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Art. 112b. [Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej] Jed-
noosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przed-
siębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem
solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia za-
ległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

Art. 112c. [Odpowiedzialność solidarna] Spółka niemająca osobowo-
ści prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału swoje
przedsiębiorstwo, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą
osobą fizyczną za powstałe do dnia wniesienia przedsiębiorstwa zaległo-
ści podatkowe związane z wniesionym przedsiębiorstwem.

Art. 113. [Zatajenie działalności] Jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby,
w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych
rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i na-
zwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowie-
dzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe
powstałe podczas prowadzenia tej działalności.

Art. 114. [Odpowiedzialność dzierżawcy] § 1. Właściciel, samoistny po-
siadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego pozo-
stający z użytkownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego w związku,
o którym mowa w § 2, odpowiada za zaległości podatkowe użytkow-
nika powstałe w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez
użytkownika, jeżeli dana rzecz lub prawo są związane z działalnością
gospodarczą lub służą do jej prowadzenia.

§ 2. Związek, o którym mowa w § 1, ma miejsce, gdy podczas trwania
użytkowania między:

1) właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użytkownikiem wieczy-
stym rzeczy lub prawa majątkowego a ich użytkownikiem lub

2) osobami pełniącymi funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne
w podmiocie będącym właścicielem, samoistnym posiadaczem lub
użytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majątkowego a oso-
bami pełniącymi takie funkcje w podmiocie będącym ich użytkow-
nikiem

– istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątko-
wym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo wynikające
ze stosunku pracy.

§ 3. Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, ograniczona jest do rów-
nowartości rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem użytko-
wania.
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§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do najmu, dzierżawy, le-
asingu lub innych umów o podobnym charakterze.

Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy] § 1. Dzierżawca lub użyt-
kownik nieruchomości odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie
z podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub
posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu
zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości,
powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania.

§ 1a. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli między dzierżawcą lub użytkowni-
kiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapi-
tałowym lub majątkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym albo wynikające ze stosunku pracy.

§ 2. Zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub użytkownika nierucho-
mości nie obejmuje należności wymienionych w art. 107 § 2.

Art. 115. [Odpowiedzialność wspólników] § 1. Wspólnik spółki cy-
wilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej
albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidar-
nie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspól-
nika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatno-
ści upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione
w art. 52 oraz art. 52a powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zo-
bowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po
rozwiązaniu spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, któ-
rych termin płatności upływał po rozwiązaniu spółki, oraz za zaległości
wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po rozwiązaniu spółki, od-
powiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

§ 3. (uchylony)
§ 4. Orzeczenie o odpowiedzialności, o której mowa w § 1, nie wymaga

uprzedniego wydania decyzji w sprawach, o których mowa w art. 108 § 2
pkt 2, a rozstrzygnięcie w tych sprawach następuje w decyzji orzekającej
o odpowiedzialności.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się również w przypadku rozwiązania spółki.

Art. 116. [Odpowiedzialność osób prawnych] § 1. Za zaległości po-
datkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej
w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członko-
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wie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości
lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadło-

ści lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restruk-
turyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948
i 2260) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdze-
nie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne, albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego
winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspoko-
jenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

§ 1a. Jeżeli obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości po-
wstał i istniał wyłącznie w czasie, gdy prowadzona była egzekucja przez
zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, uznaje się, że niezgłosze-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu,
o którym mowa w § 1.

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podat-
kowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie
pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wy-
mienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe w czasie pełnienia obowiązków
członka zarządu.

§ 2a. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych
przepisów po likwidacji spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobo-
wiązań, których termin płatności upływał po likwidacji spółki, oraz zale-
głości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po likwidacji spółki,
odpowiadają osoby pełniące obowiązki członka zarządu w momencie li-
kwidacji spółki. Przepis art. 115 § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w or-
ganizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za za-
ległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają
wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje
się odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz
byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Art. 116a. [Solidarna odpowiedzialność podatkowa innych osób praw-
nych] § 1. Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione

103



1 OrdPU Art. 116b–117

w art. 116 odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie
organów zarządzających tymi osobami. Przepis art. 116 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 2. Za zaległości podatkowe stowarzyszenia powstałe przed jego wpi-
sem do właściwego rejestru odpowiadają solidarnie osoby działające na
rzecz stowarzyszenia do chwili wpisu.

§ 3. Członek zarządu stowarzyszenia zwykłego odpowiada całym
swoim majątkiem solidarnie ze stowarzyszeniem i pozostałymi członkami
zarządu za zaległości podatkowe stowarzyszenia.

§ 4. W przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe nie posiada zarządu,
za zaległości podatkowe stowarzyszenia odpowiada całym swoim mająt-
kiem członek stowarzyszenia solidarnie ze stowarzyszeniem i pozostałymi
członkami.

§ 5. Do odpowiedzialności podatkowej, o której mowa w § 3 i 4, stosuje
się odpowiednio przepisy art. 115 § 2 i 4.

Art. 116b. [Odpowiedzialność likwidatorów za zaległości podatkowe]
§ 1. Likwidatorzy spółki, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez
sąd, odpowiadają za zaległości podatkowe spółki powstałe w czasie likwi-
dacji.

§ 2. Likwidatorzy innych osób prawnych niż wymienione w art. 116
odpowiadają za zaległości podatkowe tych osób powstałe w czasie likwi-
dacji.

§ 3. Do odpowiedzialności likwidatorów przepisy art. 116 i art. 116a
stosuje się odpowiednio.

Art. 117. [Podział osoby prawnej; zakres odpowiedzialności] § 1. Osoby
prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału
(osoby nowo zawiązane) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem
za zaległości podatkowe osoby prawnej dzielonej, jeżeli majątek przejmo-
wany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także ma-
jątek osoby prawnej dzielonej, nie stanowi zorganizowanej części przed-
siębiorstwa.

§ 2. Zakres odpowiedzialności osób prawnych przejmujących lub osób
prawnych nowo zawiązanych ograniczony jest do wartości aktywów netto
nabytych, wynikających z planu podziału.

§ 3. Zakres odpowiedzialności osób prawnych przejmujących lub osób
prawnych nowo zawiązanych przy podziale przez wydzielenie ograni-
czony jest do zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych do
dnia wydzielenia.
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§ 4. Przepis art. 115 § 4 stosuje się odpowiednio do orzekania o od-
powiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe osoby prawnej wy-
kreślonej z właściwego rejestru na skutek jej podziału.

Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta i poręczyciela] § 1. Gwarant
lub poręczyciel, którego zabezpieczenie zostało przyjęte przez organ po-
datkowy, odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem,
płatnikiem, inkasentem, ich następcą prawnym lub osobą trzecią, za zo-
bowiązanie wynikające z decyzji, która jest przedmiotem zabezpieczenia,
wraz z odsetkami za zwłokę, oraz kosztami postępowania egzekucyjnego
powstałymi w związku z wykonaniem tej decyzji – do wysokości kwoty
gwarancji lub poręczenia i w terminie wskazanym w gwarancji lub porę-
czeniu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się do gwaranta lub poręczyciela, którego zabez-
pieczenie zostało przyjęte przez organ podatkowy, w związku ze zwrotem
podatku od towarów i usług.

Art. 117b. [Solidarna odpowiedzialność podatnika] § 1. Podatnik, o któ-
rym mowa w art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za zale-
głości podatkowe podmiotu dokonującego na jego rzecz dostawy towa-
rów w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o podatku od
towarów i usług.

§ 2. Zakres odpowiedzialności podatkowej nie obejmuje należności wy-
mienionych w art. 107 § 2 pkt 1, 3 i 4 oraz odsetek za zwłokę powstałych
przed dniem wydania decyzji o tej odpowiedzialności.

Art. 117c. Pełnomocnik, o którym mowa w art. 96 ust. 4b ustawy o po-
datku od towarów i usług, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie
z podatnikiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czyn-
ności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika
jako podatnika VAT czynnego, na zasadach określonych w przepisach
o podatku od towarów i usług. Przepisu art. 107 § 2 nie stosuje się.

Art. 118. [Przedawnienie odpowiedzialności] § 1. Nie można wydać
decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca
roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło
5 lat, a w przypadku, o którym mowa:

1) w art. 117b § 1 – jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym
miała miejsce dostawa towarów, upłynęły 3 lata;

2) w art. 117c – jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym upływa
6-miesięczny okres od dnia zarejestrowania podatnika jako podat-
nika VAT czynnego, upłynęły 3 lata.

105



1 OrdPU Art. 119–119a

§ 2. Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której
mowa w § 1, następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej
osoby trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje się odpowied-
nio, z tym że termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi
3 lata.

Art. 119. [Waloryzacja] § 1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1, pod-
lega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźni-
kowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch
kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzed-
niego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega
zmianie.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumie-
niu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o której mowa
w art. 41 § 1, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych, z pominięciem
dziesiątek złotych.

Dział IIIA. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Art. 119a. [Określenie skutków podatkowych] § 1. Czynność doko-
nana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecz-
nej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy
podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób
działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się
na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano
czynności odpowiedniej.

§ 3. Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w da-
nych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się
zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej
sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

§ 4. Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowied-
nią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki
zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.

§ 5. Przepisy § 2–4 nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują,
że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czyn-
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ności, o której mowa w § 1. W takiej sytuacji skutki podatkowe określa
się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności
nie dokonano.

Art. 119b. [Przypadki niestosowania art. 119a] § 1. Przepisu art. 119a
nie stosuje się:

1) jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągnię-
tych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie roz-
liczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są roz-
liczane okresowo – jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie
przekracza 100 000 zł;

2) do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą – w zakresie ob-
jętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabez-
pieczającej;

3) do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej
nie został załatwiony w terminie, o którym mowa w art. 119zb –
w zakresie objętym wnioskiem, do dnia doręczenia zmiany opinii
zabezpieczającej;

4) do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych
należności budżetowych;

5) jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala
na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

§ 2. W przypadku zastosowania w umowach o unikaniu podwój-
nego opodatkowania klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania odno-
szących się do głównego lub jednego z głównych celów zawarcia transak-
cji lub utworzenia struktury, lub odnoszących się do uzyskania dochodu
w związku ze sztuczną strukturą, przepisy niniejszego działu stosuje się
odpowiednio.

Art. 119c. [Ocena, czy sposób działania był sztuczny] § 1. Sposób dzia-
łania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności
należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający roz-
sądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie
korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy
podatkowej.

§ 2. Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod
uwagę w szczególności występowanie:

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji lub
2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia

ekonomicznego lub gospodarczego, lub
3) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbli-

żonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub
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4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub
5) ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spo-

dziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy
uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu
działania.

Art. 119d. [Uznanie czynności za podjętą w celu osiągnięcia korzyści
podatkowej] Czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu
osiągnięcia korzyści podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne lub go-
spodarcze czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało
istotne.

Art. 119e. [Pojęcie korzyści podatkowej] Korzyścią podatkową w rozu-
mieniu przepisów niniejszego działu jest:

1) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie po-
wstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości
albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;

2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższe-
nie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Art. 119f. [Obliczenie korzyści w przypadku zespołu powiązanych ze
sobą czynności] § 1. W rozumieniu niniejszego działu czynność oznacza
także zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonanych przez te same
bądź różne podmioty.

§ 2. W przypadku zespołu powiązanych ze sobą czynności dokony-
wanych przez ten sam podmiot lub pomiędzy tymi samymi podmiotami
wysokość korzyści podatkowych, o której mowa w art. 119b § 1 pkt 1,
oblicza się, sumując korzyści podatkowe wynikające z tych czynności.

Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania
opodatkowania

Art. 119g. [Procedura postępowania] § 1.70 Szef Krajowej Administracji
Skarbowej wszczyna postępowanie podatkowe lub, w drodze postano-
wienia, w całości lub w części przejmuje do dalszego prowadzenia postę-
powanie podatkowe lub kontrolę celno-skarbową, jeżeli w sprawach:

1) określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
2) określenia wysokości straty podatkowej,

70 Art. 119g § 1 zdanie wstępne w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1948), która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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3) stwierdzenia nadpłaty lub określenia wysokości nadpłaty albo
zwrotu podatku,

4) odpowiedzialności podatnika za podatek niepobrany przez płatnika,
5) o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobiercy

– może być wydana decyzja z zastosowaniem art. 119a.
§ 2.71 W przypadku podatków, do których ustalania lub określania

uprawnieni są wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek
województwa, wszczęcie lub przejęcie przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej postępowania podatkowego następuje na wniosek właściwego
organu podatkowego.

§ 3.71 Przejmując kontrolę celno-skarbową, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej z urzędu ją zawiesza i jednocześnie wszczyna postępowanie
podatkowe. Do zawieszonej kontroli celno-skarbowej przepisy art. 201
§ 3 i art. 206 stosuje się odpowiednio.

§ 4.71 W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Admini-
stracji Skarbowej wskazuje, w jakim zakresie przejmuje postępowanie lub
kontrolę celno-skarbową.

§ 5.71 Czynności dokonane przez organ podatkowy przed przeję-
ciem kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego pozostają
w mocy.

§ 6. Postanowienie o przejęciu postępowania doręcza się stronie albo
kontrolowanemu oraz organowi, który prowadził postępowanie.

Art. 119h.72 [Wystąpienie o opinię Rady do Spraw Przeciwdziałania
Unikaniu Opodatkowania] § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej
może, w toku postępowania, zasięgnąć opinii Rady do Spraw Przeciw-
działania Unikaniu Opodatkowania, zwanej dalej „Radą”, co do zasadno-
ści zastosowania art. 119a.

§ 2. Na wniosek strony zgłoszony w odwołaniu od decyzji wydanej
w sprawie, o której mowa w art. 119g § 1, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej zasięga opinii Rady, chyba że wcześniej opinia została wydana.
Decyzja w sprawie, o której mowa w art. 119g § 1, wydana w pierwszej in-
stancji zawiera pouczenie o prawie złożenia wniosku o zasięgnięcie opinii
Rady.

§ 3. Występując o opinię, Szef Krajowej Administracji Skarbowej prze-
kazuje akta sprawy Radzie. O wystąpieniu o opinię Szef Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej niezwłocznie informuje stronę.

71 Art. 119g § 2–5 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1948), która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

72 Art. 119h w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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Art. 119i. [Opinia Rady, informacje i wyjaśnienia] § 1.73 Rada może
zwrócić się do strony oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy, w której Szef
Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił się do Rady o wydanie opinii.

§ 2.73 Strona i Szef Krajowej Administracji Skarbowej z własnej inicja-
tywy mogą przedłożyć Radzie swoje stanowisko na piśmie. Strona może
dostarczyć Radzie dodatkowe dokumenty.

§ 3.73 Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Rady, któ-
rego przedmiotem jest wyrażenie opinii co do zasadności zastosowania
art. 119a, lub w jego części może uczestniczyć przedstawiciel Szefa Krajo-
wej Administracji Skarbowej oraz strona, jej przedstawiciel lub pełnomoc-
nik. Zaproszenie przedstawiciela Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
do udziału w posiedzeniu wymaga skierowania zaproszenia w takim sa-
mym zakresie także do strony.

§ 4. Rada wydaje pisemną opinię co do zasadności zastosowania
art. 119a wraz z uzasadnieniem.

§ 5.74 Opinię wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania akt sprawy. Do tego terminu
nie wlicza się terminów wyznaczonych przez Radę na udzielenie przez
stronę lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji i wyjaśnień
dotyczących sprawy.

§ 6.75 Opinię doręcza się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz
stronie.

§ 7. Członek Rady, który nie zgadza się ze stanowiskiem zawartym
w opinii Rady lub z jego uzasadnieniem, może zgłosić zdanie odrębne,
sporządzając jego pisemne uzasadnienie. Członkowie Rady mogą zgło-
sić wspólne zdanie odrębne. Zdania odrębne podlegają doręczeniu wraz
z opinią Rady.

§ 8.76 Po wydaniu opinii Rada zwraca akta sprawy Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej.

73 Art. 119i § 1–3 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1948), która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

74 Art. 119i § 5 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

75 Art. 119i § 6 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

76 Art. 119i § 8 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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§ 9.77 Niewydanie przez Radę opinii w terminie, o którym mowa w § 5,
uważa się za równoznaczne z opinią Rady o zasadności zastosowania
art. 119a. Rada zwraca akta sprawy Szefowi Krajowej Administracji Skar-
bowej.

§ 10. Przepisu § 9 nie stosuje się w przypadku zasięgania opinii na
wniosek strony.

Art. 119j. [Skutki skorygowania deklaracji] § 1. Podmiot inny niż strona
postępowania zakończonego decyzją wydaną w sprawie, o której mowa
w art. 119g § 1, uczestniczący w czynności, której skutki podatkowe okre-
ślono w tej decyzji, może skorygować swoją deklarację, uwzględniając
treść decyzji, a także wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty lub
zwrot podatku.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie umorzenia postępo-
wania w następstwie skorygowania deklaracji, o którym mowa w art. 81b
§ 1a.

Art. 119k. [Umorzenie, przekazanie sprawy właściwemu organowi]
§ 1.78 W razie stwierdzenia, że w sprawie nie zachodzą przesłanki za-
stosowania art. 119a, Szef Krajowej Administracji Skarbowej umarza po-
stępowanie albo przekazuje sprawę właściwemu organowi podatkowemu.
Czynności dokonane przed przekazaniem sprawy pozostają w mocy.

§ 2.79 W przypadku wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Szef
Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje przejętą kontrolę celno-skar-
bową organowi podatkowemu.

§ 3. W sprawie przekazania, o którym mowa w § 1 i 2, wydaje się
postanowienie.

§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 3, doręcza się stronie oraz
organowi, któremu sprawa lub postępowanie są przekazywane.

Art. 119l. [Odesłanie] W sprawach nieuregulowanych w niniejszym roz-
dziale stosuje się przepisy działu IV.

77 Art. 119i § 9 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

78 Art. 119k § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

79 Art. 119k § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu
Opodatkowania

Art. 119m. [Charakter Rady] Rada jest niezależnym organem, którego
zadaniem jest opiniowanie zasadności zastosowania art. 119a w indywi-
dualnych sprawach.

Art. 119n. [Kadencja] Radę powołuje minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych na czteroletnią kadencję. Rada działa do dnia powołania
Rady kolejnej kadencji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od
dnia upływu kadencji.

Art. 119o. [Skład Rady] § 1. W skład Rady wchodzą:
1) 2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów

publicznych;
2) 1 osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyj-

nego spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie
spoczynku;

3) 2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek
organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba-
dawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260);

4) 1 osoba wskazana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Tery-
torialnego jako przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;

5) 1 osoba będąca doradcą podatkowym, wskazana przez Krajową Radę
Doradców Podatkowych;

6) 1 osoba wskazana przez Ministra Sprawiedliwości;
7) 1 osoba wskazana przez Radę Dialogu Społecznego.

§ 2. Do Rady może być powołana osoba, która:
1) ma wiedzę, doświadczenie i autorytet w zakresie prawa podatko-

wego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodar-
czego lub międzynarodowego prawa gospodarczego dające rękojmię
prawidłowej realizacji zadań Rady;

2) ma obywatelstwo polskie;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo

skarbowe.
§ 3. Podmiot wskazujący członka Rady ocenia spełnianie przez niego

przesłanki określonej w § 2 pkt 1. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 3, mi-
nister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje po zasięgnięciu
pisemnej opinii podmiotu zatrudniającego tę osobę.
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§ 4. Przed powołaniem w skład Rady osoba powoływana składa
oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w § 2 pkt 2–5.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu wyłonie-
nia kandydatów na członków Rady, o których mowa w § 1 pkt 3, zamiesz-
cza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu ob-
sługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych ogłosze-
nie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Rady. Ogłoszenie
zawiera w szczególności termin składania zgłoszeń nie krótszy niż 30 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia, sposób i miejsce składania zgłoszeń.

Art. 119p. [Wygaśnięcie członkostwa] § 1. Przed upływem kadencji
członkostwo w Radzie wygasa w razie śmierci członka, rezygnacji z człon-
kostwa w Radzie lub zaprzestania spełniania przez członka którejkolwiek
z przesłanek, o których mowa w art. 119o § 2 pkt 2–5. Wygaśnięcie człon-
kostwa stwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek
przewodniczącego Rady może odwołać członka Rady w razie nieuspra-
wiedliwionego niewykonywania przez niego obowiązków lub nienależy-
tego ich wykonywania, w szczególności przyczynienia się do uchybienia
terminowi wydania opinii na wniosek strony, lub trwałej niemożności ich
wykonywania. Odwołanie przewodniczącego Rady nie wymaga wniosku,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 119q. [Ciągłość prac] § 1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie lub
odwołanie członka Rady nie wstrzymuje jej prac, chyba że skład Rady
uległ zmniejszeniu o więcej niż 2 członków.

§ 2. Osoba powołana w miejsce członka Rady, którego członkostwo
ustało wskutek odwołania lub wygasło, pełni funkcję do upływu kadencji
Rady.

Art. 119r. [Przewodniczący] § 1. Rada wybiera przewodniczącego spo-
śród swoich członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu Rady, na pierwszym posiedzeniu
zwołanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
odbywającym się nie później niż w terminie miesiąca od dnia powołania
Rady.

§ 2. Jeżeli przewodniczący nie zostanie wybrany na pierwszym posie-
dzeniu, wybiera go minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 3. Przewodniczący pełni funkcję do końca kadencji Rady. W razie
złożenia przez niego rezygnacji z funkcji przewodniczącego, wygaśnię-
cia jego członkostwa lub jego odwołania, stosuje się odpowiednio tryb
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wyboru przewodniczącego określony w § 1, z tym że minister właściwy
do spraw finansów publicznych zwołuje posiedzenie Rady tylko w przy-
padku, gdy nie zostało ono zwołane przez dotychczasowego przewodni-
czącego w okresie pełnienia przez niego funkcji.

Art. 119s. [Szczegółowy tryb pracy Rady] § 1. Przewodniczący Rady:
1) kieruje jej pracami;
2) zwołuje posiedzenia Rady;
3) wyznacza członków Rady, których zadaniem jest sporządzenie pro-

jektu uzasadnienia opinii Rady co do zasadności zastosowania
art. 119a w indywidualnej sprawie;

4) informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych
o każdym przypadku uchybienia przez Radę terminowi określo-
nemu w art. 119i § 5, podając przyczyny tego uchybienia oraz wska-
zując członków Rady, którzy się do tego przyczynili.

§ 2. Stanowisko co do zasadności zastosowania art. 119a w indywidu-
alnej sprawie Rada przyjmuje na posiedzeniu bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 3. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez
nią zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Rady.

§ 4. Obsługę prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych. Wydatki związane z działaniem Rady są pokrywane
z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw finansów publicznych.

§ 5. Sekretarz Rady jest powoływany przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych spośród pracowników urzędu obsługującego
tego ministra.

§ 6. Do zadań sekretarza Rady należy organizacja posiedzeń Rady,
w szczególności zapewnienie obsługi finansowej związanej z funkcjono-
waniem Rady oraz sprawowanie obsługi administracyjno-biurowej Rady.

§ 7. Sekretarz może uczestniczyć w posiedzeniach Rady bez prawa
głosu.

Art. 119t. [Udostępnianie opinii] Opinie Rady, po usunięciu danych
identyfikujących stronę oraz inne podmioty wskazane w jej treści, są
niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.

Art. 119u. [Stosowanie przepisów do wyłączenia członków Rady] Do
wyłączenia członków Rady w zakresie wydawania opinii w poszczegól-
nych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i 2.
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Art. 119v. [Wynagrodzenie członków Rady] § 1. Przewodniczącemu
oraz sekretarzowi Rady przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc,
w którym odbyło się posiedzenie Rady.

§ 2. Członkom Rady przysługuje:
1) wynagrodzenie za udział w pracach Rady, w tym za sporządzenie

projektu uzasadnienia stanowiska zawartego w opinii, z zastrzeże-
niem § 3, przy czym sposób podziału wynagrodzenia za sporządze-
nie projektu uzasadnienia stanowiska zawartego w opinii między
członków Rady wskazuje przewodniczący Rady;

2) zwrot kosztów podróży i noclegów obejmujący świadczenia przewi-
dziane w przepisach o należnościach przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu-
dżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, w tym diety
i ryczałty.

§ 3. W przypadku wydania opinii z uchybieniem terminu określonego
w art. 119i § 5 członkowi Rady, który przyczynił się do uchybienia temu
terminowi, nie przysługuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu uza-
sadnienia stanowiska zawartego w opinii.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w dro-
dze rozporządzenia:

1) wysokość:
a) wynagrodzenia: przewodniczącego Rady, sekretarza Rady oraz

członka Rady za uczestniczenie w posiedzeniach Rady, biorąc
pod uwagę zakres ich obowiązków,

b) łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie
projektu uzasadnienia stanowiska zawartego w opinii w in-
dywidualnej sprawie, uwzględniając szacunkowo nakład pracy
niezbędny do przygotowania uzasadnienia opinii, a także mając
na uwadze, aby wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała
dwukrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cy-
wilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych przepisów,
określa ustawa budżetowa;

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego
członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach
udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo mak-
symalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność pono-
szonych kosztów podróży i noclegów.
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Rozdział 4. Opinie zabezpieczające

Art. 119w. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej] § 1.80 Zain-
teresowany może zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
o wydanie opinii zabezpieczającej.

§ 2. Zainteresowani mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem.
§ 3. Wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub

dokonanej.

Art. 119x. [Dane zawarte we wniosku] § 1. Wniosek o wydanie opi-
nii zabezpieczającej powinien zawierać dane istotne z punktu widzenia
skutków podatkowych czynności, w tym w szczególności:

1) dane identyfikujące wnioskodawcę;
2) wskazanie podmiotów dokonujących czynności;
3) wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących

pomiędzy podmiotami związków, o których mowa w art. 11 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
i art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych;

4) wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;
5) wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynno-

ści;
6) określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, bę-

dących rezultatem czynności objętych wnioskiem;
7) przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

§ 2. Do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może być załączona
dokumentacja dotycząca czynności, w szczególności oryginały lub kopie
umów lub ich projektów.

§ 3. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej niespełniający wymo-
gów określonych w § 1 lub innych wymogów określonych przepisami
prawa pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4.81 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się o wyja-
śnienie wątpliwości co do danych zawartych we wniosku lub zorganizo-
wać spotkanie uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

80 Art. 119w § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1948), która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

81 Art. 119x § 4 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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Art. 119y. [Odmowa wydania opinii zabezpieczającej] § 1.82 Szef Krajo-
wej Administracji Skarbowej wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przed-
stawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie ma za-
stosowania art. 119a.

§ 2.83 Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii
zabezpieczającej, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują,
że do czynności ma zastosowanie art. 119a. Odmawiając wydania opinii
zabezpieczającej, wskazuje się okoliczności świadczące o tym, że do czyn-
ności może mieć zastosowanie art. 119a.

§ 3. Odmowa wydania opinii zabezpieczającej zawiera pouczenie o pra-
wie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Art. 119z.84 [Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa] Złożenie
wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie stanowi przeszkody do
prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowa-
nia podatkowego lub kontroli celno-skarbowej.

Art. 119za. [Zakres opinii zabezpieczającej] Opinia zabezpieczająca za-
wiera w szczególności:

1) wyczerpujący opis czynności, której dotyczył wniosek;
2) ocenę, że do czynności nie ma zastosowania przepis art. 119a;
3) pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Art. 119zb. [Termin na wydanie opinii] § 1.85 Wniosek o wydanie opinii
zabezpieczającej załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w termi-
nie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej.

§ 2. Do terminu określonego w § 1 nie wlicza się terminów i okresów,
o których mowa w art. 139 § 4.

Art. 119zc. [Opłata za wniosek] § 1. Wniosek o wydanie opinii zabez-
pieczającej podlega opłacie w wysokości 20 000 zł, którą należy wpłacić
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

82 Art. 119y § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

83 Art. 119y § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

84 Art. 119z w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

85 Art. 119zb § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1948), która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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§ 2. Opłata podlega zwrotowi w przypadku:
1) wycofania wniosku – w połowie;
2) uiszczenia jej w kwocie wyższej niż należna – w odpowiedniej części.

§ 3. Zwrot nienależnie uiszczonej opłaty następuje nie później niż w ter-
minie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii
zabezpieczającej.

§ 4. Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3,
obciążają wnioskodawcę.

Art. 119zd. [Przesłanki zmiany opinii zabezpieczającej] § 1.86 Szef Kra-
jowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną opinię
zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli jest
ona sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zmiany opinii zabezpiecza-
jącej wydanej w związku z zastosowaniem art. 14o.

Art. 119ze. [Postępowanie w razie wycofania wniosku] W razie wyco-
fania wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej przepisy art. 208 oraz
art. 210–212 stosuje się odpowiednio.

Art. 119zf. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale sto-
suje się odpowiednio przepisy art. 14b § 4 i 5, art. 14c § 4, art. 14d § 2
i 3, art. 14e § 1 pkt 2 i § 2–4, art. 14f § 3, art. 14i § 2–5, art. 14o, art. 20g
§ 3, art. 120, art. 123, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140,
art. 143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170,
art. 171, art. 189 § 3, art. 197 § 1 i 3, art. 213–215 oraz przepisy działu IV
rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 i 23.

Dział IV. Postępowanie podatkowe

Rozdział 1. Zasady ogólne

Art. 120. [Zasada ogólna] Organy podatkowe działają na podstawie prze-
pisów prawa.

Art. 121. [Zasady postępowania] § 1. Postępowanie podatkowe powinno
być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

86 Art. 119zd § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1948), która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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§ 2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są
udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podat-
kowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

Art. 122. [Zasada postępowania] W toku postępowania organy podat-
kowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyja-
śnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu po-
datkowym.

Art. 123. [Zasada udziału stron] § 1. Organy podatkowe obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebra-
nych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organ podatkowy może odstąpić od zasady przewidzianej w § 1,
jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać
wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony, oraz w przy-
padkach, o których mowa w art. 200 § 2 pkt 2.

Art. 124. [Uzasadnienie przesłanek] Organy podatkowe powinny wyja-
śniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu
sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony
decyzji bez stosowania środków przymusu.

Art. 125. [Szybkość działania] § 1. Organy podatkowe powinny działać
w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi
środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub
wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie.

Art. 126. [Forma pisemna] Sprawy podatkowe załatwiane są w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.

Art. 127. [Dwuinstancyjność] Postępowanie podatkowe jest dwuinstan-
cyjne.

Art. 128. [Decyzje ostateczne] Decyzje, od których nie służy odwoła-
nie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana
tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania
mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie
oraz w ustawach podatkowych.

Art. 129. [Zakres jawności] Postępowanie podatkowe jest jawne wyłącz-
nie dla stron.
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