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strzygnięcie sporu wnosi naczelnik urzędu skarbowego za pośrednictwem 
właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, 

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

 4)  między naczelnikami urzędów celno-skarbowych działających na obszarze 
właściwości miejscowej różnych dyrektorów izb administracji skarbowej 
– Szef Krajowej Administracji Skarbowej – wówczas, wniosek o rozstrzy-
gnięcie sporu wnosi naczelnik urzędu celno-skarbowego za pośrednictwem 
właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, 

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

 6)  między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszał-
kiem województwa a naczelnikiem urzędu skarbowego lub naczelnikiem 
urzędu celno-skarbowego  – sąd administracyjny, 

 7) spory między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami – 
wspólne dla nich samorządowe kolegium odwoławcze, a w przypadku bra-
ku takiego kolegium – sąd administracyjny,

 8) spory między marszałkami województw – sąd administracyjny, 
 9) w pozostałych przypadkach, spory rozstrzyga Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej. 
Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ podatkowy, na które-

go obszarze nastąpiło wszczęcie postępowania, podejmuje tylko te czynności, 
które są niezbędne ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony 
(art. 20 OrdPU). 

§ 26. Właściwość miejscowa i rzeczowa 

 Właściwość miejscowa oznacza uprawnienie organu podatkowego do pro-
wadzenia spraw zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania danego organu 
podatkowego. Ordynacja podatkowa w art. 17 § 1, wskazuje na ogólną zasadę, 
według której decydujące kryterium stanowi miejsce zamieszkania osoby fi-
zycznej lub siedziba w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nie posiadającej osobowości prawnej. 

Co ważne, jeśli w trakcie roku podatkowego lub (określonego w odręb-
nych przepisach) innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące 
zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym 
właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatko-
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wy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozli-
czeniowego. 

W przypadku, gdy po zakończeniu roku podatkowego lub innego okre-
su rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miej-
scowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo 
w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów 
rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń. 

 Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatko-
wego lub kontroli podatkowej do określenia lub ustalenia wysokości zobo-
wiązania podatkowego pozostają właściwe we wszystkich sprawach związa-
nych ze zobowiązaniem podatkowym, które jest przedmiotem postępowania 
lub kontroli, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarze-
nie powodujące zmianę właściwości (por. art. 18 § 1, art. 18a § 1 i art. 18b § 1 
OrdPU). 

Natomiast szczegółowe ustawy podatkowe mogą wskazywać inne okolicz-
ności determinujące właściwość miejscową w myśl reguły lex specialis derogat 
legi generali, np. w zakresie podatku akcyzowego właściwość miejscową ustala 
się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu fak-
tycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą (art. 14 ustawy z 6.12.2008 r. 
o podatku akcyzowym – tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.). 

 Właściwość rzeczowa oznacza kompetencję danego organu podatkowe-
go do zajmowania się sprawami określonego rodzaju, a więc uprawnienia or-
ganu podatkowego do prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach 
podatkowych oraz do wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych. Wła-
ściwość rzeczowa, co do zasady określana jest w przepisach szczegółowych 
(o czym szerzej w następnej części opracowania). 
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Rozdział 8. Postępowanie podatkowe 

§ 27. Zasady postępowania podatkowego 

 Podstawy prawne obejmujące postępowanie podatkowe zostały zawar-
te w Dziale IV Ordynacji podatkowej (art. 120–271). Istota postępowania po-
datkowego sprowadza się do ustalenia istnienia i rozmiaru publicznoprawnych 
roszczeń wobec podmiotu prywatnego, wynikających z zaistnienia zdarzeń 
określonych w ustawach podatkowych. 

Celem postępowania podatkowego jest urzeczywistnienie korelacji upraw-
nień i obowiązków podatkowych podmiotów występujących jako strony w sto-
sunku prawnopodatkowym, tj. organu podatkowego i podatnika. 

Nierównorzędność podmiotów występujących w postępowaniu podatko-
wym wyrażana jest przez możliwość jednostronnego oddziaływania organu 
podatkowego na podmiot prywatny. Owa swoboda działania oznacza zatem 
uprawnienie do realizacji władztwa państwowego.

Zasada praworządności (legalności) wyrażona w art. 120 OrdPU oznacza, 
że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Zatem, działanie 
organów podatkowych stanowi zarówno obowiązek przestrzegania swojej wła-
ściwości, jak i działania w granicach określonych przez prawo o mocy powszech-
nie obowiązującej, np. ustawy czy ratyfikowane umowy międzynarodowe. 

K. Michałowska, Postępowanie podatkowe, [w:] A. Kaźmierczak (red.), Ordynacja podat-
kowa, s. 183, a także B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podat-
kowa, s. 561 i n.

Ustawodawca bardzo wyraźnie ujął tę problematykę w przepisach konsty-
tucyjnych (por. art. 7 i 217 Konstytucji RP), określając, że organy władzy pu-
blicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a nakładanie podatków 
(oraz innych danin publicznych), określanie przedmiotów opodatkowania, 
stawek podatkowych, zasad przyznawania ulg i umorzeń, a także podmiotów 
zwolnionych z podatku, następuje w drodze ustawy. 

 Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów skarbowych wy-
rażona w art. 121 § 1 OrdPU, oznacza, że postępowanie podatkowe powinno 
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być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Organ 
podatkowy powinien konsekwentnie działać uwzględniając w równym stop-
niu interes publiczny oraz interes prywatny (jednostki). Owe zaufanie można 
wzbudzić w drodze wydawania jednolitych rozstrzygnięć w przypadkach wy-
stępowania porównywalnych stanów faktycznych. Dodatkowym polem pogłę-
biania zaufania do obywateli może okazać się stosowanie wykładni in dubio 
pro tributario, tzn. w przypadku wątpliwości na korzyść podatnika, a nie wy-
łącznie in dubio pro fisco (w przypadku wątpliwości na korzyść fikusa – organu 
podatkowego, Skarbu Państwa). 

Zasada udzielania (pomocy) informacji prawnej została wyrażona 
w art. 121 § 2 OrdPU, w ten sposób, że organy podatkowe w postępowaniu 
podatkowym zobowiązane są udzielać niezbędnych informacji oraz wyjaśnień 
o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem te-
go postępowania. Zatem treść informacji sprowadzona została w tym przypad-
ku do informowania o przepisach podatkowych, jednak art. 14–14s OrdPU, 
wskazuje na szerokie rozszerzenie tej zasady i możliwość dokonywania in-
terpretacji przepisów podatkowych w sposób scentralizowany przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych, który dodatkowo scedował swoje 
uprawnienie na wskazane organy Krajowej Administracji Skarbowej. Jak sama 
nazwa wskazuje, udzielenie pomocy prawnej nie może zaszkodzić podatniko-
wi, tzn. że w wyniku zastosowania się do błędnej informacji udzielonej przez 
organ podatkowy, strona nie może ponieść negatywnych konsekwencji. 

 Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) została określona w art. 122 
OrdPU, w ten sposób, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktyczne-
go oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Środkami służącymi 
do określenia prawdy obiektywnej są oczywiście dowody, które w tym przy-
padku obciąża organy podatkowe. Zebrany materiał dowodowy powinien sta-
nowić kompletną całość, dzięki której możliwa będzie rekonstrukcja stanu fak-
tycznego danego stosunku prawnopodatkowego. 

K. Michałowska, Postępowanie podatkowe, [w:] A. Kaźmierczak (red.), Ordynacja podat-
kowa, s. 185.

Jest to o tyle istotne, że ocena kompleksowej materii dowodowej stanowi 
odzwierciedlenie konkretnego stanu faktycznego, natomiast ocena poszczegól-
nych dowodów mogłoby prowadzić do błędnych wniosków. 

 Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym wyrażo-
na w art. 123 OrdPU stanowi, że organy podatkowe zobowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 

165

166

167

Rozdział 8. Postępowanie podatkowe 



118 Część II. Ogólne prawo podatkowe

Nb. 168–169

decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i mate-
riałów oraz zgłoszonych żądań. Jednak organ podatkowy może odstąpić od po-
wyższej reguły, jeśli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma 
zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony i dodatkowo 
w przypadku, w którym regularnie co roku następuje ustalenie zobowiązania 
podatkowego, a stan faktyczny nie uległ zmianie. Podobnie w przypadku umo-
rzenia zaległości podatkowych z urzędu czy też w sprawach zabezpieczenia zo-
bowiązania podatkowego (zob. art. 200 OrdPU). Zatem, w zasadzie tej wystę-
puje korelacja obowiązków i uprawnień: z jednej strony, występuje obowiązek 
organu podatkowego, a z drugiej uprawnienie strony do określonego zacho-
wania się. 

 Zasada przekonywania stron zawarta w art. 124 OrdPU stanowi, że orga-
ny podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kie-
rują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wy-
konania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu. Niewątpliwie 
jest to bardzo trudne zadanie dla organu podatkowego – przekonać podatnika 
co do zasadności i konieczności uszczuplenia jego dochodu lub majątku. Dla-
tego też, wyjaśnienie powinno obejmować ogół działań organu podatkowego 
oraz poszczególne czynności podejmowane w trakcie toczącego się postępowa-
nia podatkowego. Wydaje się, że najskuteczniejszym sposobem realizacji za-
sady przekonywania stron, jest rzetelność i precyzja uzasadnień faktycznych 
i prawnych zawartych w aktach kończących postępowanie podatkowe.

 Zasada szybkości postępowania wyrażona w art. 125 OrdPU definiuje, 
że organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posłu-
gując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. 
Natomiast sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wy-
jaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Przyjmuje się, że określenie 
niezwłocznie oznacza z jednej strony, że rozstrzygnięcie sprawy powinno na-
stąpić w terminach krótszych niż te określone w Ordynacji podatkowej, a z dru-
giej strony nie oznacza ono konieczności załatwienia sprawy od ręki. Rozwi-
nięcie tej zasady następuje w regulacjach Ordynacji podatkowej dotyczących 
terminów załatwienia spraw (zob. art. 139–141 OrdPU). Należy jednak zwrócić 
szczególną uwagę na fakt, że fundamentalną przesłanką, którą kieruje się organ 
podatkowy jest przede wszystkim wyjaśnienie sprawy, a nie nadzwyczajny po-
śpiech. Dlatego też, istotą tej zasady jest zabezpieczenie przed przewlekłością 
postępowania podatkowego w danej sprawie. 

K. Michałowska, Postępowanie podatkowe, [w:] A. Kaźmierczak (red.), Ordynacja podat-
kowa, s. 188.
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 Zasada pisemności postępowania określona w art. 126 OrdPU stano-
wi, że sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej. Rozwinięcie tej zasady następuje w regulacjach 
Ordynacji podatkowej dotyczących protokołów i adnotacji (zob. art. 172–177). 
Tak więc, forma pisemna występuje zarówno w przypadku wydawanych roz-
strzygnięć, jak i w przypadku pozostałych czynności, które dokumentowane 
są przez organ podatkowy. Sporządzenie protokołu dokonywane jest z każdej 
istotnej dla sprawy czynności, natomiast adnotacje stanowią uzupeł nienie pro-
tokołów i dotyczą na ogół drobnych i dodatkowych czynności w sprawie. 

 Zasada dwuinstancyjności określona w art. 127 OrdPU stanowi, że postę-
powanie podatkowe jest dwuinstancyjne, oznacza to, że stronie przysługuje od-
wołanie od decyzji wydanej przez organ I instancji. Zatem, rozpatrzenie spra-
wy przez organ II instancji oznacza konieczność ustalenia stanu faktycznego 
i wydanie rozstrzygnięcia. Istotną kwestią jest, że zarówno organ I instancji (co 
zrozumiałe), jak i organ II instancji rozpoznają sprawę od nowa, oznacza to, 
że organ II instancji nie może ograniczać się do kontroli decyzji wydanej przez 
organ I instancji, a tym samym nie jest związany rozstrzygnięciem organu I in-
stancji. Wyjątkiem w tym przypadku jest instytucja remonstracji przywołana 
w art. 221 OrdPU stanowiąca, iż w sytuacji wydania decyzji w I instancji przez  
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbo-
wej lub samorządowe kolegium odwoławcze, organem II instancji jest organ, 
który wydał decyzję. 

Zasada trwałości decyzji podatkowych (stabilności) wyrażona w art. 128 
OrdPU oznacza, że decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu 
podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie 
ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przy-
padkach przewidzianych w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz w innych 
ustawach podatkowych. Od zasady tej ustawodawca przewiduje jednak wyjąt-
ki obejmujące tzw. wzruszalność decyzji ostatecznych, która uzasadniana jest 
tym, że nie można zaakceptować sytuacji, w których decyzja pozostaje w oczy-
wistej sprzeczności z obowiązującym prawem. 

Zob. K. Michałowska, Postępowanie podatkowe, [w:] A. Kaźmierczak (red.), Ordy nacja 
podatkowa, s. 190. 

 Zasada jawności postępowania została zdefiniowana w art. 129 OrdPU 
w ten sposób, że postępowanie podatkowe jest jawne wyłącznie dla stron. 
Oznacza to, że w postępowaniu podatkowym nie mogą uczestniczyć podmioty 
nieposiadające statusu strony, wiąże się to w oczywisty sposób z interesem stro-
ny oraz jej bezpieczeństwem. Wyjątkiem w tej zasadzie są okoliczności wska-
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zujące na występowanie interesu publicznego, objętego tajemnicą państwową, 
wówczas w tym zakresie nawet strona nie będzie uprawniona w dostępie do 
konkretnych dokumentów w swojej sprawie. 

§ 28. Wszczęcie postępowania 

 Zgodnie z art. 165 § 1–3 OrdPU, wszczęcie postępowania podatkowe-
go następuje w formie postanowienia na żądanie strony lub z urzędu. Za-
sadą jest, że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień do-
ręczenia żądania organowi podatkowemu. Natomiast, w przypadku wszczęcia 
postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycz-
nego organu podatkowego. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze 
stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie pozostałe osoby będące stroną 
w sprawie. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu – datą wszczęcia 
jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. 

Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, s. 736 i n.

Jednak, w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz po-
datku akcyzowego z tytułu importu towarów, w postępowaniu prowadzonym 
przed organami celnymi, w sytuacji gdy organ celny nie wydaje postanowienia 
o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę 
przyjęcia zgłoszenia celnego. 

W sprawach, w których prawa i obowiązki stron wynikają z tego samego 
stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest 
ten sam organ podatkowy, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie do-
tyczące więcej niż jednej strony. Dodatkowo, do czasu wydania decyzji przez 
organ I instancji strona może wystąpić o rozszerzenie zakresu żądania lub 
zgłosić nowe żądanie, niezależnie od tego, czy żądanie to wynika z tej samej 
podstawy prawnej co dotychczasowe, jednak musi dotyczyć tego samego stanu 
faktycznego. Odmowa żądania implikuje wszczęciem odrębnego postępowania 
podatkowego (zob. art. 166 § 1 w zw. z art. 167 OrdPU). 

 Podania (tzn. pisma określające żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażale-
nia, ponaglenia i wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protoko-
łu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podanie powinno 
zawierać: treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres. Organ 
podatkowy zobowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, o ile wnoszący 
tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektro-
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nicznego, organ zobowiązany jest potwierdzić wniesienie podania przez do-
ręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego 
adres elektroniczny. W przypadku, gdy podanie nie spełnia wymogów, organ 
podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, 
z pouczeniem, iż niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie poda-
nia bez rozpatrzenia (art. 168 oraz art. 169 § 1 OrdPU). 

Jeśli okaże się że organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, jest nie-
właściwy w sprawie, wówczas organ ten powinien niezwłocznie przekazać je 
organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. W takiej sy-
tuacji podanie wniesione do organu niewłaściwego, ale z zachowaniem termi-
nów uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. W przypadku, gdy poda-
nie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, organ 
podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje sprawę należącą do jego 
właściwości. Jednocześnie zawiadamiając wnoszącego podanie, że w sprawach 
innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu (zob. art. 170 
i 171 § 1 i 2a OrdPU). 

§ 29. Postępowanie dowodowe 

 Ustawodawca, wskazał w art. 180 § 1 i art. 181 OrdPU, że w postępowa-
niu podatkowym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić 
się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami mogą 
być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zezna-
nia świadków, opinie biegłych, materiały, a także informacje zebrane w wyni-
ku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku 
czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. 

B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, s. 782 i n.

Dodatkowo, za dowód należy uznać materiały zgromadzone w toku postę-
powania karnego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wy-
kroczenia skarbowe. Co więcej, jeśli z dowodów zgromadzonych w toku po-
stępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich 
porównania z informacjami pochodzącymi z banku – bank jest obowiązany 
na pisemne żądanie upoważnionego organu podatkowego tj. naczelnika urzędu 
skarbowego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby 
administracji skarbowej do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących 
strony postępowania w zakresie: 
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1) posiadanych rachunków bankowych, oszczędnościowych, pieniężnych 
lub papierów wartościowych, liczby tych rachunków oraz obrotów i stanów 
tych rachunków, 

2) zawartych umów kredytowych, pożyczek pieniężnych, a także umów de-
pozytowych, 

3) akcji i obligacji Skarbu Państwa nabytych za pośrednictwem banków, 
a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

4) obrotu certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowy-
mi wydawanymi przez banki. 
Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, fun-

duszy inwestycyjnych i banków prowadzących działalność maklerską, w za-
kresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, a także do domów 
maklerskich oraz SKOK (zob. art. 182 § 1 i 2 OrdPU). Żądanie powinno wska-
zywać przesłanki uzasadniające konieczność uzyskania informacji objętych żą-
daniem, dowody potwierdzające, że strona odmówiła udzielenia informacji. 
Dodatkowo, naczelnik urzędu skarbowego (lub celnego) przekazuje odpis żą-
dania dyrektorowi nadrzędnej izby skarbowej lub (lub celnej). 

Ustawodawca wskazał w art. 187 § 1 i 2 OrdPU, że organ podatkowy jest 
zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowo-
dowy, a ponadto, w każdym stadium postępowania ma możliwość zmieniać, 
uzupełniać lub uchylać swoje postanowienia dotyczące przeprowadzenia do-
wodów. Dodatkowo, zawiadamia stronę o miejscu i terminie przeprowadzenia 
dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni 
przed terminem. Wówczas, strona ma prawo brać udział w przeprowadzaniu 
dowodu, może zadawać pytania świadkom i biegłym oraz składać wyjaśnienia. 
W rezultacie konkretna okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnio-
ną – o ile strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych 
dowodów (art. 190 i 192 OrdPU). 

Ważnym elementem w postępowaniu dowodowym zgodnie z art. 193 
OrdPU, są księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy, sta-
nowią one mocny dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Księgi 
podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwiercie-
dlają stan rzeczywisty. 

 Tak jak wcześniej zasygnalizowano, ustawodawca dopuszcza dowód z ze-
znań świadków, jednak w art. 195 OrdPU wskazał, że świadkami nie mogą być: 
1) osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń, 
2) osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na oko-

liczności objęte tajemnicą, jeśli nie zostały w trybie określonym obowiązują-
cymi przepisami, zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy, 
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3) duchowni prawnie uznanych wyznań – co do faktów objętych tajemnicą 
spowiedzi. 
Co więcej, art. 196 § 1 i 2 OrdPU stanowi, że nikt nie ma prawa odmó-

wić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, 
zstępnych i rodzeństwa strony oraz powinowatych pierwszego stopnia, jak rów-
nież osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub ku-
rateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobie-
nia, opieki lub kurateli. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy 
odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, 
karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawo-
wo chronionej tajemnicy zawodowej. 

B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, s. 818 i n.

 W przypadku, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ 
podatkowy może powołać biegłego, tzn. osobę dysponującą takimi wiadomo-
ściami. Organ podatkowy może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny. Je-
śli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są zobowiązane, 
na wezwanie organu podatkowego, do okazania danego przedmiotu. Organ po-
datkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu przez nią zgody. Do przesłu-
chania strony stosuje się przepisy dotyczące świadka, z wyłączeniem przepi-
sów o środkach przymusu (por. art. 197 § 1, art. 198 oraz 199 OrdPU). 

 Co ważne, organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności praw-
nej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłow-
ne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Dlatego 
też, jeśli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynno-
ści prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej 
(zob. art. 199a OrdPU). Zatem, jeśli z dowodów zgromadzonych w toku postę-
powania – w szczególności zeznań strony – wynikają wątpliwości co do istnie-
nia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki 
podatkowe, organ podatkowy może wystąpić do sądu powszechnego o ustale-
nie istnienia lub nieistnienia konkretnego stosunku prawnego lub prawa. Zgod-
nie z art. 200 § 1 OrdPU, przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza 
stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego ma-
teriału dowodowego. 
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§ 30. Zawieszenie postępowania 

 Ustawodawca, zdefiniował możliwość zawieszenia postępowania ja-
ko wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu podatkowym (por. art. 201 
i 206 OrdPU). I tak przykładowo, zawieszenie postępowania następuje w przy-
padku śmierci strony (jeśli postępowanie nie podlega umorzeniu jako bez-
przedmiotowe), gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od 
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Jeśli stro-
na nie wystąpiła do właściwego organu lub sądu w wyznaczonym terminie, 
wówczas organ podatkowy z urzędu zwróci się do właściwego organu lub sądu 
o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Zawieszenie postępowania podatko-
wego następuje również w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego 
strony, w przypadku utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela 
zdolności do czynności prawnych. Postanowienie w sprawie zawieszenia po-
stępowania organ podatkowy doręcza stronie lub jej spadkobiercom. Na po-
stanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy zażalenie. Organ po-
datkowy, który zawiesił postępowanie nie podejmuje żadnych czynności, 
z wyjątkiem tych, które mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie dowodu 
i analogicznie organ podatkowy podejmuje – z urzędu lub na wniosek strony – 
zawieszone postępowanie, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawie-
szenie (art. 202 i 205 § 1 OrdPU). W szczególności organ podatkowy podejmu-
je postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, tj.: 
1) w przypadku śmierci strony – po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadko-

bierców zmarłego albo po ustanowieniu, kuratora spadku, 
2) w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych – po ustanowieniu 

kuratora, 
3) w przypadku braku przedstawiciela ustawowego – po ustanowieniu przed-

stawiciela ustawowego, 
4) w przypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od rozstrzygnię-

cia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd – w dniu przyjęcia 
przez organ podatkowy wiadomości o uprawomocnieniu się orzeczenia 
kończącego to postępowanie przed innym organem. 
Jeśli w ciągu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postę-

powania nie zgłoszą się lub nie zostaną ustaleni spadkobiercy zmarłej strony, 
 organ podatkowy może zwrócić się do sądu o ustanowienie kuratora spadku 
(zob. art. 205a OrdPU). 
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§ 31. Akty kończące postępowanie 

 Zgodnie z art. 207 OrdPU, organ podatkowy orzeka w sprawie podatkowej 
w drodze decyzji, której istotą jest rozstrzygnięcie sprawy co do istoty. 

Zob. szerzej: B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatko-
wa, s. 855 i n.

 Jeśli postępowanie podatkowe z określonej przyczyny stało się bezprzedmio-
towe, np. w przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podat-
kowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania (zob. art. 208 § 1 OrdPU). 

Zgodnie z art. 210 OrdPU, decyzja powinna zawierać: 
 1) oznaczenie organu podatkowego, 
 2) datę jej wydania, 
 3) oznaczenie strony, 
 4) powołanie podstawy prawnej, 
 5) rozstrzygnięcie, 
 6) uzasadnienie faktyczne, zawierające w szczególności wskazanie faktów, 

które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przy-
czyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, 

 7) uzasadnienie prawne, zawierające wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji 
z przytoczeniem przepisów prawa, 

 8) pouczenie o trybie odwoławczym, 
 9) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowi-

ska służbowego, 
10) pouczenie o możliwości wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub 

skargi do sądu administracyjnego, 
11) pouczenie o możliwości odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, 

zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie al-
bo uszkodzenie składników majątku strony, mające na celu udaremnienie 
 egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji. 

 Ustawodawca wskazał (w art. 126 w zw. z art. 211 OrdPU), że decyzję do-
ręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Wówczas, strona ma możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
zażądać jej uzupełnienia w przypadku rozstrzygnięcia lub prawa odwołania, 
wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skar-
gi do sądu administracyjnego lub też sprostowania zamieszczonego w decyzji. 
W takiej sytuacji uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze de-
cyzji. W przypadku wydania decyzji o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji 
termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej de-
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cyzji (zob. art. 213 OrdPU). Organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie 
strony, prostować (w drodze postanowienia) błędy rachunkowe oraz inne oczy-
wiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji, a ponadto – na żądanie strony 
lub organu  egzekucyjnego – dokonuje wyjaśnień w przypadku wątpliwości co 
do treści decyzji (zob. art. 215 OrdPU). 

Wykonanie decyzji zostało uregulowane w art. 239a oraz 239b § 1–3 
OrdPU, w ten sposób, że decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowią-
zek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor na-
tychmiastowej wykonalności. 

B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, s. 960 i n.

Natomiast, rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany de-
cyzji nieostatecznej, jeśli organ podatkowy posiada informacje, z których wyni-
ka, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych na-
leżności pieniężnych lub strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej 
wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym moż-
na ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby 
z pierwszeństwa zaspokojenia lub też strona dokonuje czynności polegających 
na zbywaniu majątku znacznej wartości, a także gdy okres do upływu terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Ponad-
to, regulację tę stosuje się, jeśli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobo-
wiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Rygor natychmiastowej 
wykonalności decyzji nadawany jest przez organ podatkowy I instancji w dro-
dze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, jednak wniesienie zażalenia 
nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

 Regulacje zawarte w art. 216 i 218 OrdPU określają, że w toku postępo-
wania organ podatkowy wydaje postanowienia, które dotyczą poszczególnych 
kwestii wynikających z prowadzonego postępowania podatkowego – co do za-
sady – nie rozstrzygają o istocie sprawy. Postanowienie, od którego służy za-
żalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie. Podobnie 
jak w przypadku decyzji, postanowienia (zgodnie z art. 217 OrdPU) powinny 
zawierać: 
1) oznaczenie organu podatkowego, 
2) datę wydania postanowienia, 
3) oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu, 
4) powołanie podstawy prawnej, 
5) rozstrzygnięcie oraz pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie 

lub skarga do sądu administracyjnego, 
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6) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowi-
ska służbowego a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumen-
tu elektronicznego także bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony 
profilem zaufanym ePUAP, 

7) uzasadnienie faktyczne oraz uzasadnienie prawne, ale tylko w przypadku 
gdy służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, a także 
gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie. 

§ 32. Środki zaskarżenia 

 Zgodnie z art. 220 OrdPU, od decyzji organu podatkowego wydanej 
w I instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Zatem, właści-
wy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Jednak 
art. 221 OrdPU, przewiduje możliwość remonstracji, tj. odstępstwa od tej regu-
ły i w przypadku wydania decyzji w I instancji przez Szefa Administracji Skar-
bowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub przez samorządowe kole-
gium odwoławcze – odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy. 

Szerzej: B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, 
s. 917 i n. 

Najważniejszą częścią odwołania jest to, że powinno ono zawierać zarzuty 
przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwo-
łania, a także wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednic-
twem organu podatkowego, który wydał decyzję – stanowi to o oczywistej sa-
mokontroli decyzji wydanej przez organ I instancji. Dlatego też, jeśli organ 
podatkowy, który wydał decyzję uzna, że odwołanie wniesione przez stronę za-
sługuje na uwzględnienie w całości wydaje nową decyzję, którą w ten sposób 
może uchylić lub zmienić zaskarżoną decyzję. Wówczas, od nowej decyzji słu-
ży stronie odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia de-
cyzji stronie (por. art. 223, 226 w zw. z art. 227 OrdPU). Organ podatkowy, 
do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organo-
wi odwoławczemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od-
wołania. Dodatkowo, zobowiązany jest ustosunkować się do przedstawionych 
zarzutów oraz poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się do nich. 
Zgodnie z art. 229 OrdPU, organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie 
strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów 
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i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania orga-
nowi, który wydał decyzję. 

 Zgodnie z art. 233 § 1 i 2 OrdPU, organ odwoławczy wydaje decyzję, 
w której: 
1) utrzymuje w mocy decyzję organu I instancji, 
2) uchyla decyzję organu I instancji w całości lub w części – i w tym zakresie 

orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję – umarza postępowanie 
w sprawie, 

3) uchyla decyzję organu I instancji w całości i sprawę przekazuje do roz-
patrzenia właściwemu organowi I instancji, jeśli decyzja ta została wyda-
na z naruszeniem przepisów o właściwości, a ponadto organ odwoław-
czy, uchylając w całości decyzję organu I instancji, może przekazać sprawę 
do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeśli rozstrzygnięcie sprawy 
wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego 
w całości lub w znacznej części – przekazując sprawę, organ odwoławczy 
wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym roz-
patrzeniu sprawy, 

4) umarza postępowanie odwoławcze. 
Zasadą jest, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść 

strony odwołującej się, wyjątkiem natomiast jest sytuacja, w której zaskarżo-
na decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny (zob. art. 234 OrdPU). 

 Zażalenie przysługuje na wydane w toku postępowania postanowienie. Po-
stanowienie, od którego nie przysługuje zażalenie, strona może zaskarżyć tylko 
w odwołaniu od decyzji. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręcze-
nia postanowienia stronie (por. art. 236 i 237 OrdPU). 

§ 33. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 

 Wznowienie postępowania stanowi instytucję procesową stwarzającą moż-
liwość prawną ponownego rozpatrzenia i wydania rozstrzygnięcia w sprawie 
podatkowej, która wcześniej zakończona została decyzją ostateczną. 

B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, s. 967 i n.

Ustawodawca wskazał w art. 240 § 1 OrdPU, że wznowienie postępowa-
nia w sprawie zakończonej decyzją ostateczną jest dopuszczalne, jeśli: 
 1) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności 

faktyczne, okazały się fałszywe, 
 2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, 
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 3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który pod-
lega wyłączeniu, 

 4) strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, 
 5) pojawiły się istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe do-

wody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał 
decyzję, 

 6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska 
innego organu, 

 7) decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, 
które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć 
wpływ na treść wydanej decyzji, 

 8) została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytu-
cją RP, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł TK, 

 9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna raty-
fikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Pol-
ska, ma wpływ na treść wydanej decyzji, 

10) orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji. 
Zgodnie z art. 241 § 1 i art. 244 § 1 OrdPU, wznowienie postępowania mo-

że nastąpić z urzędu lub na żądanie strony. Organem właściwym jest organ, 
który wydał decyzję w ostatniej instancji. W przypadku dopuszczalności wzno-
wienia postępowania organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu 
postępowania. Natomiast odmowa wznowienia postępowania następuje w dro-
dze decyzji (art. 243 § 1 i 3 w zw. z art. 245 § 1 OrdPU) i wówczas – co do za-
sady – kieruje się przesłankami przedstawionymi powyżej. 

 Ustawodawca (w art. 247 § 1 OrdPU), przewidział możliwość stwierdze-
nia nieważności decyzji, która została wydana bez podstawy prawnej, z naru-
szeniem przepisów o właściwości, z rażącym naruszeniem prawa, a także jeśli: 
1) dotyczy sprawy wcześniej rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 
2) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, 
3) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter 

trwały, 
4) wykonanie jej wywołałoby czyn zagrożony karą. 

Na mocy art. 248 OrdPU, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważno-
ści decyzji wszczyna się z urzędu lub na żądanie strony. Właściwym w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia lub: 
–  dyrektor izby administracji skarbowej, jeśli decyzja została wydana 

przez naczelnika urzędu celno-skarbowego;
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