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W polskim systemie prawnym podatki odgrywaj¹ ogromn¹ rolê. W ci¹gu ostatnich lat wzros³o

równie¿ znaczenie prawa podatkowego, postrzeganego jednak przede wszystkim jako jednostron-

ne dzia³anie nastawione na realizacjê celów podatkowych. Polski system podatkowy jest, jak

wiemy, niedoskona³y. Brak w nim jasnych i precyzyjnych rozwi¹zañ, które zapobiega³yby zarów-

no tworzeniu siê luk prawnych, jak i ca³ego ,,g¹szczu” przepisów, w którym trudno siê poruszaæ

nawet profesjonalistom. Od 1.1.1998 r., tj. od momentu obowi¹zywania Ordynacji podatkowej, ta

swego rodzaju Konstytucja podatkowa by³a przedmiotem wielokrotnych nowelizacji, licznych

opracowañ doktryny, wielu wypowiedzi glosatorów (aprobuj¹cych i krytycznych) oraz oczywi-

œcie przedmiotem ogromnej liczby orzeczeñ s¹dów administracyjnych.

W zakresie stosowania Ordynacji, na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypowiada³ siê równie¿

resort finansów, dokonuj¹c wyk³adni przepisów oraz przedstawiaj¹c ró¿ne propozycje zmian le-

gislacyjnych. Zmiany te polega³y nie tylko na tworzeniu nowych instytucji prawnych czy te¿

wprowadzaniu przepisów nak³adaj¹cych kolejne obowi¹zki na podatnika, ale wiele zmian zmie-

rza³o tak¿e do zmniejszenia ,,dysonansu” miêdzy organami administracji podatkowej a podatni-

kiem, który w stosunku obywatel – organ zajmuje zdecydowanie gorsz¹ pozycjê.

Ostatnia propozycja odnoœnie do zmniejszenia obci¹¿eñ podatkowych, w tym równie¿ zwi¹za-

nych z postêpowaniem podatkowym, zosta³a przedstawiona przez Ministra Finansów Jana Vincent-

-Rostowskiego podczas konferencji, która odby³a siê w Ministerstwie Finansów 22.2.2008 r. Resort

finansów, maj¹c na uwadze stworzenie ram dla stabilnego wzrostu gospodarczego oraz najlep-

szych warunków dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, przedstawi³ propozycjê zmian w Ordy-

nacji podatkowej. Wœród katalogu zmian mo¿na wymieniæ m.in.:

1) wprowadzenie zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych,

2) wprowadzenie nowej instytucji zawiadamiania podatnika o zamiarze wszczêcia kontroli,

3) wprowadzenie trybu uchylenia zabezpieczenia przymusowego w razie przyjêcia zabezpiecze-

nia dobrowolnego,

4) rozszerzenie form zabezpieczenia wykonania decyzji (zastaw na lokacie bankowej),

5) zawiadamianie podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowi¹zania,

6) okreœlenie 5-letniego terminu przedawnienia na weryfikacjê zwrotu podatku VAT oraz wyso-

koœci straty w podatku dochodowym,

7) mo¿liwoœæ roz³o¿enia na raty orzeczonych kosztów postêpowania podatkowego.

Deklaracje resortu finansów zaowocowa³y nowelizacj¹ Ordynacji podatkowej, której obszar

okreœla ustawa z 7.11.2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych

innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1318). Wœród zaproponowanych zmian znalaz³y siê zarówno

te, które dotycz¹ interpretacji podatkowych (zmiany „kosmetyczne”), zabezpieczenia zobowi¹zañ

podatkowych, z³o¿enia prawnie skutecznej deklaracji czy te¿ zmian odnosz¹cych siê do zap³aty

podatków, jak i zmian w brzmieniu przepisów reguluj¹cych odpowiedzialnoœæ osób trzecich (przede
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wszystkim nabywcy przedsiêbiorstwa, dzier¿awcy i u¿ytkownika oraz wspólników spó³ki jawnej,

cywilnej, partnerskiej oraz komplementariusza i cz³onków zarz¹du). Ustawodawca zaproponowa³

szereg nowych zapisów, które obowi¹zuj¹ od 1.1.2009 r. I tak, w Dziale IV dodano ca³y nowy

Rozdzia³ 16 ,,Wykonanie decyzji” (art. 239a–239j OrdPU), w którym szczegó³owo omówione

zosta³y zasady wykonania decyzji nieostatecznych, ostatecznych oraz decyzji o zabezpieczeniu.

W art. 239a–239j OrdPU znalaz³y siê m.in. regulacje okreœlaj¹ce przes³anki nadania rygoru natych-

miastowej wykonalnoœci, formê prawn¹ nadania rygoru przez organ podatkowy, w³aœciwoœæ orga-

nów w tym zakresie. W Rozdziale 16a ustawodawca wskaza³ równie¿, w jakich przypadkach nie

nadaje siê rygoru natychmiastowej wykonalnoœci oraz kiedy organ podatkowy I instancji mo¿e

wstrzymaæ wykonanie decyzji ostatecznej.

Kolejne liczne zmiany odnosz¹ siê do postêpowania podatkowego, uregulowanego w Dziale VI

OrdPU. Rozszerzono zapisy mówi¹ce o reprezentacji kontrolowanego, dodano nowe przepisy

art. 282b i 282c, które uszczegó³awiaj¹ ponowne wszczêcie kontroli podatkowej, jak równie¿ tryb

prowadzenia kontroli, np. od 1.1.2009 r. kontrola mo¿e byæ równie¿ prowadzona w siedzibie

organu podatkowego, je¿eli mo¿e to usprawniæ prowadzenie kontroli.

Wszystkie wymienione obszary zmian s¹ niezwykle korzystne dla podatnika. Dotyczy to za-

równo zmian o charakterze porz¹dkuj¹cym obecne procedury, jak i tych, które wprowadzaj¹ no-

we instytucje prawne oraz nowe tryby postêpowania. Oczywiœcie nie zmienia to faktu, ¿e w postê-

powaniu podatkowym organy podatkowe i podatnik nie s¹ i nie bêd¹ równoprawnymi stronami

stosunków prawnopodatkowych.

O zrównaniu praw bêdziemy mogli mówiæ wy³¹cznie w sytuacji, kiedy organ i podatnik (skar-

¿¹cy) wkrocz¹ na drogê s¹dow¹. Tylko dziêki s¹downictwu administracyjnemu (s¹downictwu

powszechnemu w przypadku z³o¿enia pozwu o odszkodowanie) podatnik i organ podatkowy bêd¹

dysponowaæ w tym samym stopniu ustanowionymi gwarancjami procesowymi oraz bêd¹ mieæ

identyczne mo¿liwoœci dochodzenia swoich racji. W procesie wyst¹pi¹ jako równoprawni ucze-

stnicy sporu, który odbêdzie siê przed bezstronnym i niezawis³ym arbitrem, podczas jawnego

postêpowania s¹dowego.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e podatki to ta sfera ¿ycia publicznego, która dotyka nas wszystkich.

Z prawem podatkowym mamy do czynienia wszyscy, gdy¿ ka¿dy musi p³aciæ daninê na rzecz

bud¿etu pañstwa. Nasze obowi¹zki wzglêdem fiskusa uruchamiaj¹ ca³¹ machinê podatkow¹,

a my stajemy siê uczestnikami stosowania prawa – uczestnikami, których œwiadomoœæ prawna ma

ogromne znaczenie w kontaktach z organami podatkowymi.

Niniejsza publikacja stanowi próbê uporz¹dkowania najistotniejszych kwestii zwi¹zanych z in-

stytucjami prawnymi umo¿liwiaj¹cymi podatnikowi wyst¹pienie np. z wnioskiem o zastosowanie

ulg podatkowych, o udzielenie interpretacji, o uznanie prawid³owoœci wyboru i stosowania ceny

transakcyjnej, o przyjêcie zabezpieczenia, o dokonanie potr¹cenia, o stwierdzenie nadp³aty, sko-

rygowanie deklaracji itp.

W ksi¹¿ce przedstawiono w sposób szczegó³owy mo¿liwoœci wzruszenia decyzji (postanowie-

nia) organu zarówno w trybie zwyk³ym (odwo³anie, za¿alenie), jak i w postêpowaniach nadzwy-

czajnych zmierzaj¹cych do sanowania decyzji ostatecznych (wznowienie postêpowania, stwier-

dzenie niewa¿noœci decyzji, uchylenie b¹dŸ zmiana decyzji ostatecznej). W publikacji omówiono

równie¿ takie zagadnienia, jak udzia³ organizacji spo³ecznej w postêpowaniu podatkowym, udziela-

nie pe³nomocnictw, tryb sk³adania skarg na ,,opiesza³oœæ” organu, przywrócenie terminu, wszczêcie

oraz zasady prowadzenia postêpowania, prawa podatnika w zakresie postêpowania dowodowego,

kontrolnego oraz czynnoœci sprawdzaj¹cych. Z niniejszego komentarza Czytelnik dowie siê, w ja-

kich okolicznoœciach mo¿emy mówiæ o bezprzedmiotowoœci postêpowania i jakie to rodzi skutki

dla podatnika. Ksi¹¿ka wskazuje tak¿e przes³anki zawieszenia, omawia odpowiedzialnoœæ odszko-
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dowawcz¹ Skarbu Pañstwa, kary porz¹dkowe oraz tryb postêpowania w zakresie zwrotu kosztów

postêpowania.

Odrêbny dzia³ pracy zosta³ poœwiêcony s¹dowej ochronie stron postêpowania podatkowego.

W tej czêœci publikacji omówione zosta³o znaczenie i zadania s¹dów administracyjnych, zakres

kognicji WSA i NSA, rodzaje wydawanych orzeczeñ i tryb ich zaskar¿enia, sposób sporz¹dzenia

skargi (skargi kasacyjnej), jak równie¿ przes³anki warunkuj¹ce przyznanie skar¿¹cemu pomocy

prawnej.

Zobowi¹zania podatkowe oraz postêpowanie podatkowe i s¹dowoadministracyjne omówione

w niniejszej pracy uwzglêdniaj¹ aktualny stan prawny i opieraj¹ siê na obowi¹zuj¹cych przepi-

sach Ordynacji podatkowej oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

Ksi¹¿ka zawiera 144 wzory pism oraz wniosków kierowanych do organów podatkowych i s¹dów

(skargi, skargi kasacyjne, pozwy). Jednoczeœnie zosta³a ona opatrzona obszernym komentarzem

oraz objaœnieniami, które wyjaœniaj¹ zagadnienia merytoryczne zwi¹zane z dan¹ instytucj¹ b¹dŸ

trybem postêpowania. Ponadto do ka¿dego wzoru do³¹czono wykaz literatury oraz orzecznictwo

s¹dów administracyjnych (WSA i NSA) oraz S¹du Najwy¿szego.

Mam nadziejê, ¿e praca ta w istotny sposób pomo¿e zarówno podatnikom, jak i ich profesjo-

nalnym pe³nomocnikom wybraæ najkorzystniejszy sposób za³atwienia sprawy oraz dokonaæ oce-

ny otrzymanych decyzji podatkowych, w przypadku zaœ niezadowolenia z rozstrzygniêcia organu

sporz¹dziæ odwo³anie, wniosek czy te¿ skargê do WSA (skargê kasacyjn¹ do NSA).
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