
 Wprowadzenie

W polskim systemie prawnym podatki odgrywają ogromną rolę. W ciągu ostat-
nich lat wzrosło również znaczenie prawa podatkowego, postrzeganego jednak 
przede wszystkim jako jednostronne działanie nastawione na realizację celów po-
datkowych. Funkcjonujący obecnie system podatkowy jest skomplikowany i nie-
jasny dla wielu podatników, co powoduje konieczność wydawania przez organy 
podatkowe licznych interpretacji. W tak szeroko rozumianym prawie podatko-
wym nadal brak jasnych i precyzyjnych rozwiązań, które zapobiegałyby zarówno 
tworzeniu się luk prawnych, jak i całego „gąszczu” przepisów, w którym trudno się 
poruszać nawet profesjonalistom. Od 1.1.1998 r., tj. od momentu obowiązywania 
Ordynacji podatkowej, ta swego rodzaju Konstytucja podatkowa była przedmio-
tem wielokrotnych nowelizacji, licznych opracowań doktryny, wielu wypowiedzi 
glosatorów (aprobujących i krytycznych) oraz oczywiście przedmiotem ogromnej 
liczby orzeczeń sądów administracyjnych. 

W zakresie stosowania Ordynacji, na przestrzeni ostatnich 16 lat, wypowiadał się 
również resort finansów, dokonując wykładni przepisów oraz przedstawiając różne 
propozycje zmian legislacyjnych. Zmiany te polegały nie tylko na tworzeniu no-
wych instytucji prawnych czy też wprowadzaniu przepisów nakładających kolejne 
obowiązki na podatnika, ale wiele zmian zmierzało także do zmniejszenia „dyso-
nansu” między organami administracji podatkowej a podatnikiem, który w sto-
sunku obywatel – organ zajmuje zdecydowanie gorszą pozycję. 

Ostatnia propozycja zmian w Ordynacji podatkowej, która w istotny sposób miała 
zmniejszyć obciążenia podatkowe oraz stworzyć ramy dla stabilnego wzrostu go-
spodarczego i najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, 
zaproponowała:

1) wprowadzenie zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych,
2)  wprowadzenie nowej instytucji zawiadamiania podatnika o zamiarze wszczę-

cia kontroli,
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3)  wprowadzenie trybu uchylenia zabezpieczenia przymusowego w razie przyję-
cia zabezpieczenia dobrowolnego,

4)  rozszerzenie form zabezpieczenia wykonania decyzji (zastaw na lokacie ban-
kowej),

5)  zawiadamianie podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobo-
wiązania, 

6)  określenie 5-letniego terminu przedawnienia na weryfikację zwrotu podatku 
VAT oraz wysokości straty w podatku dochodowym,

7) możliwość rozłożenia na raty orzeczonych kosztów postępowania podatkowego.
Wymienione wyżej zmiany zostały wprowadzone ustawą z 7.11.2008 r. o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1318). Wśród zaproponowanych zmian znalazły się zarówno te, 
które dotyczyły interpretacji podatkowych (zmiany „kosmetyczne”), zabezpie-
czenia zobowiązań podatkowych, złożenia prawnie skutecznej deklaracji czy też 
zmian odnoszących się do zapłaty podatków, jak i zmian w brzmieniu przepisów 
regulujących odpowiedzialność osób trzecich (przede wszystkim nabywcy przed-
siębiorstwa, dzierżawcy i użytkownika oraz wspólników spółki jawnej, cywilnej, 
partnerskiej oraz komplementariusza i członków zarządu). Ustawodawca zapro-
ponował szereg nowych zapisów, które obowiązują od 1.1.2009 r. I tak, w Dziale 
IV dodano cały nowy Rozdział 16 ,,Wykonanie decyzji” (art. 239a–239j OrdPU), 
w którym szczegółowo omówione zostały zasady wykonania decyzji nieostatecz-
nych, ostatecznych oraz decyzji o zabezpieczeniu. W art. 239a–239j OrdPU znalazły 
się m.in. regulacje określające przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonal-
ności, formę prawną nadania rygoru przez organ podatkowy, właściwość organów 
w tym zakresie. W Rozdziale 16a ustawodawca wskazał również, w jakich przypad-
kach nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności oraz kiedy organ po-
datkowy I instancji może wstrzymać wykonanie decyzji ostatecznej. Kolejne liczne 
zmiany odnosiły się do postępowania podatkowego, uregulowanego w Dziale VI 
OrdPU. Rozszerzono zapisy mówiące o reprezentacji kontrolowanego, dodano nowe 
przepisy art. 282b i 282c, które uszczegóławiają ponowne wszczęcie kontroli po-
datkowej, jak również tryb prowadzenia kontroli, np. od 1.1.2009 r. kontrola może 
być również prowadzona w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to uspraw-
nić prowadzenie kontroli.

Wszystkie wymienione obszary zmian były postrzegane w 2008 r. jako niezwykle 
korzystne dla podatnika. Dotyczyło to zarówno zmian o charakterze porządkują-
cym obecne procedury, jak i tych, które wprowadzały nowe instytucje prawne 
oraz nowe tryby postępowania. Obecnie, po pięciu latach stosowania „zmienionego” 
prawa można uznać, że nowelizacja Ordynacji spełniła oczekiwania podatników, 
choć są też takie obszary zmian, które pozostały tylko intencją ustawodawcy. Głosy 
podatników oraz doktryny wskazują, że praktyka organów podatkowych niejako 
„wypaczyła” intencje ustawodawcy m.in. w przedmiocie niewykonywania decyzji 
nieostatecznych. Zdaniem podatników organy podatkowe nadużywają art. 239b 
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§ 2 Ordynacji podatkowej, który pozwala na nadanie decyzji rygoru natychmia-
stowej wykonalności w przypadku uprawdopodobnienia, że zobowiązanie wyni-
kające z decyzji nie zostanie wykonane.

Ostatnie zmiany Ordynacji podatkowej, obowiązujące od 1.1.2014 r., mają charak-
ter porządkowy i stanowią konsekwencję bądź zmian w przepisach o podatku do-
chodowym i podatku VAT, bądź zostały ,,wymuszone” postanowieniami Trybunału 
Konstytucyjnego. Ostania nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 26.7.2013 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1027): 

1)  rozszerzyła możliwość dokonywania płatności podatków lokalnych kartami 
płatniczymi o wszelkie instrumenty płatnicze;

2) wprowadziła zmiany w kwotach zabezpieczeń i zastawów;
3)  rozszerzyła katalog przesłanek, od zaistnienia których uzależniony jest zawie-

szenie bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
4)  nałożyła na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania dłużnika 

o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania;
5)  wdrożyła dyrektywę Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej w dzie-

dzinie opodatkowania, mającą usprawnić wymianę informacji pomiędzy polską 
administracją podatkową, a jej odpowiednikami w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. 

Niezależnie od charakteru i rodzaju zaproponowanych zmian nie ulega wątpliwości, 
że w postępowaniu podatkowym organy podatkowe i podatnik nie są i nigdy nie 
będą równoprawnymi stronami stosunków prawnopodatkowych. 

O zrównaniu praw będziemy mogli mówić wyłącznie w sytuacji, kiedy organ 
i podatnik (skarżący) wkroczą na drogę sądową. Tylko dzięki sądownictwu admi-
nistracyjnemu (sądownictwu powszechnemu w przypadku złożenia pozwu o od-
szkodowanie) podatnik i organ podatkowy będą dysponować w tym samym 
stopniu ustanowionymi gwarancjami procesowymi oraz będą mieć identyczne 
możliwości dochodzenia swoich racji. W procesie wystąpią jako równoprawni 
uczestnicy sporu, który odbędzie się przed bezstronnym i niezawisłym arbitrem, 
podczas jawnego postępowania sądowego.

Nie ulega wątpliwości, że podatki to ta sfera życia publicznego, która dotyka nas 
wszystkich. Z prawem podatkowym mamy do czynienia wszyscy, gdyż każdy musi 
płacić daninę na rzecz budżetu państwa. Nasze obowiązki względem fiskusa uru-
chamiają całą machinę podatkową, a my stajemy się uczestnikami stosowania 
prawa – uczestnikami, których świadomość prawna ma ogromne znaczenie w kon-
taktach z organami podatkowymi.

Niniejsza publikacja stanowi próbę uporządkowania najistotniejszych kwestii 
związanych z instytucjami prawnymi umożliwiającymi podatnikowi wystąpienie 
np. z wnioskiem o zastosowanie ulg podatkowych, o udzielenie interpretacji, 
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o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania ceny transakcyjnej, o przyjęcie za-
bezpieczenia, o dokonanie potrącenia, o stwierdzenie nadpłaty, skorygowanie de-
klaracji itp. 

W książce przedstawiono w sposób szczegółowy możliwości wzruszenia decyzji 
(postanowienia) organu zarówno w trybie zwykłym (odwołanie, zażalenie), jak 
i w postępowaniach nadzwyczajnych zmierzających do usunięcia z obrotu praw-
nego decyzji ostatecznych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności 
decyzji, uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej). W publikacji omówiono rów-
nież takie zagadnienia, jak udział organizacji społecznej w postępowaniu podat-
kowym, udzielanie pełnomocnictw, tryb składania skarg na ,,opieszałość” organu, 
przywrócenie terminu, wszczęcie oraz zasady prowadzenia postępowania, prawa 
podatnika w zakresie postępowania dowodowego, kontrolnego oraz czynności 
sprawdzających. Z niniejszego komentarza Czytelnik dowie się, w jakich okolicz-
nościach możemy mówić o bezprzedmiotowości postępowania i jakie to rodzi 
skutki dla podatnika. Książka wskazuje także przesłanki zawieszenia, omawia od-
powiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa, kary porządkowe oraz tryb 
postępowania w zakresie zwrotu kosztów postępowania. 

Odrębny dział pracy został poświęcony sądowej ochronie stron postępowania po-
datkowego. W tej części publikacji omówione zostało znaczenie i zadania sądów 
administracyjnych, zakres kognicji WSA i NSA, rodzaje wydawanych orzeczeń i tryb 
ich zaskarżenia, sposób sporządzenia skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA, 
jak również przesłanki warunkujące przyznanie skarżącemu pomocy prawnej.

Zobowiązania podatkowe oraz postępowanie podatkowe i sądowoadministracyjne 
omówione w niniejszej pracy uwzględniają aktualny stan prawny i opierają się na 
obowiązujących przepisach Ordynacji podatkowej oraz ustawy – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi. 

Książka zawiera wzory pism oraz wnioski kierowane do organów podatkowych 
i sądów (skargi, skargi kasacyjne, pozwy). Jednocześnie została ona opatrzona 
obszernym komentarzem oraz objaśnieniami, które wyjaśniają zagadnienia meryto-
ryczne związane z daną instytucją bądź trybem postępowania. Ponadto do każdego 
wzoru dołączono wykaz literatury oraz orzecznictwo sądów administracyjnych 
(WSA i NSA) oraz Sądu Najwyższego. 

Mam nadzieję, że praca ta w istotny sposób pomoże zarówno podatnikom, jak i ich 
profesjonalnym pełnomocnikom wybrać najkorzystniejszy sposób załatwienia sprawy 
oraz dokonać oceny otrzymanych decyzji podatkowych, a w przypadku niezado-
wolenia z rozstrzygnięcia organu sporządzić odwołanie, wniosek czy też skargę 
do WSA (skargę kasacyjną do NSA).

Warszawa, maj 2014 r.                dr Monika Wyszomirska-Łapczyńska
                       radca prawny


