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Rozdział I. Decyzja jako akt kończący 
postępowanie podatkowe

1. Wydanie i doręczenie decyzji 
podatkowej

1.1. Wprowadzenie
Podatkowe postępowanie odwoławcze jest jedną z najistot-

niejszych kwestii uregulowanych w ustawie z 29.8.1997 r. – Or-
dynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Prawo 
do wniesienia odwołania daje bowiem podatnikom możliwość za-
skarżenia decyzji wydanych przez organy podatkowe (np. urząd 
skarbowy) czy też organy kontroli skarbowej (dyrektor urzędu kon-
troli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej). Prawo 
do wniesienia odwołania jest nierozerwalnie związane z decyzją, 
dlatego też warto poświęcić kilka słów samej decyzji, zwracając 
szczególną uwagę na wymogi, jakie powinna spełniać oraz rodzaje 
decyzji najczęściej wydawanych przez organy podatkowe.

Organ podatkowy prowadzący postępowanie podatkowe roz-
strzyga, wydając postanowienia i decyzje. Postanowienia, poza 
szczególnymi przypadkami przewidzianymi w Ordynacji podat-
kowej, wydawane są w toku postępowania podatkowego, lecz nie 
rozstrzygają o istocie sprawy (art. 216 OrdPU), np. postanowienie 
o zawieszeniu postępowania, postanowienie o wstrzymaniu wyko-
nania decyzji.

Organ podatkowy orzekając w sprawie w drodze decyzji, 
rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy po-
stępowanie w danej instancji (art. 207 § 1 i 2 OrdPU). Decyzja 

Postępowanie 
podatkowe 
odwoławcze

Formy 
rozstrzygnięcia

Decyzja – zakres 
rozstrzygnięcia
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podatkowa rozstrzygająca indywidualną sprawę co do jej istoty 
jest w zakresie przedmiotu rozstrzygnięcia aktem finansowym, 
a w aspekcie formy – aktem administracyjnym.

Rozstrzygając sprawę co do jej istoty, organ podatkowy na pod-
stawie dokonanych ustaleń faktycznych stwierdza lub kształtuje 
pozycję prawną strony. Kończąc „w inny sposób” postępowanie 
w danej instancji (art. 207 § 2 OrdPU), organ podatkowy, nie roz-
strzygając o materialnoprawnej sytuacji strony, wydaje decyzję, 
która wywołuje jedynie skutki procesowe w postaci stwierdzenia 
braku przesłanek do orzeczenia o istocie sprawy i zakończenia po-
stępowania w danej instancji (R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja 
podatkowa. Komentarz, Wrocław 1998). Przykładem takiej decyzji 
jest np. określona w art. 208 § 1 OrdPU – decyzja o umorzeniu po-
stępowania.

Niezależnie od tego, jakim rodzajem decyzji podatkowej koń-
czy się postępowanie rozstrzygające indywidualną sprawą podatko-
wą, decyzja ta jest wyrazem stosowania prawa przez organ po-
datkowy. Decyzja taka, podejmowana w administracyjnym trybie 
stosowania prawa, jest jednostkowa i konkretna, zaś jej treść wyra-
ża się w ustaleniu konsekwencji prawnych stanu faktycznego albo 
w stwierdzeniu lub stworzeniu pozycji prawnej adresata decyzji.

Decyzja podatkowa obejmuje stosowanie prawa materialne-
go i procesowego oraz w pewnym zakresie ustrojowego. Decyzja 
podatkowa jest także określoną czynnością prawną, stanowiącą na-
stępstwo ustalonego toku postępowania w zakresie podatkowego 
stanu faktycznego sprawy oraz prawnej oceny tego stanu i musi ist-
nieć w postępowaniu podatkowym.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Są-
du Najwyższego scharakteryzowano decyzję jako jednostronne 
rozstrzygnięcie organu administracji państwowej, o wiążących 
konsekwencjach obowiązującej normy prawnej dla indywidualnie 
określonego podmiotu i konkretnej sprawy, podjęte przez ten organ 
w sferze stosunków zewnętrznych (por. wyr. NSA we Wrocławiu 
z 22.9.1983 r., SA/Wr 367/83, ONSA 1983, Nr 2, poz. 75). Uznano 
przy tym, że decyzja jest aktem kwalifikowanym, będącym prze-
jawem woli organu, wydanym na podstawie obowiązujących prze-
pisów prawa, władczym, zewnętrznym, rozstrzygającym konkretną 
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sprawę co do konkretnej osoby, wydanym w postępowaniu o praw-
nie unormowanej procedurze (uchw. SN z 5.2.1988 r., III AZP 1/88, 
OSPiKA 1989, Nr 3 poz. 59; B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks po-
stępowania administracyjnego, Warszawa 1996, s. 446).

Należy jednak pamiętać, że pismo organu administracji, któ-
re zawiera tylko wyjaśnienie stanowiska zajętego przez ten organ, 
nie jest decyzją. Zgodnie z art. 14 § 4 OrdPU, właściwy organ 
pierwszej instancji, na żądanie podatnika, płatnika lub inkasen-
ta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie 
stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych 
sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub 
kontroli podatkowej. Występując z takim żądaniem, podatnik, płat-
nik lub inkasent powinien wyczerpująco przedstawić stan faktyczny 
tzn. zaistniałe okoliczności, opinie, dokumenty itp., a także własne 
stanowisko w sprawie.

Na marginesie należy wspomnieć, że w sytuacji, kiedy podat-
nik wniósłby swoją prośbę do organu podatkowego niewłaściwego 
w sprawie – wtedy organ ten powinien przesłać żądanie podatni-
ka do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego po-
danie (art. 170 § 1 OrdPU).

Wszystkie organy podatkowe, wydając decyzję zarówno w try-
bie zwykłym, jak i nadzwyczajnym, mają obowiązek przestrzega-
nia podstawowych zasad postępowania podatkowego, tj. zasady 
skargowości, oficjalności, praworządności, zaufania do działań po-
dejmowanych przez organ, prawdy obiektywnej, czynnego udziału 
strony w postępowaniu, zasady pisemności i dwuinstancyjności. 

W postępowaniu podatkowym jedną z głównych zasad wy-
rażonych w art. 165 § 1 OrdPU jest zasada skargowości. Polega 
ona na tym, że postępowanie przed właściwym organem wszczyna 
wniosek legitymowanego podmiotu, pozbawiając organ inicjatywy 
podjęcia postępowania. 

Kolejną zasadą procedury podatkowej jest zasada oficjal-
ności, zgodnie z którą to organ ma prawo wszcząć postępowanie 
z urzędu. Obie wymienione wyżej zasady zostały uregulowane 
w przepisie art. 165 § 1 OrdPU poprzez wyrażenie: „Postępowanie 
podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu”.

Pismo zawierające 
wyjaśnienie 
stanowiska

Zasada skargowości

Zasada oficjalności
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2. Skarga do NSA

Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie
za pośrednictwem:
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego
w ......................................................

Strona skarżąca: Krzysztof P.
.........................................................
reprezentowana przez:
.........................................................

  (dane pełnomocnika)

Strona przeciwna: Dyrektor Izby Skarbowej
.........................................................

  (oznaczenie strony)

Sygn. akt: ……

Wartość przedmiotu zaskarżenia: ……

SKARGA KASACYJNA 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w …… z dnia …… (sygn. akt: ……),  
doręczonego skarżącej Stronie w dniu ……

Działając w imieniu mojego mocodawcy (pełnomocnictwo w załączeniu), na pod-
stawie art. 173 § 1 w zw. z art. 176 i art. 177 § 1 PostAdmU wnoszę skargę ka-
sacyjną od wyroku WSA z dnia …… (sygn. akt: ……), oddalającego skargę 
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia … w przedmiocie zryczałtowa-
nego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nie-
znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.
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Na podstawie art. 174 pkt 2 PostAdmU, zaskarżonemu orzeczeniu zarzucam:

1) naruszenie art. 151 PostAdmU poprzez oddalenie skargi w sytuacji, gdy w oce-
nie Skarżącego należało uchylić zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 
pkt 1 lit. c PostAdmU. Swoim rozstrzygnięciem Sąd zaakceptował naruszenie 
prawa procesowego w decyzji w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, 
tj. art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 191 OrdPU – po-
przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę zaufania, se-
lektywną ocenę dowodów i dokonanie oceny na podstawie tej części materiału 
dowodowego, która mogła doprowadzić do wymiaru podatku, a w konsekwen-
cji brak działań niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego;

2) naruszenie art. 134 § 1 PostAdmU w zw. z art. 122 i art. 187 § 1 OrdPU, 
co miało istotny wpływ na wynik sprawy, ponieważ Sąd zaakceptował brak 
realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych przepisów przez organy 
poprzez brak analizy przedstawionych dowodów źródłowych w postaci faktur 
oraz dowodów zapłaty podatków, pod kątem możliwości poczynienia istotnej 
akumulacji finansowej przez podatnika.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o:

– uchylenie zaskarżonego wyroku WSA z dnia …… (sygn. akt: ……),

– zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa 
procesowego według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Skarga kasacyjna w istocie dotyczy oceny możliwości dokonywania oszczęd-
ności w dolarach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przed rokiem 
1992, a także z tytułu wykonywania i sprzedaży w komisie wyrobów ze złota 
i poczynienia w ten sposób oszczędności w walucie. Nie można zgodzić się 
z Sądem pierwszej instancji (s. 11–12 uzasadnienia wyroku), że hiperinflacja 
w latach 1988–1992 wykluczała możliwość poczynienia oszczędności, zaś roz-
łożenie na raty płatności za nieruchomość w R. i wcześniejsza sprzedaż miesz-
kania i działki potwierdza brak oszczędności Krzysztofa P. Skarżący zwraca 
uwagę na fakt, że na s. 11 skargi wyjaśnił przyczyny, dla których starał się roz-
łożyć na raty płatność za nieruchomość w R., a w uzasadnieniu orzeczenia brak 
jest argumentacji, która by ten wywód podważała. Podzielenie przez Sąd po-
glądu organu odwoławczego, że największa dochodowość firmy rozpoczęła się 
po 1992 r., a więc w innym okresie niż próbuje dowieść skarżący, to akceptacja 
wywodu organu, opartego na zachowanych w urzędzie skarbowym danych po-
datkowych, które analizował organ po 1993 r., gdzie m.in. jest mowa o zezna-
niach podatkowych stron za lata 1998–2003. Zdaniem skarżącego organ nie miał 
żadnych podstaw faktycznych i prawnych na sformułowanie tezy, że najwięk-
sza dochodowość firmy wystąpiła po 1992 r. Tym samym, zdaniem skarżącego, 
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Sąd zwolnił organ podatkowy z obowiązku ustosunkowania się do dowodów 
potwierdzających dochodowość w 1990 i 1991 r. Należy zwrócić uwagę NSA, 
że w dniu 6.5.2009 r. pełnomocnik skarżącego opracował pismo stanowiące od-
powiedź na adnotację inspektora UKS, złożoną w Urzędzie Kontroli Skarbowej 
w L. dnia …… 2009 r., do którego załączono także oryginały rachunków za lata 
1989–1993 oraz dowody zapłaty podatku od wynagrodzeń oraz różnego rodzaju 
opłaty. Właśnie na podstawie dokumentów źródłowych, tj. dowodów w postaci 
rachunków ilustrujących wielkość sprzedaży wykazano wielkość opodatkowa-
nego dochodu, co skarżący sygnalizował na etapie odwołania. Do zrealizowa-
nego dochodu zastosowano średni kurs dolara obliczony według odpowiednich 
tabel NBP (numery tabel zostały wskazane) na początek, środek i koniec każdego 
roku. W ocenie skarżącego, bez względu na to, czy była hiperinflacja (jak wywo-
dzi Sąd) czy nie, uzyskane dochody pozwoliły na zaoszczędzenie w ciągu 2 lat, 
których dotyczą rachunki, kwoty … dol. Hiperinflacji w zakresie możliwości za-
robkowania i wartości pieniądza, odpowiadał zastosowany kurs dolara wyprowa-
dzony na podstawie Tabel NBP odnoszony do faktycznie zarobionych pieniędzy 
po opodatkowaniu, które to działanie uwzględnia procesy inflacyjne przynajmniej 
do możliwości zakupu i oszczędzania w dolarach. Zarówno wiarygodność, jak 
i źródło pochodzenia oszczędności zostały, zdaniem strony, wykazane. W oce-
nie podatnika udowodnił on, że zarabiał tyle, by poczynić duże oszczędności 
w dolarach, następnie, że miał bezpieczne miejsce przechowywania pieniędzy 
w sejfie i na koniec, że właśnie przechowywaną tam walutę sprzedał w kantorze. 
W ocenie skarżącego w kwestionowanym wyroku WSA przekreślił możliwość nie 
tylko uprawdopodobnienia, ale i udowodnienia, że podatnik miał możliwość do-
konania oszczędności w dolarach z opodatkowanych przychodów, podobnie jak 
to, że część oszczędności znajdujących się w sejfie w złotych polskich mogło po-
chodzić z tego samego opodatkowanego źródła.

Mając na uwadze przywołaną wyżej argumentację, wnoszę o uchylenie za-
skarżonego wyroku WSA z dnia …… (sygn. akt: ……) i przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

.........................................................
  (podpis radcy prawnego/adwokata)

Załączniki:
1) 3 egz. skargi kasacyjnej;
2) opłacone pełnomocnictwo;
3) dowód uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej.
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3. Wniosek o przywrócenie terminu 
do wniesienia skargi do WSA

..................................................
 (miejscowość, data)

Wojewódzki Sąd Administracyjny
.........................................................

  (oznaczenie sądu)

Strona skarżąca: .........................................................
.........................................................

  (oznaczenie strony)

reprezentowana przez:
.........................................................

  (dane pełnomocnika)

Strona przeciwna: Dyrektor Izby Skarbowej
.........................................................

  (oznaczenie strony)

Wartość przedmiotu zaskarżenia: .........................

WNIOSEK 
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 52 § 1, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 PostAdmU wnoszę o przy-
wrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej …… 
z dnia …… Nr …… (otrzymaną w dniu ……), utrzymującą w mocy decyzję Na-
czelnika Urzędu Skarbowego z dnia …… Nr ……, określającą wysokość zaległo-
ści w opłacie skarbowej wraz z odsetkami na dzień wydania decyzji.

Uzasadnienie

W dniu …… doradca podatkowy działający w imieniu mojego klienta uległ po-
ważnemu wypadkowi samochodowemu. Mój klient nie wiedział o tym zdarze-



Część III  
Kazus z rozwiązaniem  

– prawomocnym wyrokiem WSA

  1. Tło sprawy
  2. Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego 

ustalającej podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących 
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub 
pochodzących ze źródeł nieujawnionych

  3. Skarga do WSA w Warszawie na decyzję Izby Skarbowej 
w Warszawie z 30.6.2011 r., utrzymującą w mocy decyzję 
Naczelnika Urzędu Skarbowego z 29.11.2010 r.

  4. Wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie 
zaległości podatkowej na raty, umorzenie zaległości 
w pozostałej wysokości lub rozłożenie na raty zapłaty całej 
zaległości

  5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
  6. Rozwiązanie – wyrok WSA z 19.11.2013 r. (III SA/Wa 2288/13), 

uchylający decyzję Izby Skarbowej oraz poprzedzającą 
ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego
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1. Tło sprawy

Przedstawiony kazus został zainspirowany sprawą podatkową 
rozstrzygniętą decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz decy-
zją odwoławczą Dyrektora Izby Skarbowej, który utrzymał w mocy 
decyzję Naczelnika US, ustalającą wysokość zobowiązania podat-
kowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 
źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie 62 209,00 zł.

W niniejszej sprawie podatnik zwrócił się o poradę prawną 
do adwokata Piotra P., który sporządził:

1) odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego;
2) skargę do WSA na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej 

(wyr. WSA z 19.11.2013 r., III SA/Wa 2288/13, inforlex.pl);
3) wniosek o zastosowanie ulg podatkowych w postaci:

a) rozłożenia zapłaty zaległości podatkowej na 100 rat,
b) umorzenia zaległości podatkowej w pozostałej wysoko-

ści lub
c) rozłożenia zapłaty całej zaległości na 120 rat.
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2. Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu 
Skarbowego ustalającej podatek dochodowy 
od dochodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach przychodów lub 
pochodzących ze źródeł nieujawnionych

Warszawa, 17.12. 2010 r.

Dyrektor
Izby Skarbowej w Warszawie
za pośrednictwem:
Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w O.

...................................................
  (adres urzędu)

Odwołujący: Krystyna M.

...................................................
  (adres strony)

reprezentowana przez:
Adwokata Piotra P.

Nr sprawy: ……

ODWOŁANIE

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 220 § 1 i art. 223 OrdPU 
w zw. z art. 20 ust. 3 PDOFizU, składam odwołanie od decyzji Naczel-
nika Urzędu Skarbowego z 29.11.2010 r. Nr ……
Wyżej wymienionej decyzji Naczelnika US, ustalającej na rzecz Krys
tyny M. wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku docho-
dowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia 


