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Dział I. Źródła i wykładnia prawa

1. Bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 8 Konstytucji RP przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konsty-

tucja stanowi inaczej. Oznacza to, że normy konstytucyjne są bezpośrednio stosowane, chyba że:
1) Konstytucja RP stwierdza, że pewnych praw można dochodzić tylko w granicach określonych 

w ustawie (sytuacja określona w art. 81 Konstytucji RP);
2) dana norma ma charakter programowy – nie określa wystarczająco konkretnie praw i obo-

wiązków. Norma konstytucyjna może stanowić podstawę prawną, jeżeli jest skonkretyzowana 
w stopniu pozwalającym na samoistne jej zastosowanie (zob. wyr. SA w Warszawie z 10.5.2013 r., 
VI ACa 1362/12, Legalis).

Art. 8 Konstytucji RP:
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 81 Konstytucji RP:
Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74–76 można dochodzić w granicach określonych w usta-
wie.

2. Rodzaje i hierarchia wykładni prawa.

Odpowiedź:
Należy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje wykładni:
1) językową (literalną) – odwołującą się do dosłownego brzmienia przepisu prawnego. Ma ona, 

co do zasady, pierwszeństwo przed pozostałymi regułami wykładni;
2) systemową – polegającą na ustaleniu rzeczywistego znaczenia przepisów ze względu na ich 

usytuowanie w systematyce wewnętrznej aktu normatywnego i wykładni w całej gałęzi prawa, 
a także ze względu na zasady systemu prawa lub zasady danej gałęzi prawa;

3) funkcjonalną – odwołującą się do celu regulacji oraz warunków, w jakich norma prawna ma 
funkcjonować.

Jeżeli rezultaty wykładni są sprzeczne, należy przyznać pierwszeństwo wykładni zgodnie z dy-
rektywami preferencji:

1) pierwszeństwo przyznaje się wykładni językowej, a gdy ta prowadzi do niedających się usunąć 
wątpliwości należy posłużyć się wykładnią systemową, a w dalszej kolejności funkcjonalną;

2) od tej zasady można odstąpić tylko wtedy, gdy za odstąpieniem od wykładni językowej prze-
mawiają ważne racje systemowe lub funkcjonalne.

Oprócz powyższego wyróżniamy również inne rodzaje wykładni:
1) autentyczną – dokonywaną przez organ, który ustanowił normę prawną;
2) historyczną – odwołującą się do poprzedniego brzmienia normy prawnej;
3) operatywną – dokonywaną na etapie stosowania prawa np. przez sądy;
4) doktrynalną – dokonywaną przez przedstawicieli doktryny prawnej;
5) legalną – dokonywaną przez organ, który prawodawca wyposażył w kompetencje do interpre-

towania prawa.
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3. Utrata mocy przepisu prawa.

Odpowiedź:
Przepis prawa traci moc w przypadku gdy:
1) został uchylony w sposób dorozumiany – przepis późniejszy uchylił wcześniejszy, przy zało-

żeniu tej samej hipotezy przepisu;
2) wyraźnie tak stanowi klauzula derogacyjna;
3) upłynął czas, na jaki został ustanowiony;
4) TK orzeknie o jego niezgodności z Konstytucją RP, ustawą lub umową międzynarodową.
Klauzula derogacyjna to norma prawna uchylająca akty prawne lub poszczególne przepisy praw-

ne wchodzące w skład tych aktów, stosowana w celu uniknięcia sprzeczności lub kolizji w prawie.
Przykładem klauzuli derogacyjnej jest art. 23 PodLokU, zgodnie z którym: „Traci moc ustawa 

z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 12, poz. 50, z późn. zm.)”.
Może się zdarzyć, że dochodzi do tzw. derogacji milczącej – dotyczy to sytuacji, gdy ustawodaw-

ca przy uchwalaniu nowych aktów prawnych nie wprowadza przepisów derogacyjnych. W takich 
przypadkach w celu usunięcia wątpliwości co do obowiązywania przepisów prawnych stosuje się 
reguły kolizyjne:

1) reguła hierarchiczna – norma hierarchicznie wyższa (lex superior) uchyla sprzeczną z nią nor-
mę hierarchicznie niższą (lex inferiori);

2) reguła temporalna – norma ustanowiona później (lex posteriori) uchyla sprzeczną z nią normę 
ustanowioną wcześniej (lex priori), pod warunkiem jednak, że norma późniejsza ma nie niższą moc 
prawną niż akt wcześniejszy (L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008, s. 63);

3) reguła merytoryczna – norma szczególna (lex specialis) uchyla sprzeczną z nią normę ogólną 
(lex generalis).

Przy stosowaniu reguł kolizyjnych należy mieć na uwadze, że pierwszeństwo zawsze przyznaje 
się kryterium hierarchicznemu, natomiast w razie kolizji pozostałych dwóch reguł rozstrzyga zasa-
da, że norma późniejsza ogólna nie uchyla normy wcześniejszej specjalnej.

4. Unormowania Konstytucji RP odnoszące się do tworzenia prawa 
podatkowego.

Odpowiedź:
Zgodnie z Konstytucją nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, 

przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń 
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. 

Oznacza to, że wszystkie ww. elementy konstrukcji podatków muszą być uregulowane w ustawie 
(a nie w akcie niższej rangi, np. rozporządzeniu), a więc pozostają pod kontrolą parlamentu.

Należy zauważyć, że wyrażona w art. 217 Konstytucji RP bezwzględna wyłączność ustawowa 
dotyczy jedynie podstawowych elementów konstrukcyjnych podatków lub innych danin publicz-
nych, a nie pozostałych elementów. W ten sposób ustrojodawca w odniesieniu do tych elementów 
konstrukcyjnych podatku pozostawił pewną swobodę regulacyjną organom władzy wykonawczej, 
pozwalając przy tym na ujęcie bardziej szczegółowych kwestii w rozporządzeniu. Upoważnienie 
do uregulowania określonych zagadnień w drodze rozporządzeń nie może mieć jednak charakteru 
blankietowego (zob. wyr. NSA z 26.1.2011 r., I GSK 958/09, Legalis).

Z kolei art. 168 Konstytucji RP stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo usta-
lania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.
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Przepis art. 168 Konstytucji RP upoważnia wyraźnie ustawodawcę do przekazywania do normo-
wania w drodze aktów prawa miejscowego tych elementów stosunku daninowego, które decydują 
o wysokości danin, pod warunkiem że ustawa wyznaczy precyzyjnie granice kompetencji orga-
nów tych jednostek. Akty prawa miejscowego mogą w szczególności określać stawki podatków 
i innych opłat, ustawodawca musi jednak wyznaczyć zakres swobody regulacyjnej przysługującej 
upoważnionym organom [zob. M. Masternak-Kubiak, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz (red. M. Haczkowska), Lex/el. 2014].

Art. 168 Konstytucji RP:
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określo-
nym w ustawie.

Art. 217 Konstytucji RP:
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podat-
kowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje 
w drodze ustawy.

5. Relacje pomiędzy umowami w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania a wewnętrznym prawem podatkowym.

Odpowiedź:
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane 

umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej 
stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeń-
stwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

W związku z powyższym, w przypadku gdy ratyfikowanej umowy w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania nie da się pogodzić z wewnętrznym prawem podatkowym, ma ona pierwszeń-
stwo przed polskimi ustawami dotyczącymi podatków.

Art. 87 Konstytucji RP:
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umo-
wy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je 
ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Art. 91 Konstytucji RP:
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi 
część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wyda-
nia ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, 
jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, 
prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

6. Vacatio legis – na czym polega i czemu służy?

Odpowiedź:
Vacatio legis to czas między ogłoszeniem normy a datą jej wejścia w życie.
Obowiązek ustanawiania odpowiedniego vacatio legis wynika z zasad bezpieczeństwa prawne-

go, pewności obrotu prawnego, poszanowania praw nabytych czy ochrony zaufania obywatela do 
państwa i stanowionego przez nie prawa, które wywodzi się z zasady demokratycznego państwa 
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prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP (zob. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie ak-
tów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010, Lex/el.).

Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych, akty normatywne zawierające przepisy 
powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 
14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym 
niż 14 dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu nor-
matywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem 
wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

W odniesieniu do ustaw podatkowych wymagania co do odpowiednio długiego vacatio legis są 
dużo bardziej restrykcyjne. W wyr. z 29.3.1994 r. (K 13/93, OTK 1994, Nr 1, poz. 6) TK stwier-
dził, że: „Należy przeto wymagać, aby ustawodawstwo podatkowe dotyczące podatków płaconych 
w skali rocznej tworzone było nie tylko z respektowaniem zasady niedziałania prawa wstecz, lecz 
także przy zachowaniu stosownego vacatio legis w roku poprzedzającym rok podatkowy. Po-
datnicy powinni mieć bowiem czas na dostosowanie swoich decyzji do podatku, który będą musieli 
zapłacić w nadchodzącym roku podatkowym. Zaskakiwanie podatników zmianą podatku w trakcie 
trwania roku podatkowego jest niezgodne z zasadami wynikającymi z art. 1 przepisów konstytucyj-
nych utrzymanych w mocy przez Małą Konstytucję”.

Art. 4 AktyNormU:
1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą 
w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krót-
szym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywne-
go i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być 
dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach 
przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie prze-
pisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, 
można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.

7. Wyroki „interpretacyjne” Trybunału Konstytucyjnego – istota 
i skutki prawne.

Odpowiedź:
Istota wyroków „interpretacyjnych”
Wyrok „interpretacyjny” jest szczególnym rodzajem wyroków zakresowych TK. W wyroku „in-

terpretacyjnym” TK nie deroguje określonego przepisu prawnego jako sprzecznego z Konstytucją, 
ale stwierdza, że jego określone rozumienie jest niezgodne z przepisami Konstytucji – dokonuje 
więc w ten sposób wykładni przepisów prawa.

Wyodrębnia się orzeczenia interpretacyjne:
1) afirmatywne – TK orzeka o zgodności z Konstytucja poddanych kontroli przepisów prawa 

pod warunkiem, że zastosowano ich wykładnię ustaloną lub zaakceptowaną przez TK;
2) negatywne – TK stwierdza niezgodność z ustawą zasadniczą przepisów prawa rozumianych 

inaczej niż w interpretacji ustalonej w sentencji orzeczenia Trybunału, ale nie deroguje tych prze-
pisów.

Skutki prawne
W doktrynie i judykaturze budzi kontrowersje dopuszczalność wydawania przez TK orzeczeń 

interpretacyjnych i skutki prawne, do jakich prowadzi wydanie takiego orzeczenia. Przeciwnicy 
dopuszczalności wydawania przez TK orzeczeń interpretacyjnych twierdzą, że wydając je, TK uzur-
puje sobie prawo do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa, które 
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mu nie przysługuje ani z mocy Konstytucji, ani z mocy ustawy o TK. W konsekwencji orzeczenie 
TK nie dotyczy bowiem badanego przepisu prawnego, lecz praktyki jego stosowania [K. Osajda, 
Koncepcja orzeczenia zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK, w: Skutki wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa (red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziół-
kowski), Warszawa 2013, s. 295].

W zakresie skutków prawnych wydania orzeczenia „interpretacyjnego” należy odnieść się do 
art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym: „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o nie-
zgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie 
którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub 
rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia 
decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych 
dla danego postępowania”. 

Na gruncie art. 190 ust. 4 Konstytucji RP powstaje wątpliwość, czy wyrok „interpretacyjny”, 
w którym TK nie deroguje przepisu prawnego, lecz jedynie stwierdza, że jego określone rozumienie 
nie jest zgodne z ustawą zasadniczą, stanowi przesłankę do wznowienia postępowania sądowego 
czy też administracyjnego. Należałoby stwierdzić, że wznowienie postępowania wskutek wydania 
negatywnego orzeczenia interpretacyjnego przez TK będzie możliwe, o ile rozstrzygnięcie w tym 
postępowaniu przyjęło za podstawę zakwestionowaną przez TK normę prawną – sąd albo organ 
administracyjny przyjął rezultat interpretacji przepisu dokładnie taki, jaki badał TK i co do którego 
orzekł o jego sprzeczności z Konstytucją [K. Osajda, Koncepcja orzeczenia zakresowego, s. 299].

Odmienny pogląd zajął jednak SN w uchw. (7) z 17.12.2009 r. (III PZP 2/09, Legalis), w której 
uznał, że orzeczenie TK stwierdzające w sentencji niezgodność z Konstytucją określonej wykładni 
aktu normatywnego, które nie powoduje utraty mocy obowiązującej przepisu, nie stanowi pod-
stawy do wznowienia postępowania przewidzianej w art. 4011 KPC. SN w powyższej uchwale 
zaakcentował, że TK wraz z wejściem w życie Konstytucji w 1997 r. utracił prawo do ustalania 
powszechnie obowiązującej wykładni ustaw: „Pozbawienie Trybunału Konstytucyjnego kompe-
tencji do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw potwierdza art. 188 Konstytucji, 
z którego wynika zamknięty zakres i katalog uprawnień Trybunału Konstytucyjnego”. Zdaniem 
SN, wydanie tzw. orzeczenia interpretacyjnego nie powoduje możliwości wznowienia postępo-
wania, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. SN akcentuje także, że: „Przepis art 190 
ust. 4 Konstytucji nie zawiera normy prawnej, która prowadzi do związania wykładnią ustaloną 
przez Trybunał Konstytucyjny w sentencji orzeczenia interpretacyjnego”.

Jednakże NSA uznaje się za związany wyrokami „interpretacyjnymi” TK. Jak zauważono w lite-
raturze, w wielu wyrokach NSA i WSA podkreślono, że skutkiem tego rodzaju orzeczenia nie jest 
utrata mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu, ale jedynie wyeliminowanie takiego jego zna-
czenia, które zostało wskazane w sentencji orzeczenia Trybunału jako niekonstytucyjne. To stano-
wisko sądów administracyjnych zakłada implicite, że przyjmują one powszechne obowiązywanie 
interpretacyjnych orzeczeń TK [W. Białogłowski, Wznowienie postępowania w następstwie wyda-
nia przez TK wyroku interpretacyjnego, w: Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze 
stosowania prawa (red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski), Warszawa 2013, s. 202].

W wyr. z 13.1.2010 r. (I FSK 1735/08, Legalis) NSA stwierdził, iż: „W niektórych wydawanych 
przez Trybunał Konstytucyjny wyrokach oznaczenie przepisu będącego przedmiotem kontroli jest 
uzupełnione formułą rozpoczynającą się zwrotem «w zakresie, w jakim...», po którym następuje 
opis niektórych sytuacji, w których przepis ten znajduje zastosowanie, wyznaczony za pomocą kry-
teriów podmiotowych, przedmiotowych lub czasowych. W takim przypadku przedmiotem kontroli 
jest ta z wyrażonych w danym przepisie norm, która odnosi się do oznaczonego zakresu sytuacji. 
Wyrok zakresowy uznaje poddany kontroli przepis za niezgodny z Konstytucją tylko w pewnym, 
określonym w wyroku, zakresie, a w ten sposób nie zmieniając tekstu przepisu, zmienia wyrażoną 
w nim treść normatywną. Skutkiem takiego wyroku jest częściowa utrata mocy obowiązują-
cej przepisu, polegająca na wyłączeniu możliwości jego stosowania w zakresie oznaczonym 
w wyroku”.
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Podsumowując, należy zauważyć, że skutkiem wyroku „interpretacyjnego” TK jest:
1) utrata mocy obowiązującej przepisu w zakresie, w jakim TK uznał jego określone rozu-

mienie za niezgodne z ustawą zasadniczą;
2) możliwość wznowienia postępowania – w tym postępowania podatkowego zakończonego 

decyzją ostateczną (art. 240 § 1 pkt 8 OrdPU), o ile podstawą wydania tej decyzji było okre-
ślone rozumienie przepisu prawnego, które zostało uznane przez TK za niezgodne z ustawą 
zasadniczą.

Art. 190 ust. 4 Konstytucji RP:
4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu 
normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja admini-
stracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji 
lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

Art. 240 § 1 pkt 8 OrdPU:
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

8) została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą 
lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

8. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego 
niezgodność przepisu ustawy podatkowej z Konstytucją RP lub 
umową międzynarodową. 

Odpowiedź:
Wydanie decyzji na podstawie przepisu prawa, który utracił w wyniku orzeczenia TK moc, jest 

podstawą do wznowienia postępowania w sprawie. Zgodnie z art. 240 § 1 pkt 8 OrdPU w sprawie 
zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli została wydana na podstawie 
przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją RP, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynaro-
dową orzekł TK.

W wyr. z 8.2.2008 r. (II FSK 1689/06, Legalis) NSA podkreślił, że: ,,na podstawie art. 240 § 1 
pkt 8 Ordynacji podatkowej można wznowić postępowanie administracyjne i w ramach tego uchy-
lić wydaną w nim decyzję ostateczną wyłącznie w oparciu o adekwatne do sprawy zapadłe już 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a nie – ewentualne, przyszłe – rozstrzygnięcie Trybunału, 
którego strona dopiero dochodzi”.

Prawo wznowienia postępowania na tej podstawie jest ograniczone czasowo oraz podmio-
towo – następuje wyłącznie na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia wejścia 
w życie orzeczenia TK.

Należy zwrócić uwagę, że datę wejścia w życie orzeczenia TK reguluje art. 190 ust. 3 Konstytucji 
RP, zgodnie z którym orzeczenia TK wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, jednak TK może okre-
ślić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego.

Art. 190 ust. 3 i 4 Konstytucji RP:
3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może 
określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu 
miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które 
wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin 
utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.
4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu 
normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja admini-
stracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji 
lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

Art. 240 § 1 pkt 8 OrdPU:
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

8) została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą 
lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.
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Art. 241 § 2 pkt 2 OrdPU:
§ 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

2) pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w ży-
cie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9. Skarga konstytucyjna – wymogi formalne, podmioty 
uprawnione do reprezentowania podatnika przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, praktyczne możliwości wykorzystania w toku 
wykonywania czynności doradcy podatkowego. 

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 79 Konstytucji RP każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naru-

szone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do TK w sprawie zgodności 
z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ admi-
nistracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach 
określonych w Konstytucji.

Przesłanki złożenia skargi konstytucyjnej:
1) orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna są ostateczne (prawomocne);
2) naruszone zostały konstytucyjne prawa lub wolności skarżącego;
3) przedmiotem skargi jest ustawa lub inny akt normatywny powszechnie obowiązujący, z wyłą-

czeniem umów międzynarodowych;
4) naruszenie praw lub wolności nastąpiło przez ustawę lub inny akt normatywny, na podstawie któ-

rych sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach skarżącego.
Skargę konstytucyjną wnosi się po wyczerpaniu przez skarżącego zwykłych środków zaskarże-

nia, w terminie 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji 
lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Skargę konstytucyjną może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Natomiast skargę 
konstytucyjną we własnej sprawie może sporządzić sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, 
notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych. Z tego względu w trakcie wykonywa-
nia czynności doradztwa podatkowego, po wyczerpaniu środków zaskarżenia doradca podatkowy 
może zaproponować swojemu klientowi wystąpienie za pośrednictwem adwokata lub radcy praw-
nego ze skargą konstytucyjną.

Skarga konstytucyjna poza wymaganiami dotyczącymi pisma procesowego powinna zawierać:
1) dokładne określenie ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub 

organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo o obowiązkach 
określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodno-
ści z Konstytucją;

2) wskazanie, jakie konstytucyjne wolności lub prawa i w jaki sposób – zdaniem skarżącego – 
zostały naruszone;

3) uzasadnienie skargi, z podaniem dokładnego opisu stanu faktycznego.
Do skargi należy załączyć wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie, z podaniem daty jej doręcze-

nia, wydane na podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego.

Art. 79 Konstytucji RP:
1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, 
wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywne-
go, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach 
albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.

Art. 48 TKU
1. Skarga poza wymaganiami dotyczącymi pisma procesowego powinna zawierać:

1) dokładne określenie ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji 
publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach określonych w Konstytucji i w stosunku 
do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją;
2) wskazanie, jakie konstytucyjne wolności lub prawa i w jaki sposób – zdaniem skarżącego – zostały naruszone;
3) uzasadnienie skargi, z podaniem dokładnego opisu stanu faktycznego.

2. Do skargi należy załączyć wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie, z podaniem daty jej doręczenia, wydane na pod-
stawie zakwestionowanego aktu normatywnego.

Art. 49 TKU
1. Skargę i  zażalenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu sporządzają adwokat lub radca 
prawny, chyba że skarżącym jest sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.
2. W  razie niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej, skarżący może zwrócić się do sądu rejonowego jego 
miejsca zamieszkania o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzędu na podstawie ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd wniosku nie biegnie termin 
przewidziany w art. 47 ust. 1.

10. Pytanie prawne sądu administracyjnego co do zgodności 
aktu normatywnego z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi lub ustawą – tryb składania, rola doradcy 
podatkowego, skutki procesowe.

Odpowiedź:
Zgodnie z Konstytucją RP każdy sąd może przedstawić TK pytanie prawne co do zgodności aktu 

normatywnego z: 
1) Konstytucją;
2) ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;
3) lub ustawą
– jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.
Możliwość przedstawienia TK pytania prawnego wyjaśnił NSA w wyr. z 21.12.2004 r. (OSK 

971/04, Legalis): „Skarżący nie ma uprawnienia do skutecznego domagania się przedłożenia przez 
sąd pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu a zarzut skargi kasacyjnej naruszenia proce-
dury sądowej i prawa materialnego poprzez niezbadanie konstytucyjności określonych przepisów 
nie może być uznany za jej usprawiedliwioną podstawę. Sąd administracyjny – rozpoznając sprawę 
– tylko po powzięciu zasadniczych wątpliwości może uznać za zasadne przedstawienie Trybuna-
łowi Konstytucyjnemu pytania prawnego od odpowiedzi na które zależy rozstrzygnięcie sprawy. 
Chodzi tu o uzasadnione wątpliwości sądu a nie skarżącego”.

Z tego względu rolą doradcy podatkowego może być tworzenie argumentacji prawnej uzasadnia-
jącej wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem prawnym do TK.

Skutki procesowe – w razie skierowania pytania prawnego do TK, sąd administracyjny obligato-
ryjnie zawiesza postępowanie sądowe, w którym przedstawiono pytanie TK.

Art. 193 Konstytucji RP:
Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego 
z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zale-
ży rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.

Art. 124 § 1 pkt 5 PrPostSAdm: 
§ 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:

5) w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu albo Try-
bunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
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11. Rola ustaw i rozporządzeń w systemie źródeł prawa 
podatkowego.

Odpowiedź:
Ustawa jest podstawowym aktem normatywnym w systemie źródeł prawa podatkowego. Zgod-

nie z Konstytucją nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przed-
miotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz 
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje tylko w drodze ustawy. Oznacza to, że 
wszystkie powyższe elementy konstrukcyjne podatku muszą być określone wyczerpująco w akcie 
rangi ustawowej.

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegóło-
wego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać 
organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz 
wytyczne dotyczące treści aktu. Upoważnienie do uregulowania określonych zagadnień w dro-
dze rozporządzeń nie może mieć jednak charakteru blankietowego (zob. wyr. NSA z 26.1.2011 r., 
I GSK 958/09, Legalis). Upoważnienie ustawowe, w odniesieniu do którego nie da się wskazać 
żadnych treści ustawowych pełniących rolę wytycznych dotyczących treści aktu, jest sprzeczne 
z Konstytucją, nawet jeśli spełnia pozostałe wymagania zawarte w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP 
(zob. wyr. TK z 21.4.2009 r., K 6/08, Legalis). Należy podkreślić, że rozporządzenie nie może okre-
ślać elementów konstrukcyjnych podatku, które są zastrzeżone dla ustawy. Przykładowo, w wyr. 
z 10.1.2006 r. (I FSK 402/05, Legalis) NSA orzekł, że rozporządzenie które rozszerzyło krąg po-
datników w stosunku do tego, który wynikał z ustawy pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią 
art. 217 Konstytucji RP.

Art. 92 Konstytucji RP:
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządze-
nia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, 
innemu organowi.

Art. 217 Konstytucji RP:
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podat-
kowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje 
w drodze ustawy.

12. Możliwości skorzystania z przepisów Konstytucji RP 
w codziennej praktyce doradcy podatkowego, przy prowadzeniu 
spraw podatkowych. 

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba 

że Konstytucja stanowi inaczej. Oznacza to, że normy konstytucyjne są bezpośrednio stosowane, 
poza tymi, które wymagają uregulowania w ustawie oraz tymi przepisami, które mają tylko cha-
rakter programowy.

Mając to na uwadze, można stwierdzić, że doradca podatkowy może poinformować podatnika 
o możliwości wniesienia skargi konstytucyjnej na podstawie art. 79 Konstytucji RP – jednakże 
nie jest on uprawniony do wniesienia skargi, ponieważ w tym zakresie obowiązuje tzw. przymus 
adwokacki – skarga musi być wniesiona przez adwokata lub radcę prawnego. Stosownie do ww. 
przepisu, każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasa-
dach określonych w ustawie, wnieść skargę do TK w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub 
innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł 
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ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. 
Należy także zauważyć, że na podstawie art. 63 Konstytucji RP doradca podatkowy ma prawo 
składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do 
organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywa-
nymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 80 Konstytucji RP każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w usta-
wie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub 
praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Oznacza to, że doradca podatkowy może w tym 
zakresie wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich w zastępstwie swojego klienta.

Przy prowadzeniu spraw podatkowych doradca podatkowy może także argumentować, iż dany 
przepis prawny jest niezgodny z Konstytucją lub ustawą. Podkreślenia wymaga, iż – zgodnie 
z art. 193 Konstytucji RP – każdy sąd może postawić TK pytanie prawne co do zgodności aktu 
normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od 
odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. Doradca 
podatkowy może badać, czy np. rozporządzenie wykonawcze do ustawy podatkowej nie wykracza 
swoim zakresem poza upoważnienie ustawowe, na podstawie którego zostało wydane. Rozporzą-
dzenie w sprawach podatkowych, zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nie może także określać ele-
mentów konstrukcyjnych podatku, które są zastrzeżone dla ustawy.

Art. 8 ust. 2 Konstytucji RP:
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 63 Konstytucji RP:
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do or-
ganów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami 
zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Art. 79 Konstytucji RP:
1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, 
wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywne-
go, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach 
albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.

Art. 80 Konstytucji RP:
Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o po-
moc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

13. Ustawa jako źródło obowiązku podatkowego.

Odpowiedź:
Ustawa jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Ustawa musi pozostawać w zgodzie 

z przepisami Konstytucji. 
W razie kolizji z:
1) prawem stanowionym przez organizację międzynarodową – pierwszeństwo ma prawo stano-

wione przez tę organizację, jeżeli to wynika z ratyfikowanej przez Polskę umowy konstytuującej 
organizację międzynarodową;

2) ratyfikowaną za uprzednią zgodą w ustawie umową międzynarodową – pierwszeństwo ma 
umowa.

Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie 
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg 
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje tylko w drodze ustawy. 
Oznacza to, że wszystkie powyższe elementy konstrukcyjne podatku muszą być określone wyczer-
pująco w akcie rangi ustawowej.
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Ustawa może również upoważniać organy wskazane w Konstytucji do wydania rozporządzenia 
w celu wykonania ustawy. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporzą-
dzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Upo-
ważnienie do uregulowania określonych zagadnień w drodze rozporządzeń nie może mieć jednak 
charakteru blankietowego (zob. wyr. NSA z 26.1.2011 r., I GSK 958/09, Legalis). 

Art. 87 Konstytucji RP:
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umo-
wy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je 
ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Art. 91 Konstytucji RP:
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi 
część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wyda-
nia ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, 
jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, 
prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

Art. 92 Konstytucji RP:
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządze-
nia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, 
innemu organowi. 

Art. 217 Konstytucji RP:
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podat-
kowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje 
w drodze ustawy.

14. Rozporządzenia wykonawcze w prawie podatkowym – cel 
wydania i zakres.

Odpowiedź:
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowe-

go upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać:
1) organ właściwy do wydania rozporządzenia;
2) zakres spraw przekazanych do uregulowania;
3) wytyczne dotyczące treści aktu.
Rozporządzenia mogą wydawać wyłącznie organy wyposażone bezpośrednio przez Konstytu-

cję RP w tę kompetencję. Są to: Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministro-
wie kierujący działami administracji rządowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

Zakaz subdelegacji – organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swo-
ich kompetencji określonych w ustawie innemu organowi.

Odnosząc się do zakresu przedmiotowego upoważnienia, trzeba wskazać, że niewystarczające 
i niespełniające standardów ustawy zasadniczej są ogólnikowe dyspozycje w rodzaju: „określi za-
sady”, „określi tryb”, zwłaszcza jeśli z samej ustawy nie wynika, o jakie zasady czy tryb miałoby 
chodzić. Praktyka taka została zdyskwalifikowana przez TK już w pierwszych latach działalności 
i krytykę tę należy uznać za aktualną. Przykładowo, TK uznał za niekonstytucyjny przepis usta-
wy o podatku od towarów i usług, który ograniczył upoważnienie do tego, że minister właściwy 
do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić przypadki, w których na-
bycie towarów i usług nie uprawnia do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku. 
Nie było to – a powinno być – szczegółowe wskazanie spraw przekazanych do uregulowania [wyr. 
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TK z 21.6.2004 r., SK 22/03, OTK–A 2004, Nr 6, poz. 59; zob. M. Bartosiewicz, w: Konstytucja 
(red. M. Haczkowska)].

Należy też zauważyć, że zgodnie z Konstytucją nakładanie podatków, innych danin publicznych, 
określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyzna-
wania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje tylko w dro-
dze ustawy. 

Oznacza to, że wszystkie ww. elementy konstrukcji podatków muszą być uregulowane w ustawie 
(a nie w rozporządzeniu – akcie niższej rangi), a więc pozostają pod kontrolą parlamentu.

Wyrażona w art. 217 Konstytucji RP bezwzględna wyłączność ustawowa dotyczy jedynie podsta-
wowych elementów konstrukcyjnych podatków lub innych danin publicznych, a nie pozostałych 
elementów. W ten sposób ustrojodawca w odniesieniu do tych elementów konstrukcyjnych podatku 
pozostawił pewną swobodę regulacyjną organom władzy wykonawczej, pozwalając przy tym na 
ujęcie bardziej szczegółowych kwestii w rozporządzeniu. Upoważnienie do uregulowania okre-
ślonych zagadnień w drodze rozporządzeń nie może mieć jednak charakteru blankietowego (zob. 
wyr. NSA z 26.1.2011 r., I GSK 958/09, Legalis).

Art. 92 Konstytucji RP:
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządze-
nia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, 
innemu organowi.

Art. 217 Konstytucji RP:
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podat-
kowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje 
w drodze ustawy.

15. Rola umów międzynarodowych w prawie podatkowym. 
Jakiego zakresu prawa podatkowego przede wszystkim dotyczą 
umowy międzynarodowe. 

Odpowiedź:
Ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego 

w Polsce. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, 
chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Umowy międzynarodowe z zakresu prawa podatkowego to głównie umowy o unikaniu podwój-
nego opodatkowania dotyczące podatków od dochodu i majątku – po stronie Polski postanowienia 
ww. umów dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób 
prawnych.

Art. 87 Konstytucji RP:
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umo-
wy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je 
ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Art. 91 Konstytucji RP:
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi 
część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wyda-
nia ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, 
jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, 
prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.


