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Przedmowa

Celem niniejszej publikacji jest omówienie, na podstawie obowiązują-
cych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, środków umożliwia-
jących podatnikom uzyskanie zmiany rozstrzygnięcia zawartego w po-
datkowej decyzji administracyjnej. W książce zostały opisane zarówno 
zwykłe środki wzruszenia decyzji podatkowej (odwołanie), jak również 
dokonano szczegółowej analizy nadzwyczajnych trybów wzruszenia 
decyzji, takich jak wznowienie postępowania (art. 240–246 OrdPU), 
stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej (art. 247–252 OrdPU) 
czy też instytucji uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji podatkowej 
(art. 253–256 OrdPU).

Książka została podzielona na III części. W części I, z uwagi na charak-
ter decyzji będącej aktem kończącym postępowanie podatkowe, zostały 
omówione wymagania formalne dotyczące wydania i doręczenia decyzji, 
wskazano również przesłanki warunkujące jej uzupełnienie oraz sprosto-
wanie. W związku z tym, że w praktyce podatnicy niejednokrotnie utoż-
samiają zaświadczenie z decyzją, w książce dokonano analizy postępowa-
nia w sprawie wydawania zaświadczeń, wskazując na jego uproszczony 
i w znacznym stopniu odformalizowany tryb, jak również podkreślono, 
że w przeciwieństwie do postępowania podatkowego zakończonego de-
cyzją, zaświadczenie nie kształtuje pozycji prawnej podatnika, ale jedynie 
potwierdza istnienie  stanu faktycznego lub prawnego. Część I książki 
omawia także rodzaje decyzji, rozróżniając decyzje wydawane przez orga-
ny podatkowe (Naczelnika US, Dyrektora IS) oraz decyzje organów kon-
troli skarbowej (Dyrektor UKS, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej). 

W związku z tym, że wzruszenie decyzji podatkowej może nastąpić 
,,dwutorowo”, w niniejszej publikacji odrębnie omówiono zaskarżenie 
decyzji w postępowaniu zwykłym, charakteryzując przy tym odwoła-
nie, organy podatkowe właściwe do jego rozpatrzenia, zasady działania 
przed organem I instancji oraz organem odwoławczym, jak również 
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granice postępowania dowodowego oraz rodzaje rozstrzygnięć wyda-
wanych przez organ II instancji.

Analizując sposoby weryfikacji decyzji podatkowej w postępowaniach 
nadzwyczajnych wskazano na trzy instytucje (wznowienie, stwierdze-
nie nieważności decyzji oraz uchylenie/zmianę decyzji ostatecznej), 
szczegółowo omawiając zamknięty katalog przesłanek pozwalających 
na zastosowanie takiego ,,nadzwyczajnego” sposobu zakwestionowania 
decyzji ostatecznej – a zatem takiej decyzji, od której nie przysługuje 
stronie prawo do wniesienia odwołania.

W części I zwrócono również uwagę na kwestie dotyczące odpowie-
dzialności odszkodowawczej, w przystępny sposób omawiając przyczyny 
żądania odszkodowania oraz tryb dochodzenia odszkodowania. 

W publikacji szczególną uwagę poświęcono także sądowej ochronie stron 
postępowania podatkowego. W tej części książki zostały przybliżone 
zasady postępowania przed sądami administracyjnymi, omówiono jak 
prawidłowo sporządzić skargę do WSA oraz skargę kasacyjną do NSA.

W II części książki zostały umieszczone wzory pism procesowych, tzn. 
odwołania od różnego rodzaju decyzji organów podatkowych oraz 
skarbowych, jak również wzory skarg i pism procesowych kierowanych 
do WSA i NSA.

Część III publikacji zawiera kazus zainspirowany postępowaniem przed 
organami podatkowymi obu instancji, wyrokiem WSA oraz orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego.

Prezentowana książka zawiera bogate orzecznictwo sądów administra-
cyjnych, poglądy doktryny oraz interpretacje organów podatkowych. 
Wyroki WSA i NSA znajdują się zarówno w tekście wszystkich 3 części 
publikacji, jak też zostały umieszczone jako podsumowanie każdego roz-
działu omawiającego poszczególne zagadnienia prawne.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja w znacznym stopniu ułatwi po-
ruszanie się w skomplikowanym systemie podatkowym. Książka zosta-
ła skierowana zarówno do profesjonalnych pełnomocników oraz apli-
kantów radcowskich i adwokackich, jak i szerokiej grupy podatników, 
którzy samodzielnie będą chcieli sporządzić np. odwołanie, wniosek 
o wznowienie postępowania czy też wnieść skargę do WSA lub skargę 
kasacyjną do NSA.

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


