W prze-
ciwnym razie, gdy takie nieprawidłowości się pojawią bądź nie 
można przesądzić o ich wystąpieniu przy wykorzystaniu jedynie in-
strumentów prawnych dostępnych w trakcie czynności sprawdzają-
cych, organ podatkowy może wszcząć kontrolę podatkową, po-
stępowanie podatkowe albo postępowanie egzekucyjne.

W praktyce czynności sprawdzające dotyczą przede wszyst-
kim podatników dokonujących samoobliczenia podatku oraz 
płatników przeprowadzających obliczenie płatnicze i odprowa-
dzających pobraną od podatnika kwotę na rachunek organu po-
datkowego. Samoobliczenie podatku ściśle wiąże się z jednym 
ze sposobów powstawania zobowiązań podatkowych, a miano-
wicie ich powstawaniem z mocy prawa. Zdecydowana większość 
zobowiązań podatkowych powstaje bowiem w taki sposób (a nie 
na podstawie decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość 
tego zobowiązania). W takiej sytuacji podatnik musi samodziel-
nie, tj. „z własnej inicjatywy” obliczyć i odprowadzić – w terminie 
wskazanym w ustawie – należność podatkową na rachunek organu 
podatkowego. Przepisy ustaw podatkowych określają zdarzenia po-
wodujące powstanie zobowiązania podatkowego. W przypadku po-
datków dochodowych takim zdarzeniem jest uzyskanie przez po-
datnika dochodu (o ile nie jest to dochód neutralny podatkowo 
albo zwolniony z podatku).

2.3. Sprzeciw na korektę deklaracji przez organ 
podatkowy

Specyfika procedury czynności sprawdzających przejawia się 
w szczególności w tym, że przedmiotem korekty deklaracji (w toku 
czynności sprawdzających), co do zasady, są jej nieprawidłowości 
o charakterze formalnym (technicznym). Przykładowo, składający 
deklarację może dopuścić się tego rodzaju błędów i omyłek albo nie 

Skutki 
przeprowadzenia 

czynności 
sprawdzających

Zasada formalnej 
weryfikacji deklaracji 

w toku czynności 
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dopełnić wymogów określonych w przepisach podatkowych w je-
den z następujących sposobów:

1) popełniając błędy rachunkowe;
2) wpisując wymagane dane w niewłaściwych rubrykach de-

klaracji;
3) zaokrąglając kwoty podatku w niepoprawny sposób;
4) mylnie przenosząc określone kwoty z załączników do de-

klaracji;
5) wypełniając niewłaściwy formularz podatkowy.
W ramach tej procedury nie można natomiast oceniać mery-

torycznej poprawności deklaracji. Wyjątek od tej reguły przewiduje 
przepis art. 274a § 2 OrdPU, zgodnie z którym organ podatkowy 
może w toku czynności sprawdzających zakwestionować rzetelność 
deklaracji. Ustawodawca stanowi w tym przepisie, że w przypadku 
wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podat-
kowy może wezwać składającego deklarację do udzielenia, w wy-
znaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia de-
klaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności 
danych w niej zawartych. Niewątpliwie wykracza to poza formalną 
weryfikację dokumentów podatkowych (zob. więcej: D. Zalewski, 
A. Melezini (red.), Postępowanie podatkowe, s. 42 i n.).

W uzasadnieniu wyroku z 6.7.2010 r. (I GSK 914/09, CBOSA) 
NSA podniósł, że: „(…) przepis ten [art. 274 § 1 OrdPU – przyp. au-
tora] znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku stwierdzenia 
przez organ podatkowy uchybień formalnych w złożonej deklaracji 
podatkowej w postaci: błędów lub oczywistych omyłek pisarskich 
bądź wypełnienia jej niezgodnie z wymaganiami. Określony w tym 
przepisie tryb nie służy natomiast do korygowania wadliwości de-
klaracji spowodowanych błędnym uwzględnieniem lub pominię-
ciem w podstawie opodatkowania danych wynikających z określo-
nych zdarzeń rzutujących na jej wielkość”.

Na podstawie przepisu art. 274 § 1 OrdPU, w razie stwierdzenia, 
że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki 
bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ 
podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub 
uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podat-

Wyjątek

Korekta deklaracji
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kowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wy-
sokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 
1000 zł;

2) wzywa składającego deklarację do skorygowania dekla-
racji oraz złożenia niezbędnych wyjaśnień, wskazując przy-
czyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji 
podaje się w wątpliwość.

Samodzielna korekta deklaracji bezpośrednio przez organ 
podatkowy ma ograniczone zastosowanie ze względu na stosun-
kowo niską dopuszczalną maksymalną wysokość zmienianych kwot, 
ale również z uwagi na to, że organ podatkowy może nie mieć do-
stępu do wszystkich informacji niezbędnych do dokonania takiej ko-
rekty. Podatnik może nie wyrazić zgody na korektę deklaracji w tej 
formie i w tym zakresie, które zaproponował organ podatkowy.

Zgodnie z art. 274 § 3 OrdPU, taki brak zgody ze strony po-
datnika przyjmuje postać sprzeciwu. Wnosi się go do organu, który 
dokonał korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi 
uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Tego rodzaju sprze-
ciw znosi skutki prawne korekty deklaracji przeprowadzonej przez 
organ podatkowy. W takiej sytuacji organ podatkowy, podtrzymując 
swoje stanowisko, które znalazło wyraz w zaproponowanej, a od-
rzuconej przez podatnika korekcie – będzie musiał wszcząć po-
stępowanie podatkowe i orzec o istocie sprawy w decyzji po-
datkowej. Jeśli natomiast, po otrzymaniu od organu skorygowanej 
deklaracji, podatnik przyjmie bierną postawę, tj. nie złoży sprze-
ciwu w przewidzianym do tego terminie, wówczas korekta organu 
wywoła skutki prawne, tak jak miałoby to miejsce w przypadku zło-
żenia korekty przez samego podatnika.

Istotnym uprawnieniem, które posiadają organy podatkowe 
jest wezwanie do złożenia deklaracji osoby, która złożyła uprzednio 
deklarację do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz o skorygowanie 
deklaracji podatkowej w trybie art. 274 § 1 pkt 2 OrdPU. Wezwanie 
musi spełniać warunki określone w art. 159 § 1 OrdPU. W szczegól-
ności organ podatkowy powinien precyzyjnie i jednoznacznie wska-
zać powód, dla którego podaje w wątpliwość informacje zawarte 
w złożonej przez podatnika deklaracji. Kwestia wskazania w we-
zwaniu terminu do złożenia wyjaśnień i dokonania korekty dekla-
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racji omówiona jest w odrębnym wyjaśnieniu, które zamieszczone 
jest bezpośrednio poniżej.

Podatnik może dokonać korekty w jednej z dwóch form (zob. 
D. Zalewski, A. Melezini (red.), Postępowanie podatkowe, s. 44 i n.):

1) przez złożenie deklaracji korygującej na nowym formularzu 
podatkowym albo

2) przez naniesienie na pierwotną deklarację niezbędnych po-
prawek (co, po pierwsze, jest możliwe tylko wówczas, gdy 
liczba tych poprawek jest stosunkowo niewielka, a ich za-
kres nie jest zbyt obszerny, a po drugie, ta forma korekty 
wymaga osobistego stawiennictwa podatnika w siedzibie 
organu podatkowego).

Jeśli podatnik dokona korekty w sposób eliminujący wątpli-
wości organu podatkowego, który wystosował wezwanie, organ po-
świadcza ten fakt w formie odpowiedniej adnotacji na skorygo-
wanej deklaracji. Oznacza to urzędowe uznanie (potwierdzenie), 
że skorygowana deklaracja jest formalnie poprawna, a podatnik nie 
poniesie już z tego tytułu odpowiedzialności karnej skarbowej.

W sytuacji gdy dokonana przez podatnika korekta wiąże się 
z podwyższeniem kwoty jego zobowiązania podatkowego (którego 
termin płatności już minął), organ podatkowy zamieszcza dodat-
kowo adnotację o tym, czy podatnik uiścił kwotę zaległości podat-
kowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Powyższe zasady przeprowadzenia korekty deklaracji podat-
kowych w toku czynności sprawdzających mają odpowiednie zasto-
sowanie w odniesieniu do deklaracji składanych przez płatników 
i inkasentów oraz do załączników do deklaracji.

W uzasadnieniu wyroku z 24.9.2007 r. (III SA/Wa 968/07, 
CBOSA) WSA w Warszawie stwierdził, że: „Zgodnie z art. 274 § 1 
pkt 2 OrdPU w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy ra-
chunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją nie-
zgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy zwraca się 
do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie nie-
zbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których in-
formacje zawarte w deklaracji poddaje się w wątpliwość. Powołany 
przepis nie określa, w jakim terminie wezwany ma złożyć wyjaśnie-
nia i dokonać korekty deklaracji podatkowej. Należy zatem przyjąć, 
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że termin ten powinien być ustalony przez organ podatkowy w we-
zwaniu i uwzględniać czas niezbędny na wykonanie czynności tam 
określonych”.

Przepis art. 159 § 1 pkt 5 OrdPU jest wymieniony w art. 280 
OrdPU, w którym ustawodawca wskazał przepisy ustawy, które 
mają być odpowiednio stosowane w odniesieniu do czynności 
sprawdzających. Zatem, zgodnie z tym przepisem, w wezwaniu 
do złożenia wyjaśnień oraz skorygowania błędów i omyłek zawar-
tych w deklaracji organ podatkowy musi w szczególności wska-
zać termin, do którego żądanie powinno być spełnione. Termin 
ten powinien być sformułowany realistycznie, tj. dawać składają-
cemu deklarację odpowiedni czas na wykonanie czynności określo-
nych w wezwaniu, licząc od dnia doręczenia tego wezwania. Bez-
skuteczny upływ tego terminu – w przypadku braku możliwości 
samodzielnego skorygowania przez organ podatkowy deklaracji we-
zwanego – może doprowadzić do wszczęcia przez kontrolującego 
(w trybie czynności sprawdzających) postępowania podatkowego 
lub kontroli podatkowej.

Uprawnienie organu podatkowego określone w art. 274a § 2 
OrdPU stanowi odstępstwo od ogólnej reguły, że weryfikacja po-
prawności oraz korekta deklaracji dokonywana w toku czynności 
sprawdzających powinna dotyczyć wyłącznie aspektów formal-
nych deklaracji. W przepisie tym ustawodawca stanowi bowiem, 
że w przypadku wątpliwości co do poprawności złożonej deklara-
cji organ podatkowy może wezwać osobę, która złożyła deklara-
cję, do udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych wyja-
śnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania 
w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych (zob. D. Zalew-
ski, A. Melezini (red.), Postępowanie podatkowe, s. 45 i n.).

Dane zamieszczone przez podatnika w deklaracji podatkowej 
są nierzetelne, jeśli są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Zatem 
organ podatkowy, przeprowadzając ocenę merytoryczną danych 
zawartych w deklaracji podatkowej, a następnie wzywając osobę, 
która ją złożyła, do udzielenia wyjaśnień dotyczących zgodności 
ze stanem faktycznym poszczególnych zapisów tej deklaracji – wy-
kracza poza cele czynności sprawdzających zdefiniowane w prze-
pisie art. 272 OrdPU. Jednak niejednokrotnie zastosowanie przez 
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