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

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

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

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

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

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

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

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

5) w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu albo Try-
bunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

11. Rola ustaw i rozporządzeń w systemie źródeł prawa 
podatkowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Ustawa jako źródło obowiązku podatkowego.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie 
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg 
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje tylko w drodze ustawy. 
Oznacza to, że wszystkie powyższe elementy konstrukcyjne podatku muszą być określone wyczer-
pująco w akcie rangi ustawowej.

Ustawa może również upoważniać organy wskazane w Konstytucji do wydania rozporządzenia 
w celu wykonania ustawy. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporzą-
dzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Upo-
ważnienie do uregulowania określonych zagadnień w drodze rozporządzeń nie może mieć jednak 
charakteru blankietowego (zob. wyr. NSA z 26.1.2011 r., I GSK 958/09, Legalis). 

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

Art. 91 Konstytucji RP:
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi 
część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wyda-
nia ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, 
jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, 
prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
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Art. 92 Konstytucji RP:
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządze-
nia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, 
innemu organowi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyrażona w art. 217 Konstytucji RP bezwzględna wyłączność ustawowa dotyczy jedynie podsta-
wowych elementów konstrukcyjnych podatków lub innych danin publicznych, a nie pozostałych 
elementów. W ten sposób ustrojodawca w odniesieniu do tych elementów konstrukcyjnych podatku 
pozostawił pewną swobodę regulacyjną organom władzy wykonawczej, pozwalając przy tym na 
ujęcie bardziej szczegółowych kwestii w rozporządzeniu. Upoważnienie do uregulowania okre-
ślonych zagadnień w drodze rozporządzeń nie może mieć jednak charakteru blankietowego (zob. 
wyr. NSA z 26.1.2011 r., I GSK 958/09, Legalis).
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Art. 92 Konstytucji RP:
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządze-
nia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, 
innemu organowi.

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

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

Odpowiedź:
Ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego 

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

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

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

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

16. Pojęcie prounijnej wykładni przepisów prawa. Jakich 
przepisów podatkowych w Polsce może ona dotyczyć.

Odpowiedź:
Jak wynika z art. 4 ust. 3 TUE (d. art. 10 TWE), państwa członkowskie podejmują wszelkie środki 

ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Trakta-
tów lub aktów instytucji UE oraz ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od 
podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów UE. 

Z powyższego przepisu wyinterpretowano zasadę prounijnej wykładni przepisów prawa. 
Z orzecznictwa TSUE wynika jednoznacznie, że obowiązek wykładni zgodnej z dyrektywami jest 
związany z obowiązkiem osiągnięcia rezultatu przewidzianego w dyrektywie (zob. np. wyr. TSWE 
z 8.10.1987 r. w sprawie 80/86 Kolpinghuis Nijmegen, Zb.Orz. 1987, s. 3969, pkt 12). 
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W wyr. z 5.10.2004 r. w sprawach połączonych C-397/01 do C-403/01 Pfeiffer (Zb.Orz. 2004, 
s. I–8835, pkt 111–114) TSWE stwierdził, że to na sądach krajowych spoczywa w szczególności 
obowiązek zapewnienia ochrony prawnej gwarantowanej podmiotom prywatnym poprzez przepisy 
prawa wspólnotowego oraz zapewnienie pełnej skuteczności tych przepisów. Stąd, stosując prawo 
krajowe, a zwłaszcza przepisy uregulowania przyjętego specjalnie w celu wprowadzenia wymagań 
dyrektywy, sąd krajowy jest zobowiązany interpretować prawo krajowe w najszerszym możliwym 
zakresie w świetle brzmienia i celu danej dyrektywy, aby osiągnąć rezultat przez nią przewidziany. 
Wymóg dokonywania wykładni zgodnej prawa krajowego jest związany z systemem Trak-
tatu, gdyż zezwala sądowi krajowemu na zapewnienie, w ramach jego właściwości, pełnej 
skuteczności prawa wspólnotowego, gdy ten rozpatruje spór przed nim zawisły.

W doktrynie zauważa się, że granicę prounijnej wykładni wyznacza zakaz interpretacji contra 
legem – a więc rezultat wykładni nie może być sprzeczny z jednoznaczną treścią przepisu prawa 
krajowego. W wyr. z 13.11.1990 r. w sprawie C-106/89 Marleasing przeciwko La Comercial In-
ternational de Alimentacion S.A (Legalis) TSWE uznał, że wykładnia prounijna powinna skłaniać 
sąd krajowy do pominięcia (niestosowania) przepisu krajowego, jeżeli rezultat jego zastosowania 
byłby sprzeczny z brzmieniem i celem dyrektywy.

W przypadku przepisów prawa podatkowego w Polsce zasada prounijnej wykładni przepisów 
prawa znajdzie najszersze zastosowanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
o podatku akcyzowym, jako akty prawne objęte harmonizacją na terenie Unii Europejskiej.

Art. 4 ust. 3 TUE:
3. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajem-
nego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. 
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobo-
wiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii. 
Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środ-
ków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii.

17. Relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym.

Odpowiedź:
Stosownie do art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą 

Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest sto-
sowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

W wyr. z 15.7.1964 r. w sprawie 6/64 Costa przeciwko E.N.E.L. (Zb.Orz. 1964, s. 1141) TSWE 
stwierdził, że w odróżnieniu od zwyczajnych umów międzynarodowych traktat EWG ustanowił 
własny porządek prawny, który został włączony do systemu prawnego państw członkowskich po 
jego wejściu w życie i który ma charakter wiążący dla sądów krajowych. Państwa, ustanawiając na 
czas nieokreślony Wspólnotę wyposażoną we własne instytucje, w osobowość i zdolność prawną, 
w zdolność do występowania we własnym imieniu w obrocie międzynarodowym, a w szczegól-
ności w rzeczywiste uprawnienia władcze, wynikające z ograniczenia kompetencji i przeniesienia 
uprawnień z tych państw na Wspólnotę, ograniczyły w wąskich dziedzinach, swoje suwerenne 
prawa i stworzyły w ten sposób system prawa mający zastosowanie do nich samych oraz do pocho-
dzących z nich jednostek.

Relacje między prawem krajowym a unijnym można rozpatrywać w świetle prawa pochodnego 
(dyrektywy, rozporządzenia) oraz pierwotnego (traktaty):

1) relacje z prawem pierwotnym UE – jeśli chodzi o prawo pierwotne, jego pozycja w stosunku 
do polskiego porządku prawnego określona jest w art. 91 ust. 1 Konstytucji RP. Traktaty wspólno-
towe będące ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi stanowią część krajowego porządku 
prawnego i są bezpośrednio stosowane, chyba że ich stosowanie jest uzależnione od wydania usta-
wy. Zgodnie zatem z regułą kolizyjną określoną w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP w razie niezgod-
ności ustawy z prawem UE sądy powinny zastosować akt unijny – jako bezpośrednio stosowany 
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w krajowym porządku prawnym. Jeśli zaś nastąpiłaby kolizja aktu prawa pierwotnego z Konstytu-
cją RP, nie można wykluczyć możliwości skierowania pytania prawnego do TK, który jako jedyny 
jest właściwy do rozstrzygania o konstytucyjności;

2) relacje z prawem pochodnym UE – prawo wtórne stosowane jest bezpośrednio i stanowi 
część krajowego porządku prawnego. Normy prawa wtórnego nie mają pierwszeństwa wobec Kon-
stytucji RP, co wynika a contrario z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP. W razie kolizji ustaw czy aktów 
podustawowych z aktami wydawanymi przez instytucje UE sądy (organy) mają obowiązek zasto-
sować regułę kolizyjną w myśl art. 91 ust. 3 Konstytucji RP i pominąć ustawę, a w sytuacji kolizji 
z normą konstytucyjną w pierwszej kolejności zastosować wykładnię prowspólnotową. 

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

18. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
przy wykładni i stosowaniu przepisów polskiego prawa 
podatkowego.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 19 TUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia poszanowanie 

prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Swoje kompetencje w zakresie wykładni i stosowa-
nia prawa unijnego TSUE realizuje w różny sposób, w szczególności w ramach procedury pytań 
prejudycjalnych przewidzianej w art. 267 TFUE (d. art. 234 TWE). TSUE, głównie poprzez odpo-
wiedzi na pytania prejudycjalne, kształtuje wykładnię przepisów prawa unijnego, w tym unijnego 
prawa podatkowego. Przez wzgląd na dość ogólny i fragmentaryczny charakter przepisów prawa 
unijnego, orzecznictwo TSUE służy niejednokrotnie także uzupełnieniu tych przepisów w obsza-
rach niedoprecyzowanych przez prawodawcę unijnego. Dodatkowym walorem działalności TSUE 
jest także to, iż w swych wyrokach współtworzy zasady ogólne prawa unijnego, a także wskazuje 
swoistą dla tego prawa strategię wykładni [D. Antonów, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe, w: Podatnik versus organ podatkowy (red. 
P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Tomaszewska), Wrocław 2011, s. 9–10].

Przejawem uwzględniania orzecznictwa TSUE w wykładni przepisów prawa podatkowego jest 
art. 14a OrdPU, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, dążąc do 
zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, 
w szczególności wydaje interpretacje ogólne oraz ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatko-
wego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) – przy uwzględnieniu orzecz-
nictwa sądów, TK oraz TSUE. Co więcej, zgodnie z art. 14e OrdPU, Szef KAS może z urzędu 
zmienić wydaną indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególno-
ści orzecznictwo sądów, TK lub TSUE.

Natomiast zgodnie z art. 240 § 1 pkt 11 OrdPU, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia 
się postępowanie, jeżeli orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji. Należy stwierdzić, że 
skoro ustawodawca zakwalifikował niezgodność wykładni przyjętej przez organ podatkowy z wy-
kładnią TSUE jako poważną, kwalifikowaną wadę uzasadniającą wznowienie postępowania, art. 240 
§ 1 pkt 11 OrdPU pozwala na sformułowanie ogólnej dyrektywy, że zawsze, kiedy orzecznictwo 
TSUE ma wpływ na rozstrzygnięcie podjęte przez organ podatkowy, a więc TSUE wypowiedział się 
w kwestii wykładni przepisu, który organ podatkowy musi zastosować, stanowisko Trybunału wyma-
ga uwzględnienia (por. D. Antonów, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, s. 23–24).



16

Dział I. Źródła i wykładnia prawa

Art. 19 ust. 1 TUE:
1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapew-
nia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. 
Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dzie-
dzinach objętych prawem Unii.

Art. 267 TFUE:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:

a) o wykładni Traktatów;
b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii;

W przypadku gdy pytanie z  tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten 
może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem 
o rozpatrzenie tego pytania. 
W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie 
podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.
Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolno-
ści, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

Art. 240 § 1 pkt 11 OrdPU:
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

11) orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.

Art. 14a § 1 OrdPU:
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa 
podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne),
2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (ob-
jaśnienia podatkowe)

– przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Art. 14e § 1 pkt 1 OrdPU:
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu:

1) zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności 
orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

19. Definicja legalna – pojęcie i znaczenie na gruncie prawa 
podatkowego.

Odpowiedź:
Definicja legalna wiążąco ustala znaczenie określonego pojęcia na użytek określonego aktu nor-

matywnego.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad techniki prawodawczej w ustawie lub innym akcie 

normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli:
1) dane określenie jest wieloznaczne;
2) dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości;
3) znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe;
4) ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia 

danego określenia.
Jeżeli określenie wieloznaczne występuje tylko w jednym przepisie prawnym, jego definicję for-

mułuje się tylko w przypadku, gdy wieloznaczności nie eliminuje zamieszczenie go w odpowied-
nim kontekście językowym.

Znaczenie definicji legalnej – jeżeli w ustawie lub innym akcie normatywnym ustalono zna-
czenie danego określenia w drodze definicji, w obrębie tego aktu nie wolno posługiwać się tym 
określeniem w innym znaczeniu. Jeżeli ustawodawca odstępuje od tej zasady, wyraźnie podaje inne 
znaczenie danego określenia i ustala zakres odniesienia.

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, jeżeli ustawa zawiera wiele określeń wymagających 
zdefiniowania, ich definicje zamieszcza się w wydzielonym fragmencie przepisów ogólnych usta-
wy, oznaczając fragment nazwą „Objaśnienia określeń ustawowych”.
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§ 146 TechPrawodR:
1. W ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli:

1) dane określenie jest wieloznaczne;
2) dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości;
3) znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe;
4) ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia.

2. Jeżeli określenie wieloznaczne występuje tylko w  jednym przepisie prawnym, jego definicję formułuje się tylko 
w przypadku, gdy wieloznaczności nie eliminuje zamieszczenie go w odpowiednim kontekście językowym.

§ 147 TechPrawodR:
1. Jeżeli w ustawie lub innym akcie normatywnym ustalono znaczenie danego określenia w drodze definicji, w obrębie 
tego aktu nie wolno posługiwać się tym określeniem w innym znaczeniu.
2. Jeżeli zachodzi konieczność odstąpienia od zasady wyrażonej w ust. 1, wyraźnie podaje się inne znaczenie danego 
określenia i ustala się jego zakres odniesienia.

§ 148 TechPrawodR:
Jeżeli w  ustawie zachodzi wyjątkowo potrzeba odstąpienia od znaczenia danego określenia ustalonego w  ustawie 
określanej jako „kodeks” lub „prawo” lub innej ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, wyraźnie podaje się inne 
znaczenie tego określenia i  zakres jego odniesienia, używając zwrotu: „w  rozumieniu niniejszej ustawy określenie… 
oznacza… ” albo zwrotu: „ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o… należy przez to rozumieć… ”.

§ 149 TechPrawodR:
W akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalają-
cych znaczenia określeń ustawowych; w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalały-
by znaczenia określeń zawartych w ustawie upoważniającej.

§ 150 TechPrawodR:
1. Jeżeli dane określenie ma być używane w jednym znaczeniu w obrębie całej ustawy lub innego aktu normatywnego 
albo całej jednostki systematyzacyjnej danego aktu, jego definicję zamieszcza się odpowiednio w przepisach ogólnych 
tego aktu albo w przepisach ogólnych danej jednostki systematyzacyjnej.
2. Jeżeli dane określenie ma być używane w ustalonym znaczeniu tylko w obrębie zespołu przepisów, jego definicję 
zamieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie tych przepisów.
3. Jeżeli ustawa zawiera wiele wielokrotnie powtarzających się określeń wymagających zdefiniowania, ich definicje 
można zamieścić w wydzielonym fragmencie przepisów ogólnych ustawy, oznaczając ten fragment nazwą „Objaśnienia 
określeń ustawowych”.

20. Reguły rozwiązywania kolizji przepisów prawa.

Odpowiedź:
Reguły kolizyjne umożliwiają rozstrzygnięcie wątpliwości co do obowiązywania norm prawnych 

w razie ich sprzeczności. Wyróżnia się następujące reguły kolizyjne I stopnia:
1) reguła hierarchiczna – norma hierarchicznie wyższa (lex superior) uchyla sprzeczną z nią nor-

mę hierarchicznie niższą (lex inferiori);
2) reguła temporalna – norma ustanowiona później (lex posteriori) uchyla sprzeczną z nią normę 

ustanowioną wcześniej (lex priori), pod warunkiem jednak, że norma późniejsza ma nie niższą moc 
prawną niż akt wcześniejszy (L. Morawski, Wstęp, s. 63);

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

Należy zaznaczyć, że pierwszeństwo zawsze przyznaje się kryterium hierarchicznemu, natomiast 
w razie kolizji pozostałych dwóch reguł, rozstrzyga zasada, że norma późniejsza ogólna nie uchyla 
normy wcześniejszej specjalnej.

21. Znaczenie zasady „niedziałania prawa wstecz” na gruncie 
prawa podatkowego.

Odpowiedź:
Zasadę niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit) interpretuje się z wynikającej z art. 2 Kon-

stytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego. Zasada nakazuje, by nie stanowić norm 
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prawnych, które nakazywałyby stosować nowo ustanowione normy prawne do zdarzeń, które 
miały miejsce przed wejściem w życie nowo ustanowionych norm prawnych i z którymi prawo 
nie wiązało dotąd skutków prawnych normami tymi przewidzianymi (B. Banaszak, Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 31).

Zasada niedziałania prawa wstecz stanowi istotny składnik zaufania podatnika do państwa. Jej 
treścią jest zakaz nadawania mocy wstecznej zwłaszcza przepisom normującym prawa i obowiązki 
podatnika, jeżeli prowadzi to do pogorszenia jego sytuacji w stosunku do stanu poprzedniego. 
Zasada ta nie jest bezwzględnie obowiązująca. Możliwe jest nadanie przepisom prawa wstecznej 
mocy obowiązywania, jeżeli polepszają one sytuację prawną podatnika [W. Miemiec, Konstytucyj-
ne zasady ochrony podatnika, w: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika (red. J. Glumińska-
-Pawlic), t. I, Katowice 2007, s. 62]. 

Podkreśleniem, że zasada lex retro non agit nie jest bezwzględnie obowiązująca, jest przepis 
art. 5 AktyNormU, zgodnie z którym możliwe jest nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy 
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

W wyr. z 25.9.2000 r. (K 26/99, OTK 2000, Nr 6, poz. 186) TK uznał, że działanie prawa wstecz 
nie oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji RP, o ile tak wprowadzone przepisy polepszają sytuację 
prawną niektórych adresatów danej normy prawnej i zarazem nie pogarszają sytuacji prawnej po-
zostałych jej adresatów.

Art. 2 Konstytucji RP:
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości spo-
łecznej.

Art. 5 AktyNormU:
Przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady 
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

22. Związek prawa podatkowego z prawem cywilnym w procesie 
wykładni prawa.

Odpowiedź:
W procesie dokonywania wykładni przepisów prawa podatkowego pojawiają się wielokrotnie 

nazwy przyjęte przez prawo podatkowe z innych gałęzi prawa – w tym z prawa cywilnego. Nie ma 
całkowitej zgody co do tego, w jakim związku pozostaje prawo podatkowe wobec prawa cywilne-
go. Wyróżnia się grupy poglądów, wedle których:

1) prawo podatkowe jest autonomiczne wobec innych gałęzi prawa – wobec czego pojęcia 
przejęte z innych gałęzi prawa nie mogą mieć w prawie podatkowym tego samego znaczenia, co 
w gałęzi prawa, z której nazwa została przejęta;

2) prawo podatkowe nie jest odrębne, niezależne i niepowiązane z innymi dziedzinami pra-
wa – np. w wyr. z 14.5.2013 r. (I SA/Gd 293/13, CBOSA) WSA w Gdańsku zauważył, że prze-
pisy prawa podatkowego jakkolwiek stanowią autonomiczną dziedzinę prawa, to jednak nie są 
całkowicie odrębne, niezależne i niepowiązane z innymi dziedzinami systemu prawnego, a wręcz 
przeciwnie, wraz z przepisami z innych gałęzi prawa stanowią część jednego porządku prawnego. 
Przedmiot opodatkowania, a częściowo także podmiot opodatkowania ustalany jest zatem pośred-
nio przez pryzmat regulacji dotyczącej np. stosunków cywilnoprawnych, czy definicji z tego prawa 
wynikających.

Należy stwierdzić, że jeżeli ustawodawca nadaje w obrębie ustaw podatkowych pojęciom za-
czerpniętym z prawa cywilnego inne znaczenie, to wykładnia takich pojęć powinna być dokony-
wana ściśle, z uwzględnieniem autonomii prawa podatkowego.
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W innych przypadkach kluczowe może być zastosowanie zasady respektowania pojęć przejętych 
z innych dziedzin prawa – wobec czego pojęcia niezdefiniowane w przepisach prawa podatkowego 
powinny być interpretowane na podstawie innych norm, zaliczanych do odrębnych od prawa po-
datkowego gałęzi prawa, regulujących te pojęcia.

23. Analogia „legis” i analogia „iuris” – zakres stosowania w prawie 
podatkowym.

Odpowiedź:
Reguła wnioskowania przez analogię opiera się na zasadzie, że fakty podobne do siebie pod 

istotnym względem powinny pociągać za sobą te same lub zbliżone konsekwencje. Analogia jest 
uznawana powszechnie za metodę zamykania luk w prawie – poprzez utworzenie w istocie nieist-
niejącej w prawie pozytywnym normy prawnej.

Analogia legis – stanowi nawiązanie do konkretnego, obowiązującego przepisu bądź grupy prze-
pisów.

Analogia iuris – stanowi nawiązanie do ogólnych zasad czy założeń danego systemu prawa. 
Zgodnie z jednolitym stanowiskiem sądów administracyjnych, na gruncie prawa podatkowego 

w drodze analogii nie wolno tworzyć nowych stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu, 
a milczenie ustawodawcy należy uznać za obszar wolny od opodatkowania, a nie za lukę prawną, 
i to nawet wtedy, gdy można było domniemywać błąd legislacyjny (wyr. NSA z 2.3.2006 r., I FSK 
736/05, ONSAiWSA 2006, Nr 6, poz. 171).

Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie 
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg 
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Zasady 
wypływające z art. 217 Konstytucji RP mają na celu zagwarantowanie skutecznej ochrony praw-
nej podatnika. Nie można zatem przez analogię konstruować nowych stanów podatkowoprawnych 
podlegających opodatkowaniu. Przyjąć należy, iż zakresy nieobjęte wprost przepisami rangi usta-
wowej są wolne od opodatkowania.

Podejście do stosowania analogii w prawie podatkowym ulega ewolucji i obecnie wskazuje się, 
że w niektórych przypadkach stosowanie analogii jest dopuszczalne – nie może to jednak pro-
wadzić do pogorszenia sytuacji podatnika. W tezach wyr. z 29.8.2012 r. (II FSK 166/11, Legalis) 
NSA stwierdził, że: „Analogia w prawie podatkowym jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem zaka-
zu stosowania analogii do zwiększenia obowiązków podatkowych (na niekorzyść podatnika) 
i z ograniczeniami stosowania analogii wynikającymi z art. 217 Konstytucji RP. Analogia w prawie 
podatkowym może co najwyżej uzupełniać luki konstrukcyjne (techniczne, rzeczywiste) uniemoż-
liwiające właściwe stosowanie prawa podatkowego. Luki rzeczywiste pojawiają się, gdy określona 
kwestia, która powinna być uregulowana ze względu na wymóg kompletności uregulowania two-
rzących określone instytucje prawne, nie znajduje uregulowania. W prawie podatkowym w zasa-
dzie przyjmuje się dopuszczalność stosowania jedynie analogii legis”.

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

Odpowiedź:
Ze względu na charakter prawa podatkowego, szczególne znaczenie w tej dziedzinie prawa ma 

wykładnia językowa. W orzecznictwie NSA wypracowano kryteria stosowania różnych dyrektyw 
wykładni, przyznając pierwszeństwo zasadzie wykładni językowej i traktując pozostałe zasady wy-
kładni, w tym wykładnię systemową i funkcjonalną, a także historyczną, jako subsydiarne.

Przykładowo, w uchw. NSA z 20.3.2000 r. (FPS 14/99, Legalis) stwierdzono, że wykładnia języ-
kowa jest punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni prawa i zakreśla jej granice w ramach możliwe-
go sensu słów zawartych w tekście prawnym.

Stanowisko takie znajduje wsparcie w przepisach konstytucyjnych. art. 84 Konstytucji RP stano-
wi, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów publicznych, w tym podatków określonych 
w ustawie. Skoro Konstytucja kładzie nacisk na ustawę jako źródło obowiązków podatkowych, 
to implikuje to potrzebę znajomości treści ustaw nakładających takie obowiązki. Dopuszczając 
stosowanie innych metod interpretacji, wykształconych na gruncie doktrynalno-orzeczniczym, 
trzeba pamiętać o tym, że podatnik obowiązany jest znać ustawy podatkowe. Konstytucja RP nie 
zobowiązuje go do znajomości ani orzecznictwa sądowego, ani też doktryny prawa (B. Brzeziński, 
Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 40). W wypadku prawa podatkowego 
należy mieć na uwadze, że podatki w szerokim zakresie są pobierane na zasadzie samodzielnego 
obliczenia (i zapłaty) podatku. Oznacza to, że powinien on bezbłędnie odczytać normy prawne ze 
stosownych, odnoszących się do sytuacji, w której się znalazł, przepisów prawa. Wykładnia języ-
kowa przepisów w największym stopniu gwarantuje jednolitość ich rozumienia.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, odejście od rezultatów interpretacji językowej staje się moż-
liwe w dwóch sytuacjach:

1) wówczas gdy nie dostarcza ona rezultatów jednoznacznych, lub
2) gdy jej rezultaty są jednoznaczne, ale stoją w zasadniczej sprzeczności z akceptowaną przez 

interpretatora hierarchią wartości. 
W doktrynie wskazuje się jednak także, że językowa wykładnia prawa podatkowego daje po-

datnikom duże pole do unikania opodatkowania. Jeżeli ze słów i zwrotów aktu prawnego wynika 
niedający się zaakceptować układ uprawnień i obowiązków, to należy dokonywać wykładni wy-
kraczającej poza ich językowe znaczenie (H. Dzwonkowski, Prawo podatkowe, Warszawa 2012, 
s. 100–101).

Art. 84 Konstytucji RP:
Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

25. Prawo precedensowe w prawie podatkowym.

Odpowiedź:
W przeciwieństwie do obowiązującej w systemie anglosaskim zasady precedensu, polskie sądy 

nie mogą odgrywać roli prawotwórczej – wskazywało na to wielokrotnie orzecznictwo NSA i TK 
(zob. wyr. NSA z 25.9.2007 r., II FSK 1018/06, Legalis). Zgodnie z Konstytucją ustrój Rzeczypo-
spolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej 
i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują wyłącznie Sejm i Senat, władzę wykonaw-
czą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, natomiast sądy i trybunały sprawują 
władzę sądowniczą. 
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Uchwały NSA – jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne bu-
dzące poważne wątpliwości, NSA może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie 
do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu. 

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA jest w danej sprawie wiążąca. Związanie uchwałą podję-
tą w konkretnej sprawie ma więc charakter indywidualny. Tego rodzaju uchwała nie stanowi źródła 
prawa.

Należy też zauważyć, że jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę 
nie podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale 
pełnego składu NSA, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiednie-
mu składowi. W takich przypadkach podejmuje się nową uchwałę.

Niemniej interpretacja wskazana w uchwale NSA służy za ważną wskazówkę interpretacyjną, 
do której najczęściej stosują się sądy niższych instancji.

Art. 10 Konstytucji RP:
1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej 
i władzy sądowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Mini-
strów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Art. 187 Konstytucji RP:
§ 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Naczel-
ny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi 
siedmiu sędziów tego Sądu.
§ 2. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w danej sprawie wiążąca.
§ 3. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów może przejąć sprawę do rozpoznania.

Art. 269 PostAdmU:
§ 1. Jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale 
składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia 
powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi. Przepis art. 187 § 1 i 2 stosuje się odpo-
wiednio.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, skład siedmiu sędziów, skład Izby lub pełny skład Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego podejmuje ponowną uchwałę. Przepisu art. 267 nie stosuje się.
§ 3. Jeżeli skład jednej Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśniający zagadnienie prawne nie podziela stano-
wiska zajętego w  uchwale innej Izby, przedstawia to zagadnienie do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

26. Dopuszczalność odrzucenia wyników wykładni językowej 
w procesie wykładni prawa podatkowego.

Odpowiedź:
Ze względu na charakter prawa podatkowego, szczególne znaczenie w tej dziedzinie prawa ma 

wykładnia językowa. W orzecznictwie NSA wypracowano kryteria stosowania różnych dyrektyw 
wykładni, przyznając pierwszeństwo zasadzie wykładni językowej i traktując pozostałe zasady wy-
kładni, w tym wykładnię systemową i funkcjonalną, a także historyczną, jako subsydiarne.

Przykładowo, w uchw. NSA z 20.3.2000 r. (FPS 14/99, Legalis) stwierdzono, że wykładnia języ-
kowa jest punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni prawa i zakreśla jej granice w ramach możliwe-
go sensu słów zawartych w tekście prawnym.

Natomiast w uchw. NSA z 17.1.2011 r. (II FPS 2/10, Legalis) wskazano, kiedy możliwe są od-
stępstwa od wyników wykładni językowej: „Z uwagi na charakter prawa podatkowego szczególne 
znaczenie w tej dziedzinie prawa należy przypisać wykładni językowej, jednakże w sytuacji, gdy 
wykładnia językowa nie prowadzi do jednoznacznych wyników, może być przydatna wykładnia 
systemowa, historyczna lub funkcjonalna. (…) Można zatem przyjąć, że na gruncie prawa po-
datkowego ze względu na jego tetyczny i z istoty swojej ingerencyjny charakter, przyznać należy 
pierwszeństwo zasadzie wykładni gramatycznej (językowej), ograniczając dyrektywy odstępstwa 
od językowego sensu interpretowanego przepisu do przesłanek klasycznych: gdy wykładnia 
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językowa prowadzi do rozstrzygnięcia absurdalnego, niedorzecznego, gdy godzi w cel insty-
tucji prawnej (podważa ratio legis przepisu), gdy pomija oczywisty błąd legislacyjny oraz gdy 
prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi (por. L. Moraw-
ski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 78–79)”.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, odejście od rezultatów interpretacji językowej staje się moż-
liwe – a niekiedy nawet niezbędne – w dwóch sytuacjach:

1) wówczas gdy nie dostarcza ona rezultatów jednoznacznych, lub
2) gdy jej rezultaty są jednoznaczne, ale stoją w zasadniczej sprzeczności z akceptowaną przez 

interpretatora hierarchią wartości. 
Można też zaakceptować tezę, że dotyczy to sytuacji oczywistego błędu legislacyjnego – choć, 

jak się wydaje, odejście takie nie byłoby możliwe w sytuacji, gdyby taki zabieg w prawie podatko-
wym miał prowadzić do pogorszenia sytuacji podatnika (B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa 
podatkowego, s. 40).

Art. 84 Konstytucji RP:
Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

27. Na czym polega zasada bezpośredniego stosowania normy 
konstytucyjnej – gdzie ta powinność jest uregulowana.

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

że Konstytucja stanowi inaczej. Oznacza to, że normy konstytucyjne są bezpośrednio stosowane, 
chyba że:

1) Konstytucja stwierdza, że pewnych praw można dochodzić tylko w granicach określonych 
w ustawie (sytuacja określona w art. 81 Konstytucji RP):

a) art. 65 ust. 4 – minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wy-
sokości określa ustawa;
b) art. 65 ust. 5 – władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywne-
go zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia;
c) art. 66 – pracownik ma prawo m.in. do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i co-
rocznych urlopów;
d) art. 69 – osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy 
w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej;
e) art. 71 – państwo uwzględnia dobro rodziny w polityce społecznej i gospodarczej;
f) art. 74 – ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych;
g) art. 75 – władze publiczne prowadzą politykę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oby-
wateli, a ochronę praw lokatorów zapewnia ustawa;
h) art. 76 – ochronę konsumentów, użytkowników i najemców określa ustawa;

2) dana norma ma charakter programowy – nie określa wystarczająco konkretnie praw i obowiąz-
ków. Norma konstytucyjna może stanowić podstawę prawną, jeżeli jest skonkretyzowana w stop-
niu pozwalającym na samoistne jej zastosowanie (wyr. SA w Warszawie z 10.5.2013 r., VI ACa 
1362/12, Legalis).

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

Art. 81 Konstytucji RP:
Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74–76 można dochodzić w granicach określonych w usta-
wie.
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28. Specyfika wykładni umów międzynarodowych dotyczących 
spraw podatkowych.

Odpowiedź:
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są na gruncie prawa międzynarodowe traktowa-

ne jako umowy międzynarodowe. Specyfika ich wykładni polega na tym, że trzeba jej dokonywać 
zarówno na poziomie:

1) prawa międzynarodowego, jak i
2) wewnętrznego prawa podatkowego.
Wykładnia takiej umowy musi uwzględniać zarówno znaczenie przepisów nadane im w umowie, 

jak i znaczenie, jakie mają dane zwroty i pojęcia na gruncie języka danego państwa. 
Instrumentem wspomagającym wykładnię jest oficjalny komentarz do umowy modelowej 

OECD. Nie jest to umowa obowiązująca i nie ma charakteru wiążącego, ale posiada szereg wska-
zówek interpretacyjnych, do których stosujący prawo często się odwołują. 

Innym aktem zawierającym ogólne zasady dotyczące interpretacji umów międzynarodo-
wych jest Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (KPT), sporządzona 23.5.1969 r., do której 
Polska przystąpiła w 1990 r. Dział 3 KPT zawiera postanowienia w sprawie interpretacji traktatów. 
Można wyodrębnić ogólną regułę wykładni oraz uzupełniającą regułę wykładni umów międzyna-
rodowych.

Reguła ogólna interpretacji zawiera się w następujących wskazówkach interpretacyjnych:
1) traktat (umowa międzynarodowa) powinien być interpretowany w dobrej wierze;
2) traktat (umowa międzynarodowa) powinien być interpretowany zgodnie ze znaczeniem słów 

i wyrażeń w nim użytych;
3) interpretacja powinna uwzględniać cel i przedmiot traktatu (umowy międzynarodowej).
Obok ogólnych zasad interpretacji umów międzynarodowych KPT normuje również uzupełnia-

jące środki interpretacyjne. Można więc odwoływać się do takich środków włącznie z pracami 
przygotowawczymi do traktatu oraz do okoliczności jego zawarcia w trzech sytuacjach:

1) aby potwierdzić wynik wykładni na podstawie reguły ogólnej (J. Tkaczyk, M. Zdyb, Między-
narodowe prawo podatkowe. Opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne osób pracujących w Unii 
Europejskiej, Warszawa 2006);

2) jeśli mimo zastrzeżenia reguły ogólnej istnieje nadal niejasność, dwuznaczność;
3) gdy reguła ogólna doprowadza do rezultatu absurdalnego, sprzecznego.

Art. 31 KPT:
1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym 
w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu.
2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami:

a) każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu;
b) każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne 
strony jako dokument odnoszący się do traktatu.

3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę:
a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postano-
wień;
b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji;
c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami.

4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.

Art. 32 KPT:
Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz 
okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić zna-
czenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31:

a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo
b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.
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Art. 33 KPT:
1. Jeżeli tekst traktatu został ustalony jako autentyczny w dwóch lub więcej językach, ma jednakową moc w każdym 
z nich, chyba że traktat postanawia lub strony uzgodniły, iż w przypadku rozbieżności określony tekst jest rozstrzygający.
2. Wersja traktatu w języku innym niż jeden z tych, w których tekst został ustalony jako autentyczny, będzie uważana za 
autentyczną tylko wówczas, gdy traktat tak postanawia lub strony tak uzgodnią.
3. Przyjmuje się domniemanie, że wyrazy użyte w traktacie mają to samo znaczenie w każdym z tekstów autentycznych.
4. Z wyjątkiem wypadków, w których określony tekst zgodnie z ustępem 1 jest rozstrzygający, gdy porównanie tekstów 
autentycznych wykazuje różnicę w znaczeniu, której nie usuwa zastosowanie artykułów 31 i 32, należy przyjąć znacze-
nie, które przy uwzględnieniu przedmiotu i celu traktatu najlepiej godzi te teksty.

29. Uzupełniające środki interpretacji w rozumieniu konwencji 
wiedeńskiej o prawie traktatów w wykładni przepisów prawa 
podatkowego.

Odpowiedź:
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i wyrażeń w nim użytych;
3) interpretacja powinna uwzględniać cel i przedmiot traktatu (umowy międzynarodowej).
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narodowe prawo podatkowe);
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3) gdy reguła ogólna doprowadza do rezultatu absurdalnego, sprzecznego.
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strony jako dokument odnoszący się do traktatu.

3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę:
a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postano-
wień;
b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji;
c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami.

4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.

Art. 32 KPT:
Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz 
okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić zna-
czenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31:

a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo
b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.
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Art. 33 KPT:
1. Jeżeli tekst traktatu został ustalony jako autentyczny w dwóch lub więcej językach, ma jednakową moc w każdym 
z nich, chyba że traktat postanawia lub strony uzgodniły, iż w przypadku rozbieżności określony tekst jest rozstrzygają-
cy.
2. Wersja traktatu w języku innym niż jeden z tych, w których tekst został ustalony jako autentyczny, będzie uważana za 
autentyczną tylko wówczas, gdy traktat tak postanawia lub strony tak uzgodnią.
3. Przyjmuje się domniemanie, że wyrazy użyte w traktacie mają to samo znaczenie w każdym z tekstów autentycznych.
4. Z wyjątkiem wypadków, w których określony tekst zgodnie z ustępem 1 jest rozstrzygający, gdy porównanie tekstów 
autentycznych wykazuje różnicę w znaczeniu, której nie usuwa zastosowanie artykułów 31 i 32, należy przyjąć znacze-
nie, które przy uwzględnieniu przedmiotu i celu traktatu najlepiej godzi te teksty.

30. Znaczenie zagranicznych materiałów interpretacyjnych 
(poglądy doktryny, orzecznictwo, informacje o praktyce 
działania organów podatkowych) w procesie wykładni umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych przepisów 
międzynarodowego prawa podatkowego.

Odpowiedź:
Specyfika wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych przepisów między-

narodowe prawa podatkowego polega na konieczności wykładni umów na zasadach właściwych 
dla wykładni prawa międzynarodowego. Znajdą więc tu zastosowanie zasady wykładni zawarte 
w art. 31–33 KPT. Zwrócić jednak należy uwagę na to, że zasady wykładni zawarte w tej konwencji 
traktowane są jako kodyfikacja obowiązującego wcześniej prawa zwyczajowego, nie zaś jako no-
vum prawne. Sądy w istocie mogą stosować zasady wykładni umów zawarte w Konwencji wie-
deńskiej, ale na innej niż konwencja podstawie, nawet gdy dane państwo nie jest stroną Konwencji 
wiedeńskiej (W. Morawski, Znaczenie orzecznictwa sądów zagranicznych w procesie wykładni 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, PP 2010, Nr 2, s. 6–11).

Zgodnie z regułą ogólną interpretacji zawartą w KPT:
1) traktat (umowa międzynarodowa) powinien być interpretowany w dobrej wierze;
2) traktat (umowa międzynarodowa) powinien być interpretowany zgodnie ze znaczeniem słów 

i wyrażeń w nim użytych;
3) interpretacja powinna uwzględniać cel i przedmiot traktatu (umowy międzynarodowej).
Należy zauważyć, że nie ma wyraźnych podstaw normatywnych do odwoływania się do 

orzeczeń sądów zagranicznych przy interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
Brak formalnego związania wyrokiem sądu zagranicznego nie oznacza jednak, że sąd polski nie 
może ,,skorzystać” z wyroku sądu obcego, zarówno gdy dotyczy on badanego stanu faktycznego, 
jak i wówczas gdy odnosi się on do stanu faktycznego podobnego lub nawet objętego zakresem 
innej, niż interpretowana, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Za braniem pod uwagę wyroków sądów obcych przemawia jednak konieczność dążenia do wy-
pracowania jednolitej wykładni przepisów umowy międzynarodowej. Wniosek taki można wypro-
wadzić pośrednio z art. 31 ust. 1 KPT, która nakazuje przy wykładni umów brać pod uwagę cel 
umowy. Oczywiste jest, że celem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest doprowa-
dzenie do uniknięcia podwójnego opodatkowania. Jest to z kolei możliwe w sytuacji jednolitości 
wykładni umowy w państwach będących jej stroną. Jednym ze sposobów zapewnienia jednolitości 
wykładni umów jest odwoływanie się do praktyki ich wykładni w innych państwach – a więc do 
orzecznictwa sądowego.

Z kolei P. Baker wskazuje, że sądy powinny zwracać uwagę na decyzje organów (nie tylko są-
dów) z innych państw, o ile nie dojdą do wniosku, że rozstrzygnięcia te są błędne (W. Morawski, 
Znaczenie orzecznictwa sądów zagranicznych, s. 6–11).


