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Adam Mariański

Rozdział I. Zasada in dubio pro tributario

1. In dubio pro tributario jako zasada konstytucyjna
Zasady konstytucyjne są normami, które powinny być uwzględniane w procesie stosowa-
nia prawa podatkowego, a zatem nie ma potrzeby ich powtarzania w przepisach ogólnych
tej gałęzi prawa. Większość przedstawicieli doktryny podziela pogląd, że zasada in dubio
pro tributario jest quasi-logiczną konsekwencją zasad konstytucyjnych:

1) demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konst),
2) ustawowej regulacji opodatkowania (art. 84 Konst),
3) wolności gospodarczej oraz ochrony własności.

Wskazuje się także na ogólne zasady postępowania podatkowego, takie jak prawda obiek-
tywna, pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa czy też czynnego udziału
strony w postępowaniu. Zgodnie zatem z powyższym zasada rozstrzygania wątpliwości
na korzyść podatnika powinna znajdować zastosowanie w postępowaniach prowadzo-
nych przez organy1.

Zasada ta ma przede wszystkim być gwarancją zapłaty przez podatnika właściwej kwoty
daniny. Nakazuje ona bowiem rozstrzyganie wszelkich wątpliwości na jego korzyść
w procesie gromadzenia, a następnie oceny dowodów. Dzięki temu realizowana jest za-
sada pewności prawa.

In dubio pro tributario realizuje zatem konstytucyjne zasady, zgodnie z którymi podatnik
ma obowiązek zapłacić nie więcej, niż jest to wymagane przez prawo podatkowe. Każdy
jest bowiem zobowiązany do ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, w tym podatków,
tylko w takim zakresie, w jakim wynika to z ustawy (art. 84 Konst).

1 Szerzej: A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, War-
szawa 2011.
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Zasada ta była jednak często łamana w procesie stosowania prawa przez organy podat-
kowe oraz najczęściej pomijana w orzecznictwie sądów administracyjnych. Postulowano
zatem konieczność jej wprowadzenia do przepisów prawa podatkowego2.

2. Zasada ustanowiona w Ordynacji podatkowej
W 1.1.2016 r. weszła w życie nowelizacja OrdPU, dodająca przepis art. 2a do OrdPU,
zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podat-
kowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Jego wprowadzenie było elementem prezy-
denckiej kampanii wyborczej, a nie wynikiem prac nad prawidłowym ukształtowaniem
regulacji. Dlatego od razu przepis wzbudził duże kontrowersje.

Wątpliwości co do nieudolnie wprowadzonej zasady starał się rozstrzygnąć Minister fi-
nansów, który wydał 29.12.2015 r. interpretację ogólną nr PK4.8022.44.2015.

Resort doprecyzował, że zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika dotyczy
tylko wątpliwości co do treści przepisów prawa, a nie wątpliwości co do stanu faktycz-
nego. Z treści tej normy nie wynika jednak, aby w zakresie usuwania wątpliwości dotyczą-
cych stanu faktycznego obowiązywała norma odwrotna. Należyte stosowanie przepisów
OrdPU dotyczących postępowania podatkowego, a w szczególności przepisów normują-
cych przeprowadzanie dowodów, powinno zapewnić taki stopień wnikliwości badania
stanu faktycznego, który prowadzi do ustalenia, jakie fakty w sprawie miały miejsce, a ja-
kie nie. Jest to o tyle istotne, że z norm konstytucyjnych wynika również obowiązek roz-
strzygania wątpliwości faktycznych na korzyść podatnika.

Organ podatkowy rozstrzygający sprawę podatkową, w ramach którego przyjmuje okre-
ślone znaczenie przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie, jest bezpośrednim
adresatem normy wynikającej z art. 2a OrdPU. Minister Finansów w interpretacji ogól-
nej wskazuje także na podatnika, który „może powoływać się na ten przepis i żądać jego
zastosowania przez organ podatkowy w sytuacji, gdy – jego zdaniem – w sprawie zaist-
niały niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne, a organ podatkowy nie zastoso-
wał art. 2a OrdPU”. Ponadto nie ma żadnych uzasadnionych powodów, które uniemoż-
liwiałyby stosowanie tego przepisu także w sprawach innych podmiotów obciążanych
obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego – płatników, inkasentów,
następców prawnych podatnika czy osób trzecich odpowiedzialnych za cudze zobowią-
zania podatkowe.

Kolejna wątpliwość dotyczyła zastosowania zasady wyłącznie do postępowania podat-
kowego. W interpretacji wskazano, że już z samego umiejscowienia art. 2a w przepi-
sach ogólnych OrdPU będzie wynikało jego szersze zastosowanie, a zatem „rozstrzyganie
spraw przez organy podatkowe następuje w drodze aktów władczych, jakimi są decyzje
(postanowienia). Analogicznie dotyczy to także interpretacji przepisów prawa podatko-
wego. Zatem sporne kwestie związane z zastosowaniem art. 2a OrdPU lub wskazaniem

2 A. Mariański, Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie NSA oraz Trybunału Konstytucyjnego,
[w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań
i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, s. 501–508.
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braku przesłanek jego zastosowania powinny stanowić przedmiot tych aktów administra-
cyjnych”.

Także niefortunne sformułowanie „korzyść podatnika” może budzić duże wątpliwości
w praktyce. Dlatego też podatnik powinien wskazywać najbardziej optymalną wykład-
nię, do której ma obowiązek ustosunkować się organ podatkowy. W szczególności w uza-
sadnieniu musi wskazać, czy przepis budzi wątpliwości, a jeżeli tak jest, to jak je rozstrzy-
gnął. Brak odniesienia się do argumentacji podatnika będzie stanowił samoistną prze-
słankę odwoławczą, podobnie jak nierozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść podatnika.
Jeżeli organ naruszy powyższe reguły, to będzie to podstawa do uchylenia rozstrzygnię-
cia przez sąd administracyjny.

Co istotne, sam Minister Finansów wskazał, że w sytuacji, gdy będzie można zastosować
więcej niż jedną, równorzędną i korzystną dla podatnika interpretację przepisu, to organ
powinien ją wybrać. W przypadku gdy organ nie będzie w stanie tego ustalić, to powinien
uzyskać stanowisko podatnika co do wyboru najkorzystniejszej dla niego interpretacji.
Chodzi o sytuacje, gdy obie interpretacje są korzystne, ale na innym polu działania prawa
podatkowego. Wybór jednej spowoduje utratę korzyści płynących z drugiej.

3. Rola in dubio pro tributario w procesie wykładni
Do zasady in dubio pro tributario należy sięgnąć dopiero wtedy, gdy w wyniku dokona-
nej wykładni nie można jednoznacznie ustalić znaczenia dekodowanej normy prawnej.
Trzeba wskazać, że ma ona, w zakresie dotyczącym wątpliwości prawnych, dwa podsta-
wowe zadania:

1) uniemożliwiać wydawanie rozstrzygnięć sprzecznych z wynikami prawidłowo
przeprowadzonej wykładni przepisów prawa podatkowego (zakaz poszukiwania
innego znaczenia niż wynikające z kontekstu językowego, jeżeli miałoby to prowa-
dzić do rezultatów niekorzystnych dla podatnika),

2) w sytuacji gdy rezultaty wykładni językowej są niejednoznaczne, zobowiązać pod-
mioty stosujące prawo do podjęcia rozstrzygnięcia najkorzystniejszego dla podat-
nika, a tym samym uniemożliwić poszukiwanie takiej wykładni, która byłaby nie-
korzystna dla podatnika (nakaz przyjęcia rezultatów korzystniejszych dla podat-
nika, a zatem zakaz poszukiwania takiej wykładni, która byłaby niekorzystna dla
podatnika).

W sytuacji gdy interpretacja językowa pozwala na ustalenie znaczenia przepisu prawa
podatkowego, zasada ta ogranicza tylko pokusy interpretatora do sięgnięcia po inne ro-
dzaje wykładni, zwłaszcza celowościowej, których wyniki mogły prowadzić do rezulta-
tów niekorzystnych dla podatnika. Jest ona swego rodzaju ograniczeniem, a nie tylko dy-
rektywą interpretacyjną nakazującą wybór jednego z rodzajów wykładni.

Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni przepisów prawa, lecz
także zakreśla jej granice. Jeżeli kontekst językowy jest jednoznaczny, to nie ma potrzeby
do sięgania po inne rodzaje wykładni oraz nie jest konieczne rozstrzyganie na podstawie
dyrektywy wykładni drugiego stopnia, za jaką można uznać zasadę in dubio pro tributa-
rio. Podmiot dokonujący wykładni nie może zatem pomijać wykładni literalnej i stosować
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tejże dyrektywy interpretacyjnej, nawet gdyby miało to prowadzić do korzystniejszych
rezultatów interpretacyjnych. Dyrektywa ta nie może bowiem polepszać sytuacji podat-
nika wbrew jednoznacznemu unormowaniu ustawy. Nie może ona kształtować zakresu
obowiązku podatkowego. Prowadziłoby to do zniekształcenia celów i funkcji prawa po-
datkowego. Może ona jedynie ograniczać zakres ingerencji norm podatkowych. Zwłasz-
cza gdy ustalenie możliwego znaczenia tych norm jest problematyczne, czyli dyrektywy
wykładni pierwszego stopnia prowadzą do wątpliwych rezultatów.

4. Rola in dubio pro tributario w postępowaniu
podatkowym
Zasada in dubio pro tributario nie jest samoistnym wyznacznikiem prowadzącym do usta-
lenia prawdy obiektywnej. Takie obowiązki dla organów podatkowych wynikają z in-
nych reguł postępowania podatkowego, i to zarówno z zasad ogólnych postępowania, jak
i wielu postanowień szczególnych OrdPU. Zasada ta jest wskazówką pozwalającą na re-
alizację zasad gwarancyjnych. W szczególności dotyczy to zasad prawdy obiektywnej
oraz swobodnej oceny dowodów.

Nie budzi bowiem wątpliwości, że obowiązek ustalenia wszelkich okoliczności faktycz-
nych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy obciąża wyłącznie organ podatkowy (art. 122
OrdPU). Jeżeli zatem organ podatkowy nie przeprowadzi zupełnego postępowania do-
wodowego, to niedopuszczalne jest wywodzenie negatywnych konsekwencji dla podat-
nika, albowiem jakoby nie udowodnił on okoliczności faktycznych istotnych dla sprawy.

Tym samym organy podatkowe są zobowiązane ustalić prawdę obiektywną, bo tylko pra-
widłowo ustalony stan faktyczny pozwala na wydanie rozstrzygnięcia. Co istotne, organ
nie może tego obowiązku przerzucać na stronę, a nawet powinien dążyć do wyjaśnienia
stanu faktycznego sprawy, nie bacząc na postawę strony. Organ podatkowy ma obowią-
zek zgromadzić materiał dowodowy zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony.

Obowiązek ustalenia prawdy obiektywnej nie oznacza bezpośredniego stosowania za-
sady in dubio pro tributario. Wszelkie luki dowodowe powstałe na skutek naruszenia obo-
wiązków ciążących na organie podatkowym nie mogą być jednak interpretowane na nie-
korzyść podatnika. W tym sensie omawiana zasada nakazuje organom zebranie pełnego
materiału dowodowego, którego braki nie mogą być rozstrzygane na niekorzyść podat-
nika. Jest ona swego rodzaju uzupełnieniem zasady prawdy obiektywnej, przesądza bo-
wiem, że naruszenie obowiązku ustalenia pełnego stanu faktycznego przez organ podat-
kowy nie może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla podatnika.

Natomiast bezpośrednio zasada in dubio pro tributario znajdzie zastosowanie dopiero
wtedy, gdy organ podatkowy przeprowadził postępowanie podatkowe zgodne z regułami
określonymi w ordynacji podatkowej i w wyniku tego postępowania nie zostały rozstrzy-
gnięte istotne dla sprawy okoliczności. W takiej sytuacji wszelkie istniejące wątpliwości
muszą być rozstrzygane na korzyść podatnika. Także gdy możliwe jest przyjęcie dwóch
równoważnych wersji zdarzeń, należy wybrać wersję korzystniejszą dla podatnika.
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Po drugie zasada in dubio pro tributario ma znaczenie w procesie oceny dowodów, gdzie
zakreśla granice swobodnej oceny dowodów. Nie pozwala ona na dowolną ocenę dowo-
dów na niekorzyść podatnika. Nie jest dopuszczalne wydanie negatywnego rozstrzygnię-
cia na podstawie wybranych dowodów niekorzystnych dla podatnika.

Dopiero w sytuacji, gdy organ podatkowy wykaże na podstawie wszystkich dowodów,
które z nich uznał za wiarygodne, a które takich walorów pozbawił, i odpowiednio to
uzasadni, można będzie uznać taką oceną za dokonaną w ramach swobodnej oceny do-
wodów. Ma to szczególne znaczenie w postępowaniu podatkowym, które cechuje się in-
kwizycyjnością postępowania.

Organ podatkowy musi zatem wykazać ponad wszelką wątpliwość, że obalił dwa do-
mniemania w zakresie stanu faktycznego:

1) zgodności stanu faktycznego z twierdzeniami podatnika,
2) prawidłowości subsumcji stanu faktycznego do odpowiedniej normy prawa podat-

kowego, które wynikają z domniemania prawidłowości rozliczenia podatkowego
(art. 21 § 3 OrdPU).

Zasada in dubio pro tributario w odniesieniu do faktów ma zatem za zadanie podwyż-
szać wymagania, które powinny być spełnione, aby dana okoliczność mogła być uznana
za udowodnioną przez organy podatkowe.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  2,  8 4  K o n s t,
•  a r t.  2 a,  a r t.   2 1  §   3,  a r t.   1 2 2  O r d P U.
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Michał Sroczyński

Rozdział II. Organy podatkowe
i ich właściwość

1. Katalog organów podatkowych
W art. 13 OrdPU jest mowa o organie podatkowym, którym – stosownie do swojej właści-
wości – jest:

1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz prezy-
dent miasta (przepis wymienia jeszcze starostę oraz marszałka województwa, jed-
nak organami podatkowymi są oni tylko formalnie) – jako organ pierwszej instan-
cji;

2) dyrektor Izby Skarbowej, dyrektor Izby Celnej jako:
a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika

urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;

3) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta,
burmistrza (prezydenta miasta).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym jako:
1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowie-

nia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia
z urzędu,

2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1,
3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyj-

nych,
4) organ właściwy w sprawach ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
5) organ właściwy w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów

prawa podatkowego w zakresie zmiany, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia inter-
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pretacji indywidualnych oraz wydania, zmiany i uchylenia postanowienia o stwier-
dzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku
ma zastosowanie interpretacja ogólna,

6) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdziel-
cze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach
bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przepis art. 13 OrdPU jest nieprecyzyjny w zakresie właściwości instancyjnej, ponieważ
reguluje właściwość organów odwoławczych jedynie w zakresie decyzji, pomijając kwe-
stię postanowień. W praktyce jednak nie budzi wątpliwości, że organ odwoławczy od de-
cyzji jest również organem odwoławczym od postanowień.

Katalog organów podatkowych miał być w zamyśle katalogiem zamkniętym. Na pod-
stawie art. 13a OrdPU Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, nadać
uprawnienia organów podatkowych szefom wymienionych w tym przepisie służb, jeżeli
jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa pań-
stwa.

To nie jedyne rozszerzenie katalogu organów z art. 13 OrdPU. Przepisy ustaw szcze-
gólnych mogą przyznać innym organom uprawnienia organów podatkowych. Na przy-
kład KontrSkarbU w art. 31 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 KontrSkarbU przyznała
uprawnienia organów podatkowych organom kontroli skarbowej. Jednak należy pa-
miętać, że organy kontroli skarbowej wchodzą w prawa i obowiązki organów podatko-
wych, jednak nie stają się organami podatkowymi, pozostając nadal organami kontroli
skarbowej. Takie stanowisko od początku zajmuje MF (zob. pismo MF z 7.4.2000 r.,
SP1/S-861-145-1095/2000). Natomiast orzecznictwo w tej kwestii nie było jedno-
znaczne. Zostało rozstrzygnięte dopiero uchwałą NSA z 14.12.2000 r., FPS 6/00, Legalis.

Przychylam się do stanowiska MF oraz części orzecznictwa, ponieważ organy kon-
troli skarbowej, oprócz kompetencji przyznanych na podstawie KontrSkarbU, posiadają
uprawnienia organów podatkowych tylko w niewielkim zakresie, który nie obejmuje
większości czynności, jakie należą do kompetencji tych organów. Dodatkowo organy kon-
troli skarbowej nie przeprowadzają postępowania podatkowego, lecz postępowanie kon-
trolne, w którym tylko w zakresie nieuregulowanym w KontrSkarbU stosują przepisy
Działu IV OrdPU.

Orzecznictwo

(...) o tym, czy określony podmiot jest organem w rozumieniu przepisów KPA, decyduje nie for-
malne uznanie go za taki organ w przepisach ustrojowych, ale fakt przyznania mu kompeten-
cji do sprawowania w określonych sprawach orzecznictwa administracyjnego [uchw. NSA (5)
z 11.5.1998 r., OPK 3/98, Legalis].

Wprawdzie uchwała dotyczyła KPA, jednak znajduje również zastosowanie do przepi-
sów OrdPU. Nie ma zatem przeszkód, aby ustawa szczególna statuowała inny organ jako
organ podatkowy. W tej sytuacji katalog organów podatkowych ulega rozszerzeniu bez
konieczności zmiany przepisów OrdPU. W związku z powyższym w roli organów podat-
kowych występują również kierownicy jednostek organizacyjnych, na rzecz których po-
bierane są środki publiczne w odniesieniu do należności, do których stosuje się przepisy
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OrdPU. Na przykład będą to: prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ad-
ministrowania Funduszem Ubezpieczeń Społecznych oraz prezes Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wpłat na PFRON.

W katalogu organów podatkowych, znajdującym się w art. 13 OrdPU, wymieniono m.in.
starostę i marszałka województwa jednak w związku z brakiem podatków lokalnych sta-
nowiących dochód powiatu lub województwa aktualnie są oni organami podatkowymi
tylko formalnie.

W związku z wejściem w życie 1.3.2017 r. PWKASU organem podatkowym, stosownie do
swojej właściwości, będzie:

1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego wójt, burmistrz
(prezydent miasta) – jako organ pierwszej instancji (przepis wymienia jeszcze sta-
rostę oraz marszałka województwa, jednak organami podatkowymi są oni tylko
formalnie);

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy, w zakresie decyzji,
o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 KASU;

3) dyrektor izby administracji skarbowej jako:
a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika

urzędu celno-skarbowego;
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów;
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;

4) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta,
burmistrza (prezydenta miasta).

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie organem podatkowym jako:
1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowie-

nia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia
– z urzędu;

2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyj-

nych;
4) organ właściwy w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów

prawa podatkowego w zakresie zmiany, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia inter-
pretacji indywidualnych oraz wydania, zmiany i uchylenia postanowienia o stwier-
dzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku
ma zastosowanie interpretacja ogólna;

5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdziel-
cze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach
bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie organem właściwym w spra-
wach ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej będzie organem podatkowym, właściwym
w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa po-
datkowego.
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2. Właściwość organów podatkowych
Organy podatkowe mają obowiązek zarówno ustalania, jak i przestrzegania swojej wła-
ściwości (art. 15 OrdPU). Decyzja wydana przez organ niewłaściwy jest podstawą do
stwierdzenia nieważności decyzji (na podstawie art. 247 § 1 ust. 1 OrdPU).

Możemy wyróżnić:
1) właściwość rzeczową (art. 16 OrdPU),
2) miejscową (art. 17 i nast. OrdPU) oraz
3) instancyjną (art. 13 OrdPU).

Właściwość rzeczowa dotyczy rodzaju spraw, natomiast właściwość miejscowa odnosi się
do zakresu terytorialnego działania organów. Właściwość organu podatkowego oznacza
zdolność prawną do prowadzenia spraw z zakresu prawa podatkowego. Jest to zatem
pojęcie znacznie szersze niż samo prowadzenie postępowania podatkowego1.

W doktrynie wskazuje się na konieczność analizowania przepisu art. 15 OrdPU łącznie
z art. 170 i 171 OrdPU. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że nie jest właści-
wym organem do podejmowania decyzji w określonej sprawie, jest zobowiązany odstą-
pić od dalszych czynności i przekazać sprawę organowi właściwemu. Jednocześnie po-
winien zawiadomić wnoszącego podanie o przekazaniu sprawy. W tym przypadku poda-
nie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami
prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Jak podkreśla C. Kosikowski: „nie
zwalnia to jednak podatnika, płatnika, inkasenta i innych podmiotów z troski o to, aby
kierować swoje podania, wnioski i pisma procesowe do organu podatkowego właściwego
w danej sprawie podatkowej”2. Pozwolę sobie na stwierdzenie przeciwne – w praktyce
podatnik, który nie przestrzega właściwości rzeczowej, miejscowej i instancyjnej, wno-
sząc podania, wnioski i pisma procesowe do organów niewłaściwych, nie poniesie z tego
tytułu negatywnych konsekwencji proceduralnych nawet wtedy, gdy było to wynikiem
rażącego niedbalstwa lub celowego działania. Jedynym skutkiem będzie opóźnienie mo-
mentu rozpoczęcia biegu terminu na załatwienie sprawy przez organ podatkowy.

Organami odwoławczymi są zwykle organy wyższego stopnia. Od tej zasady przewi-
dziane są liczne wyjątki, np. gdy w pierwszej instancji rozstrzyga sprawę dyrektor Izby
Skarbowej, dyrektor Izby Celnej, SKO lub minister finansów. Ten sam organ jest w tej
sytuacji organem odwoławczym, chociaż nie jest organem wyższego stopnia. Jeszcze
inaczej wygląda sytuacja w przypadku organów kontroli skarbowej. Organem wyższego
stopnia nad dyrektorem urzędu kontroli skarbowej jest Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej, natomiast organ odwoławczy to dyrektor Izby Skarbowej lub Izby Celnej wła-
ściwy dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego.

Ustalenie właściwości instancyjnej dodatkowo komplikuje fakt posługiwania się przez
ustawodawcę niejednolitą terminologią. Na przykład w art. 220 OrdPU jest mowa o or-
ganie wyższego stopnia jako organie właściwym do rozpatrzenia odwołania, natomiast

1 Por. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, A. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Warszawa
2003, s. 111.
2 C. Kosikowski [w:] C. Kosikowski, L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006, s. 121.
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w art. 223 OrdPU wskazano, że odwołanie wnosi się do organu odwoławczego. Nie ma
wątpliwości, że odwołanie rozpatruje ten organ, do którego zostało ono wniesione (o ile
wniesiono je do organu właściwego). Dlatego rozróżnienie w ww. przepisach wydaje się
niezrozumiałe, zwłaszcza że nie zawsze organ wyższego stopnia jest organem odwoław-
czym.

Na podstawie art. 16 OrdPU właściwość rzeczową organów podatkowych ustala się we-
dług przepisów określających zakres ich działania. To pojęcie jest nieprecyzyjne, ponie-
waż właściwość rzeczowa w większym stopniu wynika z przepisów materialnego prawa
podatkowego niż z przepisów ustrojowych3. Jak wskazywano w doktrynie: „żaden więc
z aktów prawnych określających zakres działania urzędów skarbowych oraz samorządo-
wych organów podatkowych nie daje nawet najmniejszej sugestii co do określenia wła-
ściwości rzeczowej tych organów w sprawach podatkowych”4.

Zakres właściwości organów podatkowych został bardziej szczegółowo określony
w przepisach ustaw materialnego prawa podatkowego. Takimi przepisami będą np.:

1) art. 12 ust. 1 OpłSkarbU, zgodnie z którym organem podatkowym w sprawach
opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta),

2) art. 1c PodLokU, na podstawie którego organem podatkowym właściwym w spra-
wach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz,
prezydent miasta),

3) art. 6a ust. 4a PodRolU, zgodnie z którym organem podatkowym właściwym
w sprawie podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), oraz

4) art. 6 ust. 1 PodLeśnyU, na podstawie którego organem podatkowym właściwym
w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Właściwość rzeczowa organu nie zawsze obejmuje wszystkie aspekty związane z danym
podatkiem.

Przykład

W VAT z tytułu importu towarów naczelnik urzędu celnego jest uprawniony do wydawania decy-
zji określających zobowiązanie podatkowe do poboru podatku oraz do zabezpieczenia należności
podatkowych z tego tytułu. Nie jest on natomiast uprawniony do stosowania ulg w spłacie należ-
ności podatkowych w zakresie VAT z tytułu importu towarów, ponieważ to uprawnienie pozostało
w kompetencji naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z DochSamTerytU w zakresie udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkła-
dania na raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat sta-
nowiących dochody JST, a także zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia po-
boru tych należności właściwym organem jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Nato-
miast w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących
w całości dochody JST, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty
lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ogra-
niczać pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu JST.

3 B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, A. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Warszawa 2003,
s. 114.
4 Tamże, s. 73.
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W związku z wątpliwościami doktryny co do przepisów stanowiących podstawę do usta-
lania właściwości rzeczowej od 1.1.2016 r. do art. 15 OrdPU dodano § 2, zgodnie z któ-
rym właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana także z uwzględnieniem zakresu za-
dań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na podstawie
odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 17 OrdPU, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miej-
scową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu sie-
dziby podatnika, płatnika inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 OrdPU
(osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości praw-
nej, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku po-
datkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wy-
nikających z tego prawa).

Ordynacja podatkowa nie definiuje pojęcia „miejsce zamieszkania”, w związku z tym na-
leży odnieść się do przepisów KC. Zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania osoby fi-
zycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przyj-
muje się domniemanie, że miejsce zamieszkania osoby fizycznej jest w miejscowości,
w której jest zameldowana. Nie ma jednak przeszkód, aby przedstawić dowód przeciwny.
Natomiast na podstawie art. 41 KC siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma
siedzibę organ zarządzający tej osoby, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej. Warto
zwrócić uwagę na orzeczenie, które odnosi się do spółki akcyjnej, jednak będzie miało
zastosowanie wobec wszystkich podmiotów podlegających wpisowi do KRS.

Orzecznictwo

(...) dokonanie zmiany postanowień statutu spółki dotyczącej siedziby tego podmiotu nieujaw-
nionej w Krajowym Rejestrze Sądowym nie mogą stanowić podstawy stwierdzenia, że naczelnik
urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki akcyjnej ujawnionej w Krajowym Re-
jestrze Sądowym nie jest właściwy do orzekania w przedmiotowej sprawie (wyr. WSA w Gliwicach
z 20.9.2010 r., I SA/Gl 449/10, Legalis).

W celu ustalenia właściwości rzeczowej i miejscowej należy również sięgnąć do przepi-
sów WłOrgR, które określa:

1) właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań
podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasen-
tów,

2) właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia
powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub
okresu rozliczeniowego,

3) właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach związanych ze stosowa-
niem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,

4) właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach stwierdzenia nadpłaty
podatków pobieranych przez płatników.

Zgodnie z art. 17a OrdPU organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orze-
kania o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla
podatnika, płatnika lub inkasenta.
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Orzecznictwo

(...) w kontekście regulacji art. 18a OrdPU nie można przesądzać, że sama zmiana siedziby spółki
po roku podatkowym czy innym okresie rozliczeniowym powodować będzie automatycznie zmianę
właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie orzekania o odpowiedzialności osoby
trzeciej. Powodowałoby to w konsekwencji sytuację, że w sprawie orzekania o odpowiedzialności
osoby trzeciej orzekałby organ, który wcześniej nie orzekał w sprawie zobowiązania względem
spółki, co pozostawałoby z kolei w sprzeczności z celem, jaki ustawodawca wiąże z wcześniej wspo-
mnianym art. 17a OrdPU (wyr. WSA w Rzeszowie z 9.11.2010 r., I SA/Rz 55/10, Legalis).

Od 1.1.2016 r. dodano art. 17b OrdPU, zgodnie z którym organem podatkowym właści-
wym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przeję-
tych przez następcę prawnego, jest organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego.
„Organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego będzie więc właściwy do wszczęcia
kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego za okres przed zdarzeniem skut-
kującym sukcesją podatkową. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia fakt, iż
następca prawny posiada dokumentację dotyczącą działalności podmiotu przejmowa-
nego” (uzasadnienie rządowego projektu ZmOrdPU15, druk nr 3462).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach następstwa prawnego spad-
kobierców oraz zapisobierców jest organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce za-
mieszkania spadkodawcy.

3. Spory o właściwość
Zdarzają się sytuacje, gdy dwa organy podatkowe uznają się za właściwe w danej sprawie
lub nie ma organu, który uważa się za właściwy. Mamy wtedy do czynienia ze sporem
o właściwość. „O takim sporze można zatem mówić, gdy w postępowaniu przed organem
chodzi o rozstrzygnięcie sprawy między tymi samymi stronami, dotyczącej tego samego
podatnika, przy zastosowaniu tej samej podstawy prawnej”5.

Spory o właściwość mogą dotyczyć zarówno właściwości miejscowej, rzeczowej, jak i in-
stancyjnej. W praktyce są to najczęściej spory dotyczące właściwości miejscowej, spory
dotyczące właściwości instancyjnej w zasadzie zaś nie występują, chociaż nie można ich
całkowicie wykluczyć.

Spory o właściwość rozstrzyga:
1) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości

miejscowej tego samego dyrektora Izby Skarbowej – dyrektor tej Izby Skarbowej,
2) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości

miejscowych różnych dyrektorów Izb Skarbowych – minister właściwy do spraw
finansów publicznych,

3) między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miej-
scowej tego samego dyrektora Izby Celnej – dyrektor tej Izby Celnej,

5 A. Kabat [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja po-
datkowa. Komentarz, Warszawa 2015, s. 185; podobnie B. Adamiak, tamże, s. 122.
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4) między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miej-
scowej różnych dyrektorów Izb Celnych – minister właściwy do spraw finansów
publicznych,

5) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), a naczelnikiem urzędu skar-
bowego lub naczelnikiem urzędu celnego – SA,

6) między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) – wspólne dla nich samorzą-
dowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium – SA,

7) między marszałkami województw – SA,
8) w pozostałych przypadkach – minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Przepis art. 19 OrdPU ze względu na zawarty w nim pkt 8, nie wymienia wszystkich moż-
liwych wariantów sporu kompetencyjnego. Nie reguluje np. sporów między organami po-
datkowymi a celnymi czy między organami podatkowymi a organami kontroli skarbowej.
Bezsporne wydaje się jednak, że właściwym do rozstrzygnięcia takiego sporu byłby mini-
ster właściwy do spraw finansów publicznych. Jednak sytuacja w zakresie sporu pomię-
dzy organami kontroli skarbowej nie jest już tak oczywista. Wprawdzie, zgodnie z art. 9a
ust. 2a KontrSkarbU, jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora urzędu kontroli skar-
bowej, właściwym organem jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Przepis ten nie
dotyczy jednak sytuacji, w której dyrektorzy dwóch różnych urzędów uznali się za wła-
ściwych w sprawie. Mimo iż wspólnym organem wyższego stopnia jest dla nich Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej, to nie ma on kompetencji do rozstrzygania sporów. Dla-
tego właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu będzie minister finansów. „Nie można
jednak wykluczyć możliwości rozstrzygnięcia sporu przez same zainteresowane organy
podatkowe, bez udziału organów wymienionych w art. 19 OrdPU. Dlatego też rozstrzy-
ganie sporów przez te organy powinno mieć miejsce dopiero wówczas, gdy zaintereso-
wane organy nie potrafią same uzgodnić rozwiązania problemu”6.

Przepisy art. 19 OrdPU w ogóle nie regulują sporów między organami różnych instan-
cji. Spór pomiędzy naczelnikiem urzędu skarbowego a dyrektorem Izby Skarbowej jest
mało prawdopodobny, ze względu na dość precyzyjne przepisy w zakresie właściwości
instancyjnej, pełnienie funkcji organu nadzoru (wyższego stopnia) przez dyrektora Izby
Skarbowej, jak również ze względu na możliwość polubownego rozwiązania sporu. Jeśli
jednak doszłoby do formalnego wszczęcia sporu, wydaje się, że dyrektor Izby Skarbowej,
jako strona sporu, nie byłby właściwy do jego rozstrzygnięcia. Zatem, zgodnie z literal-
nym brzmieniem art. 19 ust. 1 pkt 8 OrdPU, właściwym do rozstrzygnięcia sporu byłby
minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Jeszcze bardziej skomplikowana byłaby sytuacja sporu pomiędzy SKO a wójtem (burmi-
strzem, prezydentem miasta). Ten spór w zasadzie nie powinien wystąpić, jednak w sytu-
acji formalnego sporu między tymi organami, literalnie właściwym organem rozstrzyga-
jącym byłby minister finansów, jako organ właściwy w pozostałych przypadkach. Warto
jednak dodać, że wykładnia celowościowa i systemowa przemawiałaby za tym, aby or-
ganem właściwym do rozstrzygnięcia tego sporu był SA. Zgodnie z regułami wykładni
prawniczej w tym przypadku należałoby odstąpić od wykładni językowej ze względu
na ważne racje systemowe i funkcjonalne, które w tym przypadku polegałyby na przy-

6 C. Kosikowski [w:] C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla (red.), Ordynacja podatkowa, s. 86.
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znaniu sądom administracyjnym kompetencji do rozstrzygania sporów między samorzą-
dowymi kolegiami odwoławczymi oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami). Przema-
wia za tym umiejscowienie tych organów poza zakresem ministra finansów. W art. 4
PostAdmU wskazano jednak, że sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość
między organami JST i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna
ustawa nie stanowi inaczej. W związku z powyższym SA mógłby uznać się za organ nie-
właściwy w sprawie sporu między organem JST a samorządowym kolegium odwoław-
czym. Jest to dowód na to, wbrew stanowisku MF (odpowiedź sekretarza stanu w MF –
z upoważnienia ministra – na interpelację nr 22463 w sprawie wadliwości art. 19 OrdPU),
że przepisy art. 19 OrdPU zawierają lukę prawną.

Jak opisano we wcześniejszej części rozdziału, spory w sprawach podatkowych między
starostą albo marszałkiem województwa a naczelnikiem urzędu skarbowego oraz spory
między starostami albo marszałkami województw nie występują w praktyce ze względu
na wyłącznie formalny charakter starosty oraz marszałka województwa jako organu po-
datkowego.

Spór o właściwość rozstrzyga się, w drodze postanowienia, na wniosek organu bę-
dącego stroną sporu, niezależnie od tego, kto rozstrzyga spór. To postanowienie nie
podlega wzruszeniu, jednak nie jest ono decyzją administracyjną w rozumieniu KPA
(zob. post. NSA z 28.3.1991 r., I SA/Lu 218/91, Legalis).

Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ podatkowy, na którego obszarze
nastąpiło wszczęcie postępowania, podejmuje tylko te czynności, które są niezbędne
ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony.

Zmiany, które wchodzą w życie od 1.3.2017 r. przewidują inne organy właściwe do roz-
strzygania sporów kompetencyjnych.

Spory o właściwość będzie rozstrzygał:
1) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości

miejscowej tego samego dyrektora izby administracji skarbowej – dyrektor tej izby
administracji skarbowej,

2) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości
miejscowych różnych dyrektorów izb administracji skarbowej – Szef Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej,

3) między naczelnikami urzędów celno-skarbowych działających na obszarze właści-
wości miejscowej tego samego dyrektora izby administracji skarbowej – dyrektor
tej izby administracji skarbowej,

4) między naczelnikami urzędów celno-skarbowych działających na obszarze właści-
wości miejscowej różnych dyrektorów izb administracji skarbowej – Szef Krajowej
Administracji Skarbowej,

5) między naczelnikami urzędów skarbowych a naczelnikami urzędów celno-skarbo-
wych – Szef Krajowej Administracji Skarbowej,

6) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) a naczelnikiem urzędu skar-
bowego lub naczelnikiem urzędu celno-skarbowego – SA,

7) między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) – wspólne dla nich samorzą-
dowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium – SA,
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8) między marszałkami województw – SA,
9) w pozostałych przypadkach – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Zmiana właściwości
Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego
okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej
organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozli-
czeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku
podatkowego lub okresu rozliczeniowego (art. 18 OrdPU). Oznacza to, że jeżeli w ciągu
okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana właściwości, organem właściwym za okres,
w którym nastąpiła zmiana, jest organ podatkowy właściwy w pierwszym dniu tego
okresu rozliczeniowego. Natomiast organem właściwym za następujące po zmianie wła-
ściwości okresy rozliczeniowe (np. kolejny rok podatkowy w przypadku podatku docho-
dowego albo kolejny miesiąc lub kwartał w przypadku VAT) będzie organ właściwy po
zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę właściwości.

Co do zasady takim zdarzeniem jest zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub
zmiana adresu siedziby osoby prawnej (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobo-
wości prawnej).

Przepis art. 18 OrdPU dotyczy wyłącznie podatków rozliczanych w okresach rozlicze-
niowych. Nie dotyczy natomiast podatków, w których zdarzenie powodujące powsta-
nie obowiązku podatkowego jest jednorazowe, nawet gdy podatek płatny jest w ratach
(np. podatek od nieruchomości). Dodatkowo w przypadku podatku od nieruchomości
właściwość organu jest ustalana na podstawie miejsca położenia nieruchomości. Zatem
zmiana właściciela lub jego miejsca zamieszkania nie wpływa na zmianę właściwości.
Zmiana właściwości organu byłaby możliwa w przypadku zmiany granic administracyj-
nych gmin.

Zgodnie z art. 18a OrdPU, jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu
rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu
podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących
poprzednich lat podatkowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

Jeżeli nastąpiła zmiana właściwości organu, to organem właściwym w zakresie rozliczeń
za lata wcześniejsze będzie organ właściwy po zmianie, z wyjątkiem sytuacji, gdy organ,
który był właściwy przed zmianą, wszczął wcześniej kontrolę podatkową lub postępowa-
nie. W tej sytuacji organ podatkowy wszczynający kontrolę lub postępowanie pozostaje
właściwy w odniesieniu do spraw, w których zakończono postępowanie podatkowe lub
kontrolę podatkową.

Od 1.1.2016 r. zmieniła się treść art. 18b OrdPU. Zgodnie z nową treścią art. 18b OrdPU
organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli
podatkowej do określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego pozostają
właściwe we wszystkich sprawach związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które
jest przedmiotem postępowania lub kontroli. Przepisy nie ulegają zmianie nawet wtedy,
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gdy w trakcie postępowania lub kontroli nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właści-
wości.

Wraz z dodaniem § 2 do art. 18b w pełni wprowadzono do OrdPU cywilistyczną zasadę
perpetuatio fori (organ właściwy do rozpoznania danej sprawy w chwili wszczęcia po-
stępowania pozostaje właściwy aż do zakończenia postępowania). Ta zasada na grun-
cie OrdPU oznacza, że jeżeli zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podatko-
wego nastąpiło po zakończeniu kontroli podatkowej, to organem właściwym miejscowo,
w sprawie, której ta kontrola dotyczy, pozostaje organ właściwy w dniu wszczęcia kon-
troli podatkowej.

Ten przepis ma charakter doprecyzowujący. W związku z wykorzystywaniem przez po-
datników luki prawnej i zmianą miejsca zamieszkania/siedziby w okresie między zakoń-
czeniem a przed wszczęciem postępowania w celu zmiany organu podatkowego właści-
wego w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego, w związku ze stwierdzeniem
nieprawidłowości w protokole kontroli, powstały wątpliwości co do wykładni art. 18b
OrdPU.

Orzecznictwo

(...) art. 18b należy tak interpretować, że organ podatkowy właściwy w sprawie w dniu kontroli
podatkowej pozostaje w niej właściwy również w zakresie postępowania podatkowego, chociażby
w trakcie kontroli lub po jej zakończeniu nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości or-
ganu (wyr. NSA z 22.6.2010 r., I FSK 1020/09, Legalis).

5. Wyznaczenie organu podatkowego
Na podstawie art. 18c OrdPU – obowiązującego od 1.1.2016 r. – minister właściwy do
spraw finansów publicznych może, w celu usprawnienia i przyśpieszenia kontroli podat-
kowej lub postępowania podatkowego w pierwszej instancji, wyznaczyć w drodze posta-
nowienia odpowiednio:

1) naczelnika urzędu skarbowego,
2) naczelnika urzędu celnego,
3) dyrektora Izby Skarbowej albo
4) dyrektora Izby Celnej

– jako właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach doty-
czących podatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych organów,
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub ko-
nieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

„Każda z tych przesłanek ma charakter rozłączny, co oznacza, że zaistnienie jed-
nej z nich daje podstawę do wyznaczenia organu” (uzasadnienie rządowego projektu
ZmOrdPU15).

Analogiczne uprawnienie do wyznaczenia innego naczelnika urzędu skarbowego albo
naczelnika urzędu celnego przysługuje odpowiednio dyrektorowi Izby Skarbowej i dy-
rektorowi Izby Celnej. Wyznaczonym organem podatkowym może być wyłącznie organ
właściwy przynajmniej dla jednego z podatników.
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Wyznaczony organ będzie prowadził sprawy wszystkich uczestników transakcji. „Nowe
przepisy przykładowo znajdą zastosowanie w złożonych sprawach, gdy wystąpi po-
trzeba skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników konkretnego organu podat-
kowego, szczególnie w obszarze zorganizowanej przestępczości, przestępstw «karuzelo-
wych» i firmanctwa” (uzasadnienie rządowego projektu ZmOrdPU15).

W razie wyznaczenia organu po wszczęciu kontroli podatkowej lub postępowania podat-
kowego, wyznaczony organ podatkowy przejmuje do dalszego prowadzenia kontrolę lub
postępowanie. Czynności podjęte w toku kontroli podatkowej oraz we wszczętym postę-
powaniu pozostają w mocy.

Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego określa podatnika, dla któ-
rego został wyznaczony organ podatkowy, oraz zakres spraw tego podatnika objętych
właściwością wyznaczonego organu podatkowego.

Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego doręcza się podatnikowi,
dla którego został wyznaczony organ podatkowy, wyznaczonemu organowi podatko-
wemu oraz organowi podatkowemu właściwemu uprzednio.

Podobne regulacje funkcjonują już w postępowaniu kontrolnym prowadzonym na pod-
stawie przepisów KontrSkarbU i nie budzą większych wątpliwości w praktyce.

Zgodnie z art. 156 § 4 OrdPU wezwany w postępowaniu prowadzonym przez organ
wyznaczony na podstawie art. 18c OrdPU jest zobowiązany do osobistego stawienia
się także poza obszarem województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa. Przepis
art. 156 § 4 OrdPU jest wyjątkiem od ogólnej zasady obowiązku stawiennictwa wyłącznie
na obszarze województwa. W związku z tym do art. 265 § 1 OrdPU dodano pkt 2a, który
reguluje kwestię zwrotu kosztów stawiennictwa na podstawie ww. przepisów.

6. Postanowienie o przekazaniu sprawy organowi
kontroli skarbowej
Stosownie do dodanego do OrdPU art. 18d, organ podatkowy pierwszej instancji przeka-
zuje postępowanie podatkowe w drodze postanowienia do dalszego prowadzenia przez
organ kontroli skarbowej, po wyrażeniu uprzednio zgody przez ten organ. Dzieje się tak
w sytuacji, gdy informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej instytucji
finansowej nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy: „w obecnym stanie prawnym zakres in-
formacji, jakie mogą być udostępniane organom podatkowym w trybie art. 182–185
OrdPU, jest znacznie węższy od zakresu informacji, jakie mogą uzyskać od banków
i innych instytucji finansowych organy kontroli skarbowej. Ograniczenia przedmiotowe
w zakresie pozyskiwania informacji od banków i innych instytucji finansowych przez or-
gany podatkowe nie powinny uniemożliwiać wyjaśnienia sprawy podatkowej” (uzasad-
nienie rządowego projektu ZmOrdPU15).


