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Wstęp

Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w usta-

wie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr8, 

poz. 60 ze zm). Są to kluczowe regulacje mające wpływ na technikę obli-

czania i uiszczania zobowiązań podatkowych oraz kontrolę poprawności ich 

deklarowania i zapłaty. Przepisy tej ustawy stosuje się nie tylko do zobowią-

zań podatkowych, ale również do opłat oraz innych niepodatkowych należ-

ności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, opłaty 

skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach 

lokalnych.

W przepisach Ordynacji podatkowej zawarto defi nicje, m.in. obowiązku 

i zobowiązania podatkowego, podatku oraz podatnika, płatnika, inkasenta 

i organu podatkowego. Ustawa określa też sposób powstania zobowiązania 

podatkowego, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, zabezpiecze-

nie wykonania zobowiązań, sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, 

skutki powstania zaległości podatkowej, a także postępowanie podatkowe, 

kontrolę podatkową i czynności sprawdzające.

Tłumaczenie uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone w szczegól-

nych instytucjach proceduralnych w 2008, 2009 oraz 2010 roku. Zaczynając 

od najbardziej elementarnych kwestii, należy wskazać na zmianę w zakresie 

naliczania odsetek za zwłokę. W przypadku złożenia prawnie skutecznej ko-

rekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, 

w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się 

obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% standardowej stawki. 

Istotną zmianą przetłumaczonej ustawy jest ograniczenie odpowiedzial-

ności nabywcy przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części  przedsiębiorstwa 

za zaległości podatkowe. Po pierwsze wykluczono z rygoru tej odpowiedzial-

ności nabywcę składników majątku związanego z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, jeżeli wartość jednostkowa tych składników w dniu zbycia 

wynosi co najmniej 15 000 zł, a po drugie wyłączono tę odpowiedzialność, 

gdy nabywca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć 
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General issues of tax law are regulated by the Tax Ordinance act of 

29 August 1997 (J.L. of 2005, No. 8, item 60 as amended). Th ese are key regu-

lations aff ecting the calculation and payment of tax obligations and monitoring 

of the correctness of their declaration and payment. Th e provisions of this act 

apply not only to tax obligations, but also to taxes, fees and non-tax dues to 

the State budged and to the budgets of local government units, which the tax 

authorities are entitled to establish or determine, as well as stamp duty and fees, 

referred to in provisions on taxes and local fees.

Th e provisions of the Tax Ordinance include defi nitions of tax liability and 

tax obligation, tax, the taxpayer, the tax remitter, the tax collector and the tax 

authority. Th is act also defi nes the manner in which a tax obligation arises, 

the liability for tax obligations, security on the performance of an obligation, 

methods of extinguishing tax obligations, the consequences of creating tax ar-

rears, as well as tax proceedings, tax audits and tax inspections.

Th is translation includes amendments that were introduced in the specifi c 

procedural institutions in 2008, 2009 and 2010. One of the most essential issues 

is the change in charging default interest on tax arrears. In the case of a legally 

eff ective correction of the statement, containing a justifi cation of the reasons for 

the correction and full payment of tax arrears, within seven days from the date 

of submitting the correction, a reduced rate of the default interest for late pay-

ment of 75 per cent of the standard rate will apply.

A signifi cant change in this act is the limitation of liability of the ac-

quirer of an enterprise or an organised part of an enterprise for tax arrears. 

Firstly, the acquirer of the assets related to economic activity (...), if their 

unit value at the date of transfer is at least 15,000 PLN, have been excluded 
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o zaległościach. Natomiast przepisów o odpowiedzialności nabywcy przed-

siębiorstwa za jego zaległości podatkowe nie stosuje się przy nabyciu w postę-

powaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym.

Wiele zmian wprowadzonych w ostatnim czasie ma na celu ochronę podat-

ników zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu kontroli. Co do zasady 

organy podatkowe muszą zawiadomić podatnika o planowanej kontroli co naj-

mniej 7 dni naprzód, przy czym będzie ona musiała zostać wszczęta nie później 

niż 30 dni od doręczenia zawiadomienia. Za zgodą podatnika kontrola może się 

rozpocząć wcześniej. Sprecyzowano także obowiązki kontrolującego w zakresie 

zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego – w szczególności musi wskazać, 

które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycz-

nym i prawnym. Wprowadzono obowiązek poinformowania strony wzywanej 

na przesłuchanie o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o zwią-

zanej z tym możliwości niestawienia się na wezwanie.

Istotne zmiany nastąpiły także w zakresie postępowania podatkowego oraz 

jego zakończenia, czyli wydania decyzji podatkowej. Stronie przysługuje prawo 

wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów także 

po zakończeniu postępowania. Kwestie dotyczące wykonania decyzji zostały 

umieszczone w odrębnym rozdziale. Określono w nim zasady wykonalności 

decyzji nieostatecznych i ostatecznych, nadawania rygoru natychmiastowej wy-

konalności oraz wstrzymania wykonania decyzji, wydawania decyzji o zabez-

pieczeniu, etc. Zasadą jest, iż decyzja, od której przysługuje odwołanie w nor-

malnym toku instancji, nie podlega wykonaniu z mocy prawa.

Znacznym uproszczeniem wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2010 r. jest 

możliwość złożenia odpisu dokumentu, potwierdzonego za zgodność z orygi-

nałem przez notariusza albo przez prowadzącego sprawę pełnomocnika stro-

ny będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

Tłumaczenie na język angielski przedmiotowego tekstu ustawy jest opar-

te na praktycznym doświadczeniu w zakresie stosowania powyżej powoła-

nych instytucji oraz pozostałych regulacji ustawy. Liczymy, iż pozycja będzie 

bardzo pomocna dla osób niewładających językiem polskim, a chcących zro-

zumieć zasady dotyczące najnowszej wersji podstawowego aktu podatkowego. 

Tłumaczenie może także się okazać niezbędne dla podmiotów obsługujących 

spółki z kapitałem zagranicznym.

Paweł Jabłonowski

Bartłomiej Sobieraj

Katarzyna Stępnicka
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from this liability, and secondly an acquirer who, despite exercising due dili-

gence, could not know about the arrears is also excluded from this liability. 

However, the provisions on the liability of the enterprise’s acquirer for tax ar-

rears will not apply to the acquisition in enforcement proceedings and bank-

ruptcy.

Many of the recent changes were aimed at increasing the protection 

of taxpayers, both before, during, and after a tax audit. In principle, the tax 

authorities must notify the taxpayer of a planned audit at least seven days in 

advance, but it will have to be initiated no later than 30 days from the date of 

delivery of a notifi cation. Upon the consent of the taxpayer, the audit can be-

gin earlier. Th e act also specifi es the responsibilities of controlling authorities 

within the scope of the objections made by controlled party – in particular, 

it will have to indicate the reservations that were not taken into account, to-

gether with the factual and legal justifi cation. An obligation to inform the re-

quested party to the hearing of the right to refuse to consent to a hearing, and 

the related right of non-attendance to the summons were also introduced.

Th ere have also been signifi cant changes concerning tax proceedings and 

their termination and conclusion – namely issuing a tax decision. Parties have 

the right to inspect the case fi le, make notes, copies or duplicates, even after 

the termination of the proceedings. Issues concerning the implementation 

of the decision have been placed in a separate chapter. It sets out rules for the 

enforceability of a fi nal and non-fi nal decision, declaring a decision immediate-

ly enforceable and suspending the enforcement of a decision, issuing a decision 

on security etc. Th e principle is that a decision that can be appealed against in 

the normal course of the proceedings will not be enforceable by force of law.

A signifi cant simplifi cation introduced with eff ect from 1 January 2010 is 

allowing a copy of a document, certifi ed as the original by a notary public or by 

a proxy: a legal adviser, an attorney at law or a tax adviser, to be submitted.

Th e English translation of this act is based on practical experience in the ap-

plication of these institutions and other regulations. We hope that this position 

will be very helpful for people who do not have a good grasp of Polish, but who 

want to understand the rules concerning the latest version of the basic tax act. 

Th e translation may be very useful for the entities servicing companies with 

foreign capital.

Paweł Jabłonowski

Bartłomiej Sobieraj

Katarzyna Stępnicka


