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1. Skarga na interpretację 

Zainteresowana (podatniczka) Hanna K. wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidu-
alnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordyna-

cji podatkowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku 
podała, że jest doradcą podatkowym wykonującym jednoosobowo i  samodzielnie swój 
zawód we własnej indywidualnej kancelarii doradcy podatkowego. W ramach tej działal-
ności wykonuje również czynności zastępstwa prawnego z urzędu przed sądem admini-
stracyjnym, z tytułu przyznania w tym zakresie skarżącym podatnikom przez sąd prawa 
pomocy. Wobec powyższego zainteresowana zadała pytanie: czy przychody uzyskiwane 
jako zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wykonywanej z urzędu kwalifikować 
należy jako pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychody 
z działalności wykonywanej osobiście, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 6 
powołanej ustawy podatkowej? Zdaniem zainteresowanej przychody te są przychodami 
z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art.  10 ust.  1 pkt 3 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W  indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 14 lutego 2014 r., 
Nr 90/60/90, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający z upoważnienia Ministra 
Finansów, ocenił stanowisko zainteresowanej podatniczki jako nieprawidłowe. Zdaniem 
podatkowego organu interpretacyjnego wykonywanie zastępstwa prawnego przed sądem 
administracyjnym z urzędu, to jest w ramach przyznanego skarżącemu prawa pomocy, 
odbywa się na zlecenie sądu, co odpowiada treści art.  13 pkt  6 ustawy o  podatku do-
chodowym od osób fizycznych. Z tego powodu oceniane przychody pochodzą ze źródła 
przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, czyli z działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od tego, czy prowadząc 
kancelarię doradcy podatkowego podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, czy też 
nie. 
Wnioskodawczyni nie zgodziła się z powyższym stanowiskiem i złożyła wezwanie do usu-
nięcia naruszenia prawa, jednakże Minister Finansów nie zmienił wydanej interpretacji. 
Proszę sporządzić skargę do sądu administracyjnego na opisaną powyżej indywidualną 
interpretację przepisów prawa podatkowego.

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do sporządzenia skargi 
na interpretację indywidualną do wSa

prawidłowe opracowanie elementów formalnych:

Zanim przystąpisz do rozwiązywania tego kazusu, zwróć uwagę na:
1) cechy charakterystyczne skargi do WSA:

a) termin do wniesienia skargi,
b) organ, do którego należy wnieść skargę (tryb wnoszenia skargi ze szczególnym 

uwzględnieniem procedury wezwania do usunięcia prawa),
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1. Skarga na interpretację  Kazusy

c) warunki formalne skargi i jej treść;
2) regulacje dotyczące ustanawiania pełnomocnika;
3) obowiązki ciążące na doradcach podatkowych, które są związane ze sporządzaniem 

pism procesowych.

Systematyka dat w przedmiotowym wystąpieniu: 

Oznaczenie rodzaju czynności Data występująca 
w zadaniu

Data wprowadzona 
przez autorów

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – 14.1.2014 r.

Wydanie interpretacji indywidualnej 14.2.2014 r. –

Doręczenie interpretacji indywidualnej – 17.2.2014 r.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – 28.2.2014 r.

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia narusze-
nia prawa – 10.3.2014 r.

Doręczenie odpowiedzi na wezwanie do usu-
nięcia naruszenia prawa – 11.3.2014 r.

prawidłowe opracowanie elementów materialnych:

Rozwiązanie kazusu zostało oparte na uchw. NSA z 21.10.2013 r. (II FPS 1/13), która w całości 
została zamieszczona w cz. III książki. Do jego prawidłowego rozwiązania nie jest konieczne 
powoływanie się na egzaminie na tę uchwałę, lecz na przedstawioną w niej kwalifikację 
źródła przychodu w  podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z  tytułu 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu 
według kryterium formy prawnej wykonywania zawodu.

akty normatywne konieczne do prawidłowego sporządzenia wystąpienia w imieniu 
klienta:

prawo procesowe
– ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 

jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).
prawo materialne
– ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
– ustawa z  26.7.1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
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Skarżąca1: Sandomierz, 30.3.2014 r.2
Hanna Krakowska
ul. Bursztynowa 1/1
00–950 Warszawa

reprezentowana przez pełnomocnika:
doradcę podatkowego
Jana Kowalskiego

adres do doręczeń:
Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Bohuna 7/7
27–600 Sandomierz3, 4

Organ, którego działanie jest przedmiotem skargi5, 6:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej  
w Płocku7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00–013 Warszawa

za pośrednictwem:
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Płocku
ul. 1 Maja 10
09–402 Płock8, 9

Wartość przedmiotu zaskarżenia: brak (wpis stały)10

Skarga na interpretację11

Działając w imieniu mojego mocodawcy i w granicach udzielonego mi pełnomocnictwa, któ-
rego opłacony oryginał przedkładam w załączeniu, po uprzednim wezwaniu do usunięcia na-
ruszenia przepisów prawa, wnoszę na podstawie art.  50 § 1, art.  52 § 3, art.  53 § 2, art.  54 
§ 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4a PostAdmU12 skargę na pisemną interpretację indywidualną Mi-
nistra Finansów, wydaną z jego upoważnienia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 14.2.2014 r., Nr 90/60/90 (doręczoną stronie 
17.2.2014 r.), stwierdzającą, że stanowisko Hanny Krakowskiej zawarte we wniosku o udzie-
lenie interpretacji indywidualnej z 14.1.2014 r., iż wynagrodzenie z  tytułu nieopłaconej po-
mocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu jest zakwalifikowane 
w podatku dochodowym od osób fizycznych do źródła przychodu z pozarolniczej działalności 
gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFizU12, jest nieprawidłowe12.

Powyższej interpretacji indywidualnej zarzucam naruszenie art. 13 pkt 6 PDOFizU12 poprzez 
niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że przychody, które podatnik uzyskał w związku z wykona-
niem pomocy prawnej udzielonej z urzędu, są przychodami z działalności wykonywanej osobi-
ście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 PDOFizU12, które miało wpływ na wynik sprawy13.
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W związku z powyższym wnoszę o14:
1) uchylenie w całości zaskarżonej interpretacji indywidualnej15;
2) zasądzenie kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego we-

dług norm przepisanych16.

uzasadnienie

I. Opis stanu faktycznego:

Postępowanie przed organem interpretacyjnym

Pismem z  14.1.2014  r. Hanna Krakowska wystąpiła do Ministra Finansów zastępowanego 
przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 
o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego 
w rozumieniu art. 14b § 1 OrdPU12 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. 
We wniosku wyżej wymieniona wskazała, że jest doradcą podatkowym wykonującym jedno-
osobowo i samodzielnie swój zawód we własnej, indywidualnej kancelarii doradcy podatko-
wego. W ramach tej działalności wykonuje również czynności zastępstwa prawnego z urzędu 
przed sądem administracyjnym, z tytułu przyznania w tym zakresie skarżącym podatnikom 
przez sąd prawa pomocy. Wobec powyższego zainteresowana zadała pytanie: czy przychody 
uzyskiwane jako zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wykonywanej z urzędu kwa-
lifikować należy jako pochodzące z  pozarolniczej działalności gospodarczej, o  której mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFizU12, czy też jako przychody z działalności wykonywanej osobi-
ście, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 6 PDOFizU12. Zdaniem Hanny Krakow-
skiej, przychody te są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFizU12. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający z upo-
ważnienia Ministra Finansów, w  indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
z 14.2.2014 r., Nr 90/60/90 (data doręczenia 17.2.2014 r.), uznał stanowisko wnioskodawczy-
ni za nieprawidłowe. Zdaniem organu interpretacyjnego, wykonywanie zastępstwa prawnego 
przed sądem administracyjnym z urzędu, to jest w ramach przyznanego skarżącemu prawa 
pomocy, odbywa się na zlecenie sądu, co odpowiada treści art. 13 pkt 6 PDOFizU12. Z tego 
też powodu oceniane przychody pochodzą ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 
pkt 2 PDOFizU12, czyli z działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od tego, czy prowa-
dząc kancelarię doradcy podatkowego, Hanna Krakowska prowadzi działalność gospodarczą, 
czy też nie. 

Stanowisko organu interpretacyjnego – z powodów podanych poniżej – nie jest trafne i nie 
odpowiada przepisom prawa.

II. Ocena prawna stanu faktycznego wraz z uzasadnieniem podniesionych zarzutów:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 PDOFizU12, określającym katalog źródeł przychodów, są nimi m.in. 
działalność wykonywana osobiście (pkt 2) i  pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3). 
W myśl natomiast art. 13 pkt 6 PDOFizU12, za przychody z działalności wykonywanej osobi-
ście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub 
administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych 
przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postę-
powaniu sądowym, dochodzeniowym i  administracyjnym oraz płatników, z  zastrzeżeniem 
art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu 
udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo 
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samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Z kolei pozarolnicza dzia-
łalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usłu-
gową (art. 5a pkt 6 lit. a) PDOFizU12).

Przenosząc powyższe uwagi na stan faktyczny sprawy objętej skargą, w  pierwszej kolejno-
ści należy rozstrzygnąć kwestię, czy przychody wypłacone z tytułu pomocy prawnej z urzę-
du, świadczonej przez doradcę podatkowego, należy kwalifikować do przychodów, o których 
mowa w art. 13 pkt 6 PDOFizU12, tj. z działalności wykonywanej osobiście, czy też powinny 
być one kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Strony skarżącej trafne jest w tym zakresie stanowisko, zgodnie z którym dokonana 
przez organ interpretacyjny kwalifikacja prawna jest wadliwa. Należy bowiem pamiętać, że 
zgodnie z art. 13 pkt 6 PDOFizU12, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o któ-
rej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 (tj. działalność wykonywana osobiście), uważa się przychody 
osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokura-
tor, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza 
przychody biegłych w  postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i  administracyjnym oraz 
płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, 
a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub admi-
nistracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

W cytowanym przepisie mowa jest zatem o przychodach osób, którym organ władzy lub ad-
ministracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych 
czynności. W przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu przez doradcę podatkowego, 
sąd nie zleca wykonania określonych czynności ani w cywilistycznym rozumieniu zlecenia, ani 
zlecenia rozumianego jako nakaz, polecenie (por. wyr.: WSA w Lublinie z 9.2.2007 r., I SA/Lu 
779/06, OSG 2008, Nr 1, poz. 6; WSA w Warszawie z 23.6.2010 r., III SA/Wa 1762/09, Przeg.
Pod. 2010, Nr 9, s. 49 oraz WSA w Warszawie z 12.8.2010 r., III SA/Wa 1961/09, CBOSA). Sąd, 
w celu realizacji konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), w ramach przy-
znanej pomocy prawnej umożliwia stronie postępowania, która nie ma środków finansowych 
na opłacenie fachowej pomocy prawnej, skorzystanie z takiej pomocy. Ustanowienie przez sąd 
doradcy podatkowego powoduje powstanie obowiązków i uprawnień organów samorządu za-
wodowego doradców podatkowych w zakresie wyznaczenia konkretnej osoby pełnomocnika 
z urzędu. Sąd zwraca się do organów samorządu zawodowego przez doręczenie odpisu posta-
nowienia o ustanowieniu profesjonalnego pełnomocnika. Taką możliwość daje sądowi usta-
wowe ukształtowanie (na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji RP) samorządu zawodu zaufania 
publicznego. Ustawodawca, dając możliwość kreowania samorządów zawodowych, wyznacza 
im określoną rolę publiczną. Z treści art. 17 Konstytucji RP można wnosić o pewnych obowiąz-
kach publicznoprawnych ciążących na członkach korporacji zawodów prawniczych i istotnej 
roli zawodów prawniczych w procesie wymiaru sprawiedliwości (por. wyr. TK z 22.11.2004 r., 
SK 64/03, OTK-A 2004, Nr 10, poz. 107).

Trafne jest w tym kontekście spostrzeżenie, zgodnie z którym członkowie korporacji, świad-
cząc pomoc prawną z urzędu, wypełniają obowiązek o charakterze publicznoprawnym. Z cha-
rakteru zastępstwa procesowego z urzędu wynika odmienny od zastępstwa umownego sposób 
regulowania przez państwo zasad wynagradzania pełnomocnika. Koszty pomocy prawnej 
z urzędu ponosi bowiem Skarb Państwa. Państwo, uznając za celowe zwolnienie strony z obo-
wiązku ponoszenia ciężarów związanych z  określonym postępowaniem czy dokonaniem 
czynności, przejęło na siebie ryzyko pokrycia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzie-
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lonej z urzędu, zapewniając stosowanie stawek minimalnych takich samych, jakie obowiązują 
w przypadku zasądzania opłat za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości (zob. 
wyr. TK z 29.8.2006 r., SK 23/05, OTK-A 2006, Nr 8, poz. 94).

W konsekwencji sąd, orzekając o przyznaniu pomocy prawnej poprzez ustanowienie profe-
sjonalnego pełnomocnika, przyznaje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej, nie wskazując 
z imienia i nazwiska pełnomocnika, który pomoc tę będzie świadczył. Wskazanie konkretnego 
pełnomocnika następuje na podstawie odrębnych i niezależnych od sądu decyzji organów sa-
morządu zawodowego (w przypadku doradcy podatkowego – Krajowej Rady Doradców Po-
datkowych).

Warto zwrócić ponadto uwagę, że to, jakie czynności podejmie ustanowiony z  urzędu peł-
nomocnik, nie wynika z samego faktu jego ustanowienia czy wyznaczenia, czyli nie z decy-
zji sądu, lecz z woli osoby, na rzecz której ma być świadczona pomoc prawna, stanu sprawy, 
przepisów procesowych itd. Pomiędzy pełnomocnikiem wyznaczonym z urzędu a sądem nie 
powstaje żaden stosunek prawny – ani cywilnoprawny, ani o charakterze publicznoprawnym, 
sąd nie bierze odpowiedzialności za działania lub zaniechania doradcy podatkowego, on zaś 
nie jest odpowiedzialny wobec sądu.

Natomiast w  art.  13 pkt  6 PDOFizU12 mowa jest o  zleceniu określonych czynności. Tym-
czasem z  istoty świadczonych przez doradcę podatkowego usług w  ramach pomocy praw-
nej wynika, że sąd nie może zlecić wykonania określonych czynności. Jak już powiedziano, 
czynności podejmowane są zgodnie z wolą osoby korzystającej z pomocy prawnej i  sąd nie 
ma na nie wpływu. Należy zatem zgodzić się z poglądem, iż nie można mylić dwóch różnych 
pojęć, tj. prawa do pomocy prawnej świadczonej z urzędu z wykonywaniem czynności zwią-
zanych z  tą pomocą. Nie ma merytorycznych podstaw, aby uznać, że występujący w art. 13 
pkt 6 PDOFizU12 normatywny zwrot „sąd zlecił wykonanie określonych czynności” odnosi 
się do świadczącego pomoc prawną z urzędu doradcy podatkowego (por. wyr. WSA w Łodzi 
z 14.6.2011 r., I SA/Łd 309/11, Legalis).

W konsekwencji, wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez peł-
nomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej, w jakiej wykonuje on swój za-
wód, należy kwalifikować jako źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFizU12 – w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu 
pełnomocnik wykonuje, prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej 
w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) PDOFizU12 (jak ma to miejsce w przypadku wnioskodaw-
czyni – doradcy podatkowego Hanny Krakowskiej), a gdy czyni to w ramach innych form wy-
konywania swojego zawodu – wynagrodzenie to należy kwalifikować jako źródło przychodów 
z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 PDOFizU12 (por. 
uchw. NSA z 21.10.2013 r., II FPS 1/13, ONSAiWSA 2014, Nr 1, poz. 1).

Innymi słowy, jeżeli pomoc prawną świadczoną z urzędu pełnomocnik skarżącego wykonuje 
w formie działalności gospodarczej, to przychód z tego tytułu należy zakwalifikować do źró-
dła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 3 PDOFizU12. Z kolei, gdy pomoc prawna świadczona z urzędu jest wykonywana w innej 
formie niż działalność gospodarcza pełnomocnika to przychód z tego tytułu zakwalifikować 
należy do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art 10 
ust. 1 pkt 2 PDOFizU12.



Wobec przedstawionego powyżej stanu faktycznego i prawnego przedmiotowa skarga jest za-
sadna i zasługuje na uwzględnienie. W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

Jan Kowalski
doradca podatkowy
numer wpisu: 000
Podpis J. Kowalski 17, 18

Załączniki19:
1) Odpis skargi20;
2) Dowód uiszczenia stałego wpisu sądowego od skargi w wysokości 200,00 zł21;
3) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł22, 23.

Objaśnienia

1 art. 32 PostAdmU12:
W  postępowaniu w  sprawie sądowoadministracyjnej 
stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bez-
czynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 
przedmiotem skargi.

2 art. 53 § 1 PostAdmU12:
Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia dorę-
czenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

3 art. 46 § 1 pkt 1 PostAdmU12:
Każde pismo strony powinno zawierać: (…) imię i  na-
zwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych 
i pełnomocników.
 art. 46 § 2 PostAdmU12:
Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w  sprawie, 
powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamiesz-
kania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub sie-
dziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomoc-
ników (…).

4 art. 40 DorPodU11:
1. Doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać 
na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wy-
konywaniem doradztwa podatkowego firmę (nazwę), 
pod jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wy-
konywania, podpis oraz numer wpisu na listę doradców 
podatkowych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zeznań i de-
klaracji podatkowych sporządzonych przez doradcę po-
datkowego w imieniu i na rzecz podatnika.
3. Firma (nazwa), o której mowa w ust. 1, obejmuje imię 
i nazwisko doradcy podatkowego oraz ustawowe określe-
nie zawodu „doradca podatkowy”, a w przypadku spółek 
niemających osobowości prawnej  –  imiona i  nazwiska 
wszystkich wspólników oraz ustawowe określenie zawo-
du „doradca podatkowy”. Tytuły służbowe lub inne god-

ności i  tytuły, z  wyjątkiem stopni i  tytułów naukowych, 
nie mogą być zamieszczone w oznaczeniu firmy (nazwy).

5 art. 57 § 1 pkt 2 PostAdmU12:
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w po-
stępowaniu sądowym, a  ponadto zawierać: oznaczenie 
organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego 
prowadzenia postępowania skarga dotyczy.

6 Uwaga Autora: W  przypadku zaskarżenia do sądu 
administracyjnego indywidualnej interpretacji prawa 
podatkowego wydanej przez dyrektora izby skarbo-
wej, wskazanego w  rozporządzeniu Ministra Finansów 
z  20.6.2007  r. w  sprawie upoważnienia do wydawania 
interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 
Nr  112, poz.  770 ze  zm.), to wymieniony dyrektor izby 
skarbowej, nie zaś Minister Finansów, zgodnie z  art.  32 
PostAdmU12, powinien być stroną przeciwną postępo-
wania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji 
(zob. wyr. NSA z  26.11.2009  r., II FSK 1016/08, Legalis 
oraz z 11.1.2012 r., II FSK 1294/10, Legalis).

7 art. 14b § 1 OrdPU12:
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pi-
semny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywi-
dualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa 
podatkowego (interpretację indywidualną).

8 art. 46 § 1 pkt 1 PostAdmU12:
Każde pismo strony powinno zawierać: oznaczenie sądu, 
do którego jest skierowane (…).
 art. 54 § 1 PostAdmU12:
Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośred-
nictwem organu, którego działanie, bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem 
skargi.

23
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1. Skarga na interpretację  Kazusy

9 rozporządzenie Ministra Finansów z  20.6.2007  r. 
w  sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji 
przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 
ze zm.) − § 7:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest właściwy do 
wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodaw-
ca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie 
mazowieckim.

10 art. 215 PostAdmU12:
§ 1. W każdym piśmie wszczynającym postępowanie są-
dowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu 
zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.
§ 2. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia zaokrą-
gla się wzwyż do pełnych złotych.
 art. 216 PostAdmU2:
Jeżeli przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, 
stanowi ona wartość przedmiotu zaskarżenia.

11 art. 46 § 1 pkt 2 PostAdmU12:
Każde pismo strony powinno zawierać: oznaczenie ro-
dzaju pisma.

12 art. 57 § 1 pkt 1 PostAdmU12:
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma 
w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskaza-
nie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub 
czynności.

13 art. 57 § 1 pkt 3 PostAdmU12:
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w po-
stępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: określenie na-
ruszenia prawa lub interesu prawnego.

14 art. 45 PostAdmU12:
Pismo w  postępowaniu sądowym (pismo strony) obej-
muje wnioski i oświadczenia stron.

15 art. 146 § 1 PostAdmU12:
Sąd uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt lub interpreta-
cję albo stwierdza bezskuteczność czynności.

16 art. 200 PostAdmU12:
W  razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej in-
stancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał 
zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo do-
puścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia 
postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych 
do celowego dochodzenia praw. 

17 uchwała Nr 11/V/2011 – § 3 ust. 3:
Odpowiedzi nie wolno podpisywać własnym nazwiskiem. 
Jeżeli rozwiązanie zadania wymaga podpisu – zdający po-
daje imię i nazwisko „Jan Kowalski”.

18 art. 46 § 1 pkt 4 PostAdmU12:
Każde pismo strony powinno zawierać: podpis strony 
albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

19 art. 46 § 1 pkt 5 PostAdmU12:
Każde pismo strony powinno zawierać: wymienienie za-
łączników.

20 art. 47 § 1 PostAdmU12:
Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy za-
łączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli 
w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym 
odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

21 art. 230 PostAdmU12:
§  1. Od pism wszczynających postępowanie przed są-
dem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis 
stosunkowy lub stały.
§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga 
kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępo-
wania.

22 art. 37 § 1 PostAdmU12:
Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności 
procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo 
z  podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełno-
mocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, 
a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić od-
pis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych 
dokumentów wykazujących ich umocowanie. Sąd może 
w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia 
podpisu strony.
 art. 46 § 3 PostAdmU12:
Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo 
wnosi pełnomocnik, który przedtem nie  złożył pełno-
mocnictwa.

23 załącznik do OpłSkarbU12:
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty 
oraz zwolnienia. Część IV. Złożenie dokumentu  –  Do-
kument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego 
stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.
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2. Odwołanie

W dniu 11 stycznia 2014 r. podatnik Mieczysław D. wystąpił z wnioskiem o stwier-
dzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 100 000 zł 

za rok podatkowy 2010. Do wniosku tego, powołując się na art. 75 § 3 Ordynacji podat-
kowej,  złożył skorygowaną deklarację podatkową za rok 2010. Decyzją z dnia 3 marca 
2014  r., Nr  14/2/2014, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście odmówił 
stwierdzenia nadpłaty. W ocenie organu podatkowego z rozpatrzonego wniosku docho-
dzona przez podatnika nadpłata nie wynika. Nadpłata ta wynika być może z treści sko-
rygowanej deklaracji podatkowej za rok podatkowy 2010, jednakże podatnik nie złożył 
wniosku w  przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za ten okres 
podatkowy, natomiast wszczęcie z urzędu wymienionego postępowania z art. 21 § 3 Ordy-
nacji podatkowej było niedopuszczalne, ponieważ toczyło się już postępowanie, w którym 
rok 2010 oceniany był z punktu widzenia żądania stwierdzenia nadpłaty. 
Proszę sporządzić odwołanie od przedstawionej decyzji.

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do sporządzania 
odwołania od decyzji organu podatkowego 

prawidłowe opracowanie elementów formalnych:

Zanim przystąpisz do rozwiązywania tego kazusu zwróć uwagę na:
1) Cechy charakterystyczne odwołania od decyzji organu podatkowego pierwszej instan-

cji:
a) termin do wniesienia odwołania, 
b) organ, do którego należy wnieść odwołanie (tryb wnoszenia odwołania),
c) warunki formalne odwołania i jego treść,

2) Regulacje dotyczące ustanawiania pełnomocnika;
3) Obowiązki ciążące na doradcach podatkowych, które są związane ze sporządzaniem 

odwołań.

Systematyka dat w przedmiotowym wystąpieniu:

Oznaczenie rodzaju czynności Data występująca 
w zadaniu

Data wprowadzona 
przez autorów

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 11.1.2014 r. –

Wydanie decyzji organu pierwszej instancji 3.3.2014 r. –
Doręczenie decyzji organu pierwszej 
instancji – 10.3.2014 r.
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2. Odwołanie Kazusy

prawidłowe opracowanie elementów materialnych:

Rozwiązanie kazusu zostało oparte na uchw. NSA (7) z 27.1.2014 r. (II FPS 5/13), która w ca-
łości została zamieszczona w cz. III książki. Do prawidłowego rozwiązania zadania nie jest 
konieczne powoływanie się na egzaminie na tę uchwałę, lecz na sposób dokonanej w nim 
wykładni art. 21 § 3 w zw. z art. 75 § 3 OrdPU12 wskazujący brak konieczności wszczęcia 
postępowania wymiarowego w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy pra-
widłowości skorygowanej deklaracji złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

akty normatywne konieczne do prawidłowego sporządzenia wystąpienia w imieniu 
klienta:

prawo procesowe
– ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
prawo materialne
– ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
– ustawa z  26.7.1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
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Strona: Sandomierz, 20.3.2014 r.1
Mieczysław Dalmacki 
ul. Bursztynowa 1/1
00–950 Warszawa2

NIP: 012–345-67–893

reprezentowany przez pełnomocnika:
doradcę podatkowego
Jana Kowalskiego

adres do doręczeń:
Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Bohuna 7/7
27–600 Sandomierz4

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01–513 Warszawa

za pośrednictwem5:
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście 
ul. Lindleya 14
02–013 Warszawa6

Odwołanie7

Działając w imieniu mojego mocodawcy i w granicach udzielonego mi pełnomocnictwa, któ-
rego opłacony oryginał przedkładam w załączeniu, na podstawie art. 220 § 1, art. 222 i art. 223 
§ 2 OrdPU12 składam odwołanie od decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego War-
szawa-Śródmieście z 3.3.2014 r., Nr 14/2/2014 (doręczonej stronie 10.3.2014 r.), odmawiającej 
Mieczysławowi Dalmackiemu stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych za 2010 r. w wysokości 100 000 zł. 

Decyzji organu podatkowego pierwszej instancji zarzucam naruszenie:
1) przepisów prawa materialnego, tj. art. 21 § 3 w zw. z art. 75 § 3 OrdPU12 poprzez odmowę 

stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w wysokości 
100 000 zł, pomimo spełnienia wymaganych ku temu przesłanek, w postaci złożenia sto-
sownego wniosku wraz z załączoną skorygowaną deklaracją podatkową; 

2) przepisów postępowania podatkowego, tj. art. 187, art. 191, art. 210 OrdPU12 oraz zasad 
ogólnych postępowania podatkowego, wynikających z art. 120 i art. 121 OrdPU12 w spo-
sób mający istotny wpływ na wynik sprawy, a to w bezpośredniej konsekwencji niezgodne-
go z prawem przyjęcia, że wobec braku wniosku Mieczysława Dalmackiego w przedmiocie 
określenia wysokości zobowiązania podatkowego zasadna jest odmowa stwierdzenia nad-
płaty li tylko z tego względu, że toczyło się już postępowanie, w którym 2010 r. oceniany był 
z punktu widzenia żądania stwierdzenia nadpłaty. 

W związku z powyższym wnoszę na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) OrdPU12 o uchylenie 
w całości zaskarżonej decyzji organu podatkowego pierwszej instancji oraz wydanie decyzji 
stwierdzającej nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w wysokości 
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100 000 zł, ewentualnie na podstawie art. 233 § 2 OrdPU12 o uchylenie zaskarżonej decyzji 
w całości i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 

uzasadnienie

I. Opis stanu faktycznego:

Postępowanie przed organem podatkowym pierwszej instancji

Dnia 11.1.2014 r. Mieczysław Dalmacki wystąpił na podstawie art. 75 § 3 OrdPU12 z wnio-
skiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w wyso-
kości 100 000 zł, załączając do niego skorygowaną deklarację podatkową za 2010 r. Naczelnik 
Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście decyzją z  3.3.2014  r., Nr  14/2/2014 
(data doręczenia stronie 10.3.2014 r.), odmówił stwierdzenia żądanej nadpłaty. W ocenie or-
ganu podatkowego pierwszej instancji z rozpatrzonego wniosku dochodzona przez podatnika 
nadpłata nie wynika. Wynika ona być może z  treści skorygowanej deklaracji podatkowej za 
2010 r., jednakże podatnik nie złożył wniosku w przedmiocie określenia wysokości zobowiąza-
nia podatkowego za ten okres podatkowy, natomiast wszczęcie z urzędu wymienionego postę-
powania na podstawie art. 21 § 3 OrdPU12 było niedopuszczalne, ponieważ toczyło się już po-
stępowanie, w którym 2010 r. oceniany był z punktu widzenia żądania stwierdzenia nadpłaty. 

Stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji – z powodów podanych poniżej – nie jest 
trafne i nie odpowiada przepisom prawa.

II. Ocena prawna stanu faktycznego wraz z uzasadnieniem podniesionych zarzutów:

Zgodnie z  art.  75 §  1 OrdPU12 dotyczącym zwrotu nadpłaty, jeżeli podatnik kwestionuje 
zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może  zło-
żyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. W myśl art. 75 § 2 pkt 1 lit. a), uprawnienie 
określone w § 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powsta-
je w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli w zeznaniach (deklaracjach), o których 
mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej 
od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej 
od należnej. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w § 2 pkt 2 lit. a) i b), 
podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są obowią-
zani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację) (art. 75 § 3 OrdPU12). Co istotne, jeżeli prawi-
dłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca 
nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę (art. 75 § 4 OrdPU12). Zgodnie z art. 79 
§ 1 OrdPU12 postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w cza-
sie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakoń-
czeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatkowych, których 
dotyczy postępowanie lub kontrola. W myśl z kolei art. 21 § 3 OrdPU12, jeżeli w postępowaniu 
podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie 
zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania 
podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której 
określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, organ podatkowy pierwszej instancji nie zgo-
dził się ze złożoną przez Mieczysława Dalmackiego korektą deklaracji podatkowej. Skorygowa-
ną deklarację podatkową podatnik dołączył do wniosku, w którym domagał się stwierdzenia 
nadpłaty w rozpatrywanym podatku.
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Odnosząc powyżej cytowane przepisy do stanu faktycznego sprawy objętej odwołaniem za-
uważyć należy, że Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wyda-
jąc zaskarżoną decyzję, stanął na stanowisku –  kwestionowanym przez stronę odwołującą 
– zgodnie z którym, w sytuacji negowania zasadności korekty deklaracji podatkowej złożonej 
wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, organ podatkowy ma obowiązek w pierwszej ko-
lejności wszcząć z urzędu odrębne postępowanie w sprawie określenia prawidłowej wysokości 
zobowiązania podatkowego, a dopiero w następstwie tak określonej wysokości zobowiązania 
podatkowego wydać decyzję, rozstrzygającą o wniosku podatnika w kwestii nadpłaty. Co wię-
cej, zdaniem Naczelnika ww. Urzędu Skarbowego w realiach sprawy wszczęcie postępowania 
podatkowego jest niedopuszczalne, ponieważ toczyło się już postępowanie, w którym 2010 r. 
oceniany był z punktu widzenia żądania stwierdzenia nadpłaty, a Mieczysław Dalmacki nie zło-
żył wniosku w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za ten okres roz-
liczeniowy. 

W kontekście tak postrzeganej przez organ pierwszej instancji relacji pomiędzy postępowa-
niem w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego a postępowaniem z wniosku 
podatnika o stwierdzenie nadpłaty, do którego załączył on skorygowaną deklarację podatkową, 
należy zwrócić uwagę, że zgodnie z tezą uchwały NSA (7) z 27.1.2014 r. (II FPS 5/13, POP 2014, 
Nr 2, poz. 26): W przypadku zakwestionowania prawidłowości skorygowanej deklaracji po-
datkowej złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 § 3 OrdPU12, 
organ podatkowy nie ma obowiązku przed rozpatrzeniem tego wniosku wszczynać w każdej 
sprawie postępowania celem określenia wysokości zobowiązania podatkowego, o  którym 
mowa w art. 21 § 3 OrdPU12.

Złożenie równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty skorygowanego zeznania (dekla-
racji) nie wszczyna postępowania w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podat-
kowego w rozumieniu art. 21 § 3 OrdPU12. Składając wraz z wnioskiem o stwierdzenie nad-
płaty immanentnie prawnie z nim związaną podatkową deklarację korygującą wnioskodawca 
przedstawia żądanie stwierdzenia (w następstwie tego – zwrotu) nadpłaty, nie występuje nato-
miast z żądaniem – w rozumieniu art. 165 § 3 OrdPU12 – wydania decyzji określającej wyso-
kość zobowiązania podatkowego, w szczególności decyzji wymierzającej podatek (określającej 
zaległość podatkową) w miejsce orzeczenia o dochodzonej nadpłacie. Składanie równocześnie 
z wnioskiem o  stwierdzenie nadpłaty skorygowanej deklaracji podatkowej uzasadnione jest 
obowiązkiem wykonania dyspozycji art.  75 §  3 OrdPU12 oraz tym, co stanowi zasadniczą 
racjonalizację powołanego przepisu, że deklaracja ta jest podstawowym dowodem na oko-
liczność dochodzonego przez wnioskodawcę stwierdzenia nadpłaty. Deklaracje podatkowe 
są bowiem – wymienionym wprost w art. 181 OrdPU12 – dowodem postępowania podatko-
wego. Wniosek wraz z deklaracją dają organowi podatkowemu wiedzę o żądaniu podatnika 
oraz o okolicznościach i argumentach, w oparciu o które żądanie stwierdzenia nadpłaty jest 
przedstawiane. Dołączone przez podatnika do wniosku o stwierdzenie nadpłaty skorygowane 
zeznanie nie ma charakteru samoistnego, jest ściśle z tym wnioskiem związane, dzieli los roz-
patrywanego wniosku (por. wyr. NSA z 19.12.2012 r., II FSK 296/11, Legalis).

Postępowanie o  stwierdzenie nadpłaty wszczynane jest na wniosek, który wyznacza zakres 
i  przedmiot postępowania, w  którym jest rozpoznawany; intencją wnioskodawcy nie musi 
być zawsze kontrola i weryfikacja w zakresie całości samoobliczenia podatku za dany okres 
podatkowy, a tylko stwierdzenie nadpłaty z tytułu i na podstawie określonych – podatkowo 
znaczących okoliczności, na które we wniosku i związanej z nim deklaracji się powołuje. Nad-
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płata podatku nie musi w każdym przypadku wynikać z błędnej subsumcji czynności podlega-
jących opodatkowaniu pod określone przepisy prawa, może być, na przykład, tylko wynikiem 
błędnego wyliczenia podatku, czy też nieprawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej, co 
niewątpliwie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w przedmiocie określenia wysokości 
zobowiązania podatkowego. W takich przypadkach obligatoryjne wszczynanie i prowadzenie 
postępowania w  przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego przed roz-
strzygnięciem w przedmiocie nadpłaty podatku nie jest potrzebne.

Konkludując, nawet jeżeli w ocenie organu podatkowego pierwszej instancji z rozpatrzonego 
wniosku Mieczysława Dalmackiego dochodzona przez niego nadpłata w podatku dochodowym 
od osób fizycznych za 2010 r. nie wynika – z czym zresztą strona odwołująca się nie zgadza – to 
wobec odnotowanej przez ten organ możliwości wynikania tejże nadpłaty z treści skorygowa-
nej deklaracji podatkowej za rok podatkowy 2010 r. nie mógł on się uchylić od rozpoznania 
sprawy w tym zakresie zasłaniając się niemożliwością wszczęcia postępowania podatkowego.

Poza tym, wobec powzięcia przez organ podatkowy wątpliwości co do zasadności stwierdzenia 
nadpłaty zauważyć należy, że wbrew jego stanowisku wyeksponowanym w zaskarżonej decyzji 
nie ma przeszkód prawnych, aby w trakcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty 
organ podatkowy, kiedy jest to uzasadnione, wszczął z urzędu odrębne postępowanie w przed-
miocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jedyną bowiem regulacją prawną 
dotyczącą łącznie postępowania w sprawie nadpłaty i postępowania w przedmiocie wysokości 
zobowiązania podatkowego oraz dopuszczalności równoczesnego prowadzenia tych postępo-
wań jest art. 79 § 1 OrdPU12, zgodnie z którym postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty 
nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatko-
wej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie 
zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. Z treści przytoczonego 
unormowania wynika więc zakaz wszczynania i prowadzenia postępowania w sprawie nad-
płaty w czasie trwania postępowania podatkowego i kontroli podatkowej oraz – a contrario 
– dopuszczalność wszczynania i prowadzenia postępowania w przedmiocie zobowiązania po-
datkowego w czasie trwania postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty.

Na marginesie zauważa się, że jeżeli organ podatkowy opowiada się za stanowiskiem, zgodnie 
z którym bez wszczęcia uprzedniego postępowania podatkowego nie jest możliwe orzekanie 
w sprawie nadpłaty winien odmówić wszczęcia postępowania co do nadpłaty, a nie odmawiać 
jej stwierdzenia.

Wobec przedstawionego powyżej stanu faktycznego i prawnego przedmiotowe odwołanie jest 
zasadne i zasługuje na uwzględnienie. W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

Jan Kowalski
doradca podatkowy
numer wpisu: 000
Podpis Jan Kowalski 8, 9

Załączniki:
Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 10, 11.
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Kazusy 2. Odwołanie

Objaśnienia

1 art. 223 § 2 pkt 1 OrdPU12:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia: decyzji stronie.

2 art. 168 § 2 OrdPU12:
Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, 
wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu 
(miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca 
prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym 
wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

3 art. 11 ust. 1 EwidPodU12:
Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podat-
kowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zo-
bowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności 
budżetowych, do których poboru są obowiązane organy 
podatkowe lub celne.

4 art. 40 DorPodU11:
1. Doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać na 
wszystkich pismach sporządzonych w  związku z  wyko-
nywaniem doradztwa podatkowego firmę (nazwę), pod 
jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wykony-
wania, podpis oraz numer wpisu na listę doradców po-
datkowych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zeznań i de-
klaracji podatkowych sporządzonych przez doradcę po-
datkowego w imieniu i na rzecz podatnika.
3. Firma (nazwa), o której mowa w ust. 1, obejmuje imię 
i nazwisko doradcy podatkowego oraz ustawowe określe-
nie zawodu „doradca podatkowy”, a w przypadku spółek 
niemających osobowości prawnej –  imiona i  nazwiska 
wszystkich wspólników oraz ustawowe określenie zawo-
du „doradca podatkowy”. Tytuły służbowe lub inne god-
ności i  tytuły, z wyjątkiem stopni i  tytułów naukowych, 
nie mogą być zamieszczone w oznaczeniu firmy (nazwy).

5 art. 223 § 1 OrdPU12: 
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławcze-
go za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał 
decyzję.

6 art. 220 § 2 OrdPU12:
Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatko-
wy wyższego stopnia.

7 art. 222 OrdPU12: 
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno za-
wierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żą-
dania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać 
dowody uzasadniające to żądanie.

8 uchwała Nr 11/V/2011 – § 3 ust. 3:
Odpowiedzi nie wolno podpisywać własnym nazwi-
skiem. Jeżeli rozwiązanie zadania wymaga podpisu – zda-
jący podaje imię i nazwisko „Jan Kowalski”.

9 art. 168 § 3 OrdPU12:
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu 
powinno być podpisane przez wnoszącego, a  protokół 
ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli 
podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie zło-
żyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna 
osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę 
obok podpisu.

10 art. 137 § 3 OrdPU12:
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca 
prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzy-
telnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy 
innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Or-
gan podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzę-
dowego poświadczenia podpisu strony.

11 załącznik do OpłSkarbU12:
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty 
oraz zwolnienia. Część IV. Złożenie dokumentu  –  Do-
kument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego 
stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.
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3. Odwołanie

XYZ Spółka z o.o. w 2012 r. poniosła stratę w kwocie 12 300 zł z tytułu odpłatnego zby-
cia wierzytelności z tytułu umów sprzedaży towarów handlowych, a przysługujących 

jej wobec ABC S.A.
Spółka XYZ zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów stratę z tytułu odpłatnego zbycia 
wierzytelności, przy uwzględnieniu wartości wierzytelności z należnym podatkiem od to-
warów i usług (10 000 zł + 2300 zł VAT).
Organ podatkowy prowadząc postępowanie podatkowe zakwestionował zaliczenie straty 
do kosztów uzyskania przychodów, twierdząc, że Spółka jest ewentualnie uprawniona do 
zaliczenia straty do kosztów uzyskania przychodów, ale bez uwzględniania podatku od 
towarów i usług, a więc w kwocie 10 000 zł, gdyż ten podatek jest rozliczany według od-
rębnych zasad, określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.
Decyzją z dnia 4 marca 2013 r., doręczoną Spółce w dniu 8 marca 2013 r., organ podat-
kowy I  instancji określił Spółce zobowiązanie podatkowe w  podatku dochodowym od 
osób prawnych za 2012 r., kwestionując zaliczenie straty z tytułu zbycia wierzytelności do 
kosztów uzyskania przychodów wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.
Proszę sporządzić odwołanie, działając jako pełnomocnik Spółki – doradca podatkowy.

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do sporządzania 
odwołania od decyzji organu podatkowego

prawidłowe opracowanie elementów formalnych:

Zanim przystąpisz do rozwiązywania tego kazusu, zwróć uwagę na:
1) cechy charakterystyczne odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji:

a) termin do wniesienia odwołania,
b) organ, do którego należy wnieść odwołanie (tryb wnoszenia odwołania),
c) warunki formalne odwołania i jego treść;

2) regulacje dotyczące ustanawiania pełnomocnika;
3) obowiązki ciążące na doradcach podatkowych, które są związane ze sporządzaniem od-

wołań.

Systematyka dat w przedmiotowym wystąpieniu: 

Oznaczenie rodzaju czynności Data występująca 
w zadaniu

Data wprowadzona 
przez autorów

Wydanie decyzji organu pierwszej instancji 4.3.2013 r. –

Doręczenie decyzji organu pierwszej instancji 8.3.2013 r. –
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Kazusy 3. Odwołanie

prawidłowe opracowanie elementów materialnych:

Rozwiązanie kazusu zostało oparte na uchw. NSA (7) z 11.6.2012 r. (I FPS 3/11), która w ca-
łości została zamieszczona w cz. III książki. Do prawidłowego rozwiązania zadania nie jest 
konieczne powoływanie się na egzaminie na ten wyrok, lecz na sposób dokonanej w nim 
wykładni przepisów PDOPrU11, zgodnie z którą zaliczenie straty z odpłatnego zbycia wie-
rzytelności do kosztów uzyskania przychodów następuje przy uwzględnieniu wierzytelno-
ści z należnym podatkiem od towarów i usług.

akty normatywne konieczne do prawidłowego sporządzenia wystąpienia w imieniu 
klienta:

prawo procesowe
– ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
prawo materialne
– ustawa z  15.2.1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).


