
1 OrdPU Art. 13

Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość

Rozdział 1. Organy podatkowe

Art. 13. [Organy podatkowe] § 1. Organem podatkowym, stosownie do
swojej właściwości, jest:

1)5 naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego,
wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek woje-
wództwa – jako organ pierwszej instancji;

1a)6 naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy w zakre-
sie decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 li-
stopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947
i 2255);

2)7 dyrektor izby administracji skarbowej – jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu

skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, z za-
strzeżeniem pkt 1a,

b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierw-

szej instancji;
3) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od

decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo mar-
szałka województwa.

§ 2.8 Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym
– jako:

1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności de-
cyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub
stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu;

2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których
mowa w pkt 1;

3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen
transakcyjnych;

5 Art. 13 § 1 pkt 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.

6 Art. 13 § 1 pkt 1a dodany ustawą z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

7 Art. 13 § 1 pkt 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.

8 Art. 13 § 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.

10



Art. 13a OrdPU 1

4) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów
prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie
określonym w art. 14e § 1;

5)9 organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez
banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o otwartych
i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej;

6) organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających;
7) organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 119g

§ 1.
§ 2a.10 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatko-

wym – jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania inter-
pretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1
i w art. 14e § 1a.

§ 2b.10 Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest orga-
nem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach, o których mowa
w art. 14a § 1.

§ 2c.10 W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia na-
czelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz
dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu podatkowego, przy-
sługują także radcy skarbowemu, wykonującemu czynności orzecznicze
w tym organie.

§ 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze.

Art. 13a. [Rozszerzenie uprawnień podatkowych na inne organy] Rada
Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów
podatkowych:

1) Szefowi Agencji Wywiadu,
2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
4) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,
5) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego

– jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami
bezpieczeństwa państwa.

9 Art. 13 § 2 pkt 5 w brzmieniu ustawy z dnia 24.11.2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2491), która wchodzi w życie 13.01.2018 r.

10 Art. 13 § 2a–2c dodane ustawą 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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1 OrdPU Art. 14–14a

Art. 14. [Uprawnienia ministra] § 1.11 Szef Krajowej Administracji Skar-
bowej sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych.

§ 2.12 W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczegól-
ności zadań analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wy-
nikające z deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów
skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych.

§ 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zacho-
waniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo
chronionych.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funk-
cjonowanie portalu podatkowego i jest administratorem danych podatni-
ków, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich
korzystających z tego portalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Art. 14a. [Pisemna interpretacja] § 1.13 Minister właściwy do spraw fi-
nansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prze-
pisów 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 podatko-
wego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)

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

§ 1a. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności:
1) opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja

przepisów prawa podatkowego;
2) wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych

przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz
z uzasadnieniem prawnym.

11 Art. 14 § 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.

12 Art. 14 § 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.

13 Art. 14a § 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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Art. 14a OrdPU 1

§ 1b. Z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej nie może wystąpić
organ administracji publicznej.

§ 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uza-
sadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:

1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podat-
kowego wymagających wydania interpretacji ogólnej;

2)14 wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego
w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach in-
dywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych
stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich sa-
mych stanach prawnych.

§ 3.15 Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku
w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie
podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa albo od decyzji
lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia
wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie
spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa, lub

2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpre-
tacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

§ 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogól-
nej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.
Postanowienie nie zawiera danych identyfikujących stronę postępowania,
w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidu-
alną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Przepisy
rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio.

§ 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie
obejmuje danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wy-
dano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną
we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.

§ 7.16 Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów
publicznych organy podatkowe przekazują niezwłocznie akta dotyczące

14 Art. 14a § 2 pkt 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.

15 Art. 14a § 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.

16 Art. 14a § 7 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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wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, posta-
nowień oraz interpretacji indywidualnych.

§ 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania inter-
pretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opubli-
kowania interpretacji ogólnej.

§ 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na
wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, 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 i art. 171 oraz przepisy rozdziałów 3a,
5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio.

§ 10.17 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu
usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do wydawania, jako
organ pierwszej instancji, postanowień, o których mowa w § 5, oraz wy-
konywania czynności, o których mowa w § 7.

§ 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod
uwagę zapewnienie sprawności postępowania, określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera
dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w § 2, oraz sposób
uiszczenia opłaty.

Art. 14b. [Moc wiążąca interpretacji] § 1.18 Dyrektor Krajowej Informacji
Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej
sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indy-
widualną).

§ 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego
stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

§ 2a.19 Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą
być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia
i obowiązki organów podatkowych.

§ 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowią-
zany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycz-
nego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stano-

17 Art. 14a § 10 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

18 Art. 14b § 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.

19 Art. 14b § 2a w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

14
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wiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia
przyszłego.

§ 4.20 Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zezna-
nia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie inter-
pretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się po-
stępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej
oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty
w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fał-
szywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje
skutków prawnych.

§ 5.21 Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych ele-
mentów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację
są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli po-
datkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa zo-
stała rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu
podatkowego.

§ 5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie
przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji
ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje się postano-
wienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednocze-
snym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku
w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z po-
daniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje za-
żalenie.

§ 5b. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych ele-
mentów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których ist-
nieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wy-
danej z zastosowaniem art. 119a lub stanowić nadużycie prawa, o którym
mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

§ 5c.22 Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej
zwraca się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w za-

20 Art. 14b § 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.

21 Art. 14b § 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.

22 Art. 14b § 5c w brzmieniu ustawy z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537),
która wchodzi w życie 17.08.2017 r.
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kresie, o którym mowa w § 5b, chyba że stan faktyczny lub zdarze-
nie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było przedmiotem uzy-
skanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Opi-
nię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, której przedmiotem jest
zagadnienie odpowiadające stanowi faktycznemu lub zdarzeniu przy-
szłemu przedstawionemu we wniosku o wydanie interpretacji indywi-
dualnej, wraz z wnioskiem organu uprawnionego do wydania interpre-
tacji indywidualnej o jej wydanie, po usunięciu danych identyfikują-
cych wnioskodawcę oraz inne podmioty w nich wskazane, dołącza się
do akt sprawy.

§ 6.23 (uchylony)
§ 6a.24 (uchylony)
§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w dro-

dze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera
dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także
sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f, mając na względzie
konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia
sprawnej obsługi wnioskodawców.

Art. 14c. [Zastosowanie się do interpretacji] § 1. Interpretacja indywidu-
alna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu fak-
tycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy
wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnie-
nia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym
zakresie.

§ 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja
indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uza-
sadnieniem prawnym.

§ 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia
skargi do sądu administracyjnego.

§ 4. Interpretację indywidualną wydaną w formie dokumentu elek-
tronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Art. 14d. [Rozszerzenie stosowania] § 1. Interpretację indywidualną
przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie

23 Art. 14b § 6 uchylony ustawą z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

24 Art. 14b § 6a uchylony ustawą 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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później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego
terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.

§ 2. W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa
się za wydaną z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 1, jeżeli
zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało przesłane przed
upływem tego terminu.

§ 3. Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poin-
formowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawar-
tej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnię-
cia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie, a w przypadku gdy
wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji
indywidualnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu
wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

Art. 14da.25 [Uprawnienia ministra] Minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub
objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględnia-
jąc w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Art. 14e. [Interpretacja, zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia]
§ 1.26 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu:

1) zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nie-
prawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów,
Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej;

2) uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie
w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wy-
dania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w spra-
wie wydania interpretacji indywidualnej.

§ 1a.27 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu:
1)28 zmienić interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi

do sądu administracyjnego na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia

25 Art. 14da dodany ustawą z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), która
wchodzi w życie 1.03.2017 r.

26 Art. 14e § 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.

27 Art. 14e § 1a dodany ustawą z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.

28 Art. 14e § 1a pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 7.04.2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 935), która wchodzi w życie 1.06.2017 r.
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30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.);

2) stwierdzić wygaśniecie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona
niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie
prawnym;

3) uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie,
o którym mowa w art. 14b § 5a;

4) zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku
zmiany interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu;

5) uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przed-
stawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie od-
powiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w posta-
nowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację
indywidualną.

§ 2. Zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do
opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na
podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja.

§ 3. Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej
oraz zmiana lub uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a,
następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

§ 4. Zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o których
mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie zostały
wydane interpretacja indywidualna lub postanowienie, albo jego następcy
prawnemu.

§ 5. Stwierdzając wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, w postano-
wieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem
miejsca jej publikacji.

Art. 14f. [Opłata od wniosku] § 1. Wniosek o wydanie interpretacji in-
dywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 2. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpre-
tacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych
pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

§ 2a. Zwrot nienależnej opłaty następuje nie później niż w terminie
7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji.

§ 2b. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega
zwrotowi wyłącznie w przypadku:

1) wycofania wniosku – w całości;
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2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim
odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w odpo-
wiedniej części;

3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w odpowiedniej części.
§ 3. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi

dochód budżetu państwa.

Art. 14g. [Braki formalne] § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywi-
dualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 lub innych
wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpatrze-
nia.

§ 2–3. (uchylone)

Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie] W sprawach dotyczących interpre-
tacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1,
art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b,
art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213
w zakresie uzupełniania lub sprostowania co do skargi do sądu admini-
stracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7,
10, 14, 16 i 23 działu IV.

Art. 14i. [Publikacja interpretacji] § 1. Interpretacje ogólne są publiko-
wane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów
oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 1a. Objaśnienia podatkowe są zamieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra wła-
ściwego do spraw finansów publicznych pod nazwą „Objaśnienia podat-
kowe”, wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia.

§ 2.29 Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o któ-
rych mowa w art. 14e § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są nie-
zwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu
na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji.

§ 3. Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących
wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest
niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finan-
sów publicznych.

§ 4. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych za-

29 Art. 14i § 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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mieszcza się informację o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wyga-
śnięcia interpretacji indywidualnej.

§ 5. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych za-
mieszcza się informacje o nieprawidłowych interpretacjach indywidual-
nych, które z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy,
dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać
zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia.

Art. 14j. [Podmioty wydające interpretacje indywidualne] § 1. Stosow-
nie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, bur-
mistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, opłata za wniosek o wydanie
interpretacji indywidualnej stanowi dochód budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.

§ 2a. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek wo-
jewództwa zmienia wydaną przez ten organ interpretację indywidualną,
uchyla ją i stwierdza jej wygaśnięcie oraz zmienia lub uchyla postanowie-
nie, o którym mowa w art. 14b § 5a.

§ 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1–2a stosuje się odpowiednio
przepisy niniejszego rozdziału.

Art. 14k. [Skutki zastosowania się do interpretacji] § 1. Zastosowa-
nie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej
wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu pra-
womocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpreta-
cję indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przy-
padku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

§ 2. Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może
szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nie-
uwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

§ 3. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która
uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nie-
uwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się
postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz
nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Art. 14l. [Skutki podatkowe] W przypadku gdy skutki podatkowe zwią-
zane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przed-
miotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji
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ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie
się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku] § 1. Zastosowanie
się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnię-
cie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu
sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku
w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpreta-
cji, jeżeli:

1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zasto-
sowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji
nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan
faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opu-
blikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji in-
dywidualnej.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:
1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do końca

roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację
ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwier-
dzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis
orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indy-
widualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;

2) w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do końca
kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną,
doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej
wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzecze-
nia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną
ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;

3) w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków – okres do końca
miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną,
doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej
wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzecze-
nia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną
ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

§ 3. Na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w de-
cyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego or-
gan podatkowy określa również wysokość podatku objętego zwolnie-
niem, o którym mowa w § 1, albo – w przypadku uiszczenia podatku
w zakresie objętym tym zwolnieniem – określa wysokość nadpłaty.

§ 4. Organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie
doręczenia odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 2, podając jednocze-
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śnie informacje, z jakim dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku
płacenia podatku wynikającego z uchylonej przez orzeczenie interpretacji.

Art. 14n. [Odpowiednie stosowanie] § 1. Przepisy art. 14k i art. 14m
stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wyda-
nej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworze-
nie tej spółki – w zakresie dotyczącym działalności tej spółki;

1a) zastosowania się przez podatkową grupę kapitałową w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych do interpre-
tacji indywidualnej wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek
spółki planującej utworzenie tej grupy, w zakresie działalności tej
podatkowej grupy kapitałowej;

2) zastosowania się przez oddział lub przedstawicielstwo do interpre-
tacji indywidualnej dotyczącej działalności tego oddziału lub przed-
stawicielstwa wydanej przed powstaniem tego oddziału lub przed-
stawicielstwa na wniosek tworzącego je przedsiębiorcy.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, zmianę, uchylenie lub
stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej albo zmianę lub
uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, doręcza się
odpowiednio spółce, podatkowej grupie kapitałowej w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oddziałowi lub przed-
stawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji
indywidualnej.

§ 3. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku:
1)30 uchylenia interpretacji indywidualnej – na podstawie art. 14e § 1a

pkt 3;
2) zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a.

§ 4. W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie
rozliczeniowym do:

1) objaśnień podatkowych – stosuje się odpowiednio przepisy
art. 14k–14m,

2)31 utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji
Skarbowej – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k i art. 14m

– z zastrzeżeniem art. 14na.
§ 5. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w § 4

pkt 2, rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów

30 Art. 14n § 3 pkt 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.

31 Art. 14n § 4 pkt 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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prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wy-
dawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do
takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym,
w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4, oraz w okresie
12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.

§ 6. W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego, o którym mowa
w § 4, oraz okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozlicze-
niowego zastosowanie mają wydane w odniesieniu do takiego samego za-
gadnienia interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe, wydane w ta-
kim samym stanie prawnym przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu
rozliczeniowego, o którym mowa w § 4, począwszy od dnia opublikowa-
nia takiej interpretacji ogólnej lub zamieszczenia takich objaśnień podat-
kowych przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w § 4
pkt 2, należy rozumieć odpowiednio wyjaśnienie zakresu i sposobu sto-
sowania przepisów prawa podatkowego wynikające z interpretacji ogól-
nej lub wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania
tych przepisów, zawarte w objaśnieniach podatkowych.

§ 7. Przez okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 4, w przypadku
podatków nierozliczanych okresowo, rozumie się miesiąc, w którym po-
wstał obowiązek podatkowy w danym podatku.

Art. 14na. [Wyłączenie zastosowania przepisów] Przepisów art. 14k–14n
nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przed-
miotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących
przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;
2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa

w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.

Art. 14o. [Postępowanie w razie niewydania interpretacji] § 1. W razie
niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d
uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin
wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawi-
dłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

§ 2. Przepisy art. 14e i art. 14i § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie] Przepisy niniejszego rozdziału sto-
suje się odpowiednio do należności płatników lub inkasentów, zobowią-
zań osób trzecich oraz do należności, o których mowa w art. 52 § 1.

Art. 14r. [Wniosek wspólny] § 1. Z wnioskiem o wydanie interpretacji
indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczest-
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niczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających
uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).

§ 2. Zainteresowani wskazują we wniosku wspólnym jeden podmiot,
który jest stroną postępowania w sprawie interpretacji, oraz składają
oświadczenie, o którym mowa w art. 14b § 4.

§ 3. Interpretację indywidualną lub postanowienie w sprawie doręcza
się podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym zainteresowanym
doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia.

§ 4. Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty okre-
ślonej zgodnie z art. 14f i liczby zainteresowanych wskazanych we wnio-
sku.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 przepisy niniejszego roz-
działu stosuje się odpowiednio.

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w dro-
dze rozporządzenia, wzór wniosku wspólnego zawierającego dane iden-
tyfikujące zainteresowanych oraz dane wskazane w § 2 i w art. 14b § 3–5,
a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4, mając na względzie
konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia
sprawnej obsługi wnioskodawców.

Art. 14s. [Wniosek o wydanie interpretacji w związku z udzielanym
zamówieniem publicznym] § 1. Z wnioskiem o wydanie interpretacji in-
dywidualnej może wystąpić zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164, z późn. zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób oblicze-
nia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Przepisu
art. 14b § 4 nie stosuje się.

§ 2. Przepisy art. 14k–14n stosuje się odpowiednio do podmiotu reali-
zującego zamówienie.

Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych

Art. 15. [Przestrzeganie właściwości organów] § 1. Organy podatkowe
przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

§ 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem
również zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podat-
kowych, określonych na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 16. [Właściwość rzeczowa] Właściwość rzeczową organów podatko-
wych ustala się według przepisów określających zakres ich działania.
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Art. 17. [Właściwość miejscowa] § 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie sta-
nowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się
według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika,
inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić,
w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych
w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych ka-
tegorii podatników, płatników lub inkasentów w sposób odmienny niż
określony w § 1, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca za-
mieszkania lub siedziby za granicą, miejsce uzyskiwania dochodów oraz
miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

Art. 17a. [Odpowiedzialność podatkowa osoby trzeciej] Organem po-
datkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzial-
ności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla po-
datnika, płatnika lub inkasenta.

Art. 17b. [Następstwo prawne, organ podatkowy właściwy miejscowo]
§ 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obo-
wiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych przez następcę praw-
nego, jest organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego.

§ 2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach następ-
stwa prawnego spadkobierców oraz zapisobierców jest organ właściwy
ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Art. 18. [Zmiana właściwości miejscowej] § 1. Jeżeli w trakcie roku po-
datkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu roz-
liczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejsco-
wej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo
za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był wła-
ściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić,
w drodze rozporządzenia, przypadki, w których, w razie zmiany wła-
ściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczenio-
wego, właściwym organem podatkowym jest organ inny niż wymieniony
w § 1, uwzględniając w szczególności zmianę miejsca zamieszkania, po-
bytu lub siedziby podatnika.

Art. 18a. [Zmiana właściwości miejscowej po zakończeniu roku po-
datkowego] § 1. Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego
okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwo-
ści miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym
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