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Oddajemy do rąk Państwa kolejną edycję praktycznego poradnika podatkowego w se-
rii Meritum. Jest to pozycja wyjątkowa na rynku wydawniczym, a jej walory wysoko ocenili 
Czytelnicy poprzednich wydań (z lat 2004–2022). 
W jednej, zwartej publikacji znajdziecie Państwo kompleksową, jednocześnie szczegółową 
informację na temat polskiego prawa podatkowego w ujęciu poradnikowym – praktycznym: 
od powstania zobowiązania podatkowego przez podatki dochodowe, VAT, podatek od spadków 
i darowizn po postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę 
decyzji podatkowych czy odpowiedzialność karną skarbową.
W bieżącym wydaniu obszernie omówione zostały nowe, głęboko ingerujące w system podat-
kowy, regulacje związane z wprowadzoną w połowie 2022 roku kolejną wersją tzw. Polskiego 
Ładu. Nowością jest też przedstawienie i porównanie konkurencyjności podatkowej 
i biznesowej niektórych państw Unii Europejskiej oraz wybranych innych państw 
(m.in. USA, Kanady, Chin, Hongkongu i in.). Informacje te – zamieszczone w nowym, osob-
nym rozdziale – pozwalają porównać otoczenie gospodarcze wpływające na opłacalność pro-
wadzenia działalności gospodarczej w Polsce i innych krajach.
Prosty i – tam, gdzie to możliwe – pozbawiony prawniczego „żargonu” język pozwala na 
skorzystanie z walorów niniejszego opracowania również nie-specjalistom. Ułatwieniu – po-
datnikom, płatnikom i inkasentom, ale w szczególności księgowym, prawnikom i doradcom 
podatkowym – w codziennym właściwym stosowaniu przepisów podatkowych służą następu-
jące elementy dzieła:
 – wyczerpujące ujęcie omawianych zagadnień;
 – układ treści umożliwiający szybkie odszukanie potrzebnej informacji przez podział na nie-

wielkie, zwięzłe fragmenty;
 – zamieszczane na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego obja-

śnieniem;
 – rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście umożliwiający w prosty i czy-

telny sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miej-
scu publikacji, dzięki czemu też uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;

 – wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady obrazujące stosowanie danej instytucji pra-
wa podatkowego w praktyce;

 – uwypuklenie najistotniejszych kwestii poprzez zaznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!;
 – liczne schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych infor-

macji;
 – zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów czy pism procesowych;
 – wskazanie podstawy prawnej dla omawianego tematu, instytucji;
 – na końcu większej jednostki tekstu – czytelne podsumowanie omawianego tema-

tu przez podanie reprezentatywnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku, wpły-
wających na stosowanie przepisów przez organy podatkowe interpretacji Ministerstwa 

WPROWADZENIE
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Finansów, pism organów podatkowych oraz wykazu istotnych pozycji literatury przed-
miotu;

 – szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na margine-
sie tekstu;

 – przyjazna dla Czytelnika szata graficzna, zakładki;
 – wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość publikacji i wykorzystanie na co 

dzień przez cały rok.

Mamy nadzieję, że odnajdą i docenią Państwo wszystkie walory publikacji i stanie się ona 
niezastąpioną pomocą oraz nieodzownym elementem w Państwa codziennej pracy.

Zespół redakcyjny
Warszawa, grudzień 2022 r.
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tzw. ogólne prawo podatkowe. Ogólne prawo podatkowe jest to materia z zakresu opo-
datkowania, która może być jednolicie uregulowana dla wszystkich podatków. Są to przede 
wszystkim regulacje dotyczące zobowiązań podatkowych, a także postępowania podatkowego 
[R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2021, s. 33]. Regulacje w przedmiocie zobowią-
zań podatkowych mają więc zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemu podatkowego. 
Ponadto mają one powszechny zakres zastosowania w odniesieniu do wszystkich po-
datków tworzących ten system.

WAŻNE! Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa z zakresu zobowiązań podatkowych mają za-
stosowanie do wszystkich podatków w polskim systemie podatkowym.

PRZYKŁAD: „Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43), 
co prawda nie zawiera przepisu wskazującego, iż do postępowań w  sprawach wynikają-
cych z przepisów tej ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna-
cja podatkowa (t.j. Dz.U. z  2017  r. poz.  201), jednak konieczność zastosowania przepisów 
cyt. ustawy wynika z jej z art. 2 § 1. Stosownie bowiem do treści tego artykułu, ordynacje 
podatkową stosuje się do podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa. 
Pojęcie podatku jest natomiast zdefiniowane w art. 6 cyt. wyżej ustawy. W konsekwencji nie 
powinno budzić wątpliwości, iż w  zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym, mają 
zastosowanie postanowienia ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 201)” (wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2017 r., I GSK 827/15, Legalis).

B. Zakres zastosowania

2Koncepcja zakresu zastosowania ustawy – Ordynacja podatkowa jest szersza – tj. nie ograni-
cza się jedynie do podatków. Całość przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym prze-
pisy z zakresu zobowiązań podatkowych stosuje się również do innych świadczeń 
publicznoprawnych wymienionych w art. 2 o.p.
Ponadto istnieje grupa takich świadczeń, do których zastosowanie w ograniczonym za-
kresie mają wyłącznie przepisy działu III o.p., tj. dotyczące zobowiązań podatkowych. Są 
to świadczenia, do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy inne niż organy 
podatkowe, wówczas organom tym przysługują jedynie uprawnienia organów podatkowych. 

3
Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa (całość ustawy) 

stosuje się do:
Wyłącznie przepisy działu III ustawy – Ordynacja 

podatkowa stosuje się do:

1) podatków,
2) opłat,
3) niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub 
określania uprawnione są organy podatkowe,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lo-
kalnych,
6) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione, 
należących do właściwości organów podatkowych.

1) opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są orga-
ny inne niż organy podatkowe*, **

* dział III o.p. ma zastosowanie, jeżeli odrębne przepisy nie stano-
wią inaczej
** organom tym (tj. innym niż organy podatkowe) przysługują 
uprawnienia organów podatkowych. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. 
w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na 
rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 
2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiado-
mień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 562); rozpo-
rządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podat-
kowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 565); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierp-
nia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu 
informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r. poz. 703); roz-
porządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 
dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz. U. 
poz. 556); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia nie-
których płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
(Dz. U. poz. 1293); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu 
przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1153); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. 
w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1154); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (Dz. U. poz. 1185); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. 
w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1353); rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych 
należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatko-
wego (Dz. U. poz. 2272); rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 
naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą 
być zawarte w rachunkach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 703). 

1. Podstawa prawna i zakres zastosowania

A. Podstawa prawna

1 Problematyka zobowiązań podatkowych uregulowana jest w dziale III („Zobowiązania podatko-
we”) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2651) (dalej: o.p.). W dziale tym wyodrębniono 19 rozdziałów, które odpowiadają kolejnym 
zagadnieniom merytorycznym mieszczącym się w obszarze problematyki zobowiązań podatko-
wych. Są to zagadnienia związane w głównej mierze z powstawaniem zobowiązań podatkowych 
i ich wygasaniem, a także z zabezpieczeniem i odpowiedzialnością za nie. 
Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa z zakresu zobowiązań po-
datkowych wymaga wykładni systemowej przepisów działu III o.p. w kontekście cało-
ści tej ustawy, w tym zwłaszcza kluczowe znaczenie mają Przepisy ogólne zawarte w dzia-
le I o.p. Zasadnicze znaczenie mają zawarte tam definicje, w tym przede wszystkim definicja 
zobowiązania podatkowego.
Zobowiązania podatkowe stanowią podstawowy przedmiot regulacji Ordynacji podatkowej 
(art. 1 pkt 1 o.p.). O znaczeniu przepisów z zakresu zobowiązań podatkowych decyduje więc 
miejsce Ordynacji podatkowej w polskim systemie prawa podatkowego. Ustawa stanowi 
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tzw. ogólne prawo podatkowe. Ogólne prawo podatkowe jest to materia z zakresu opo-
datkowania, która może być jednolicie uregulowana dla wszystkich podatków. Są to przede 
wszystkim regulacje dotyczące zobowiązań podatkowych, a także postępowania podatkowego 
[R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2021, s. 33]. Regulacje w przedmiocie zobowią-
zań podatkowych mają więc zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemu podatkowego. 
Ponadto mają one powszechny zakres zastosowania w odniesieniu do wszystkich po-
datków tworzących ten system.

WAŻNE! Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa z zakresu zobowiązań podatkowych mają za-
stosowanie do wszystkich podatków w polskim systemie podatkowym.

PRZYKŁAD: „Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43), 
co prawda nie zawiera przepisu wskazującego, iż do postępowań w  sprawach wynikają-
cych z przepisów tej ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna-
cja podatkowa (t.j. Dz.U. z  2017  r. poz.  201), jednak konieczność zastosowania przepisów 
cyt. ustawy wynika z jej z art. 2 § 1. Stosownie bowiem do treści tego artykułu, ordynacje 
podatkową stosuje się do podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa. 
Pojęcie podatku jest natomiast zdefiniowane w art. 6 cyt. wyżej ustawy. W konsekwencji nie 
powinno budzić wątpliwości, iż w  zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym, mają 
zastosowanie postanowienia ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 201)” (wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2017 r., I GSK 827/15, Legalis).

B. Zakres zastosowania

2Koncepcja zakresu zastosowania ustawy – Ordynacja podatkowa jest szersza – tj. nie ograni-
cza się jedynie do podatków. Całość przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym prze-
pisy z zakresu zobowiązań podatkowych stosuje się również do innych świadczeń 
publicznoprawnych wymienionych w art. 2 o.p.
Ponadto istnieje grupa takich świadczeń, do których zastosowanie w ograniczonym za-
kresie mają wyłącznie przepisy działu III o.p., tj. dotyczące zobowiązań podatkowych. Są 
to świadczenia, do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy inne niż organy 
podatkowe, wówczas organom tym przysługują jedynie uprawnienia organów podatkowych. 

3
Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa (całość ustawy) 

stosuje się do:
Wyłącznie przepisy działu III ustawy – Ordynacja 

podatkowa stosuje się do:

1) podatków,
2) opłat,
3) niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub 
określania uprawnione są organy podatkowe,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lo-
kalnych,
6) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione, 
należących do właściwości organów podatkowych.

1) opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są orga-
ny inne niż organy podatkowe*, **

* dział III o.p. ma zastosowanie, jeżeli odrębne przepisy nie stano-
wią inaczej
** organom tym (tj. innym niż organy podatkowe) przysługują 
uprawnienia organów podatkowych. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. 
w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na 
rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 
2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiado-
mień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 562); rozpo-
rządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podat-
kowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 565); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierp-
nia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu 
informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r. poz. 703); roz-
porządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 
dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz. U. 
poz. 556); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia nie-
których płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
(Dz. U. poz. 1293); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu 
przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1153); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. 
w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1154); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (Dz. U. poz. 1185); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. 
w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1353); rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych 
należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatko-
wego (Dz. U. poz. 2272); rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 
naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą 
być zawarte w rachunkach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 703). 

1. Podstawa prawna i zakres zastosowania

A. Podstawa prawna

1 Problematyka zobowiązań podatkowych uregulowana jest w dziale III („Zobowiązania podatko-
we”) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2651) (dalej: o.p.). W dziale tym wyodrębniono 19 rozdziałów, które odpowiadają kolejnym 
zagadnieniom merytorycznym mieszczącym się w obszarze problematyki zobowiązań podatko-
wych. Są to zagadnienia związane w głównej mierze z powstawaniem zobowiązań podatkowych 
i ich wygasaniem, a także z zabezpieczeniem i odpowiedzialnością za nie. 
Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa z zakresu zobowiązań po-
datkowych wymaga wykładni systemowej przepisów działu III o.p. w kontekście cało-
ści tej ustawy, w tym zwłaszcza kluczowe znaczenie mają Przepisy ogólne zawarte w dzia-
le I o.p. Zasadnicze znaczenie mają zawarte tam definicje, w tym przede wszystkim definicja 
zobowiązania podatkowego.
Zobowiązania podatkowe stanowią podstawowy przedmiot regulacji Ordynacji podatkowej 
(art. 1 pkt 1 o.p.). O znaczeniu przepisów z zakresu zobowiązań podatkowych decyduje więc 
miejsce Ordynacji podatkowej w polskim systemie prawa podatkowego. Ustawa stanowi 
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2. Zobowiązanie podatkowe – definicja i struktura

A. Definicja zobowiązania podatkowego

4Zobowiązanie podatkowe zostało zdefiniowane w art. 5 o.p. Jest to podstawowe pojęcie z za-
kresu ogólnego prawa podatkowego. Ważne jest więc, że ustawodawca zdecydował się na nor-
matywną definicję klasyczną.
Zgodnie z art. 5 o.p. zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowe-
go zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu 
albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa 
podatkowego. 

Definicja zobowiązania podatkowego odwołuje się do kolejnych dwóch kluczowych dla prawa 
podatkowego pojęć, a mianowicie do pojęcia obowiązku podatkowego i podatku. Oba po-
jęcia zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 4 i 6 o.p. Ponadto w definicji zobowiązania po-
datkowego ustawodawca odwołuje się również do pojęcia przepisów prawa podatkowego. 
To pojęcia znalazło się zaś w słowniczku ustawowym Ordynacji podatkowej (art. 3 pkt 2 o.p.), 
a zatem zostało ono zdefiniowane jedynie na potrzeby tej ustawy.

5Zgodnie z art. 6 o.p. podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bez-
zwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gmi-
ny, wynikające z ustawy podatkowej. Pamiętać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 3 o.p., ilekroć 
w Ordynacji podatkowej mowa jest o podatkach, rozumieć przez to należy również:
1) zaliczki na podatki, 
2) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, 
3) opłaty oraz 
4) niepodatkowe należności budżetowe.

6Ustawodawca pojęcie przepisów prawa podatkowego zdefiniował jedynie na potrzeby 
Ordynacji podatkowej. W art. 3 pkt 2 o.p. przyjęto, że ilekroć w Ordynacji podatkowej jest 
mowa o przepisach prawa podatkowego, rozumie się przez to:
1) przepisy ustaw podatkowych, 
2) postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynaro-
dowych dotyczących problematyki podatkowej, a także
3)  przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

7Dla definicji zobowiązania podatkowego kluczowe znaczenie mają relacje pojęć obo-
wiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Przepisy Ordynacji podatkowej przesądza-
ją, że jeżeli nie powstał obowiązek podatkowy, to również nie może powstać zobowiązanie 
podatkowe. W orzecznictwie przyjmuje się w związku z tym, że powstanie zobowiązania 
podatkowego na mocy art. 5 o.p. uzależnione jest od wcześniejszego zaistnienia obowiązku 
podatkowego. Oznacza to, że stosowanie przepisów podatkowego prawa materialnego z daty 
powstania zobowiązania podatkowego wskutek wydania przez organ podatkowy decyzji usta-
lającej wysokość tego zobowiązania na podstawie art. 21 § 1 pkt 2 o.p. nie ma uzasadnienia 
normatywnego (tak wyrok NSA z dnia 16 listopada 2010 r., II FSK 1158/09, LEX nr 787167). 

WAŻNE! Przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a więc również przepisów działu III (Zobo-
wiązania) nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnopraw-
nych (art. 2 § 4 o.p.). 

PRZYKŁAD: „Należności z tytułu abonamentu RTV mają charakter publicznoprawny a nie cywil-
noprawny, bowiem obowiązek ich uiszczania wynika z ustawy, a nie ma charakteru umow-
nego, zatem podlegają egzekucji administracyjnej, przewidzianej dla należności pieniężnych. 
Tak więc na podstawie art.  2 §  2 o.p., do przedawnienia opłat abonamentowych stosować 
należy art. 70 § 1 o.p. (…)” (wyrok NSA z dnia 27 maja 2020 r., I GSK 1668/19, LEX nr 3007500). 

PRZYKŁAD: „Odpowiednie stosowanie przepisów działu III O.p. do opłaty dodatkowej za 
nieuiszczenie opłaty w  strefie płatnego parkowania, a  które może przybierać postać sto-
sowania wprost w  całości, stosowania z  modyfikacjami lub odmowy ich stosowania, nie 
daje podstaw z uwagi na treść art. 2 § 2 O.p. do odmowy ich stosowania w ogóle nawet 
w przypadku uznania, że przepisy działu III O.p. do niepodatkowych należności budżeto-
wych stosuje się tylko odpowiednio, a nie wprost” (wyrok NSA z dnia 29 września 2019 r., 
I GSK 511/19, LEX nr 2723055).

WAŻNE! Z art. 2 o.p. nie wynika, by przepisy tej ustawy podatkowej znajdowały zastosowanie do 
ceł. Zwraca uwagę wielowiekowa tradycja odrębności tej dziedziny prawa daninowego, która 
odnosi się do ceł stanowiących instrument realizacji wyodrębnionych celów działalności Pań-
stwa (wyrok NSA z dnia 20 października 2009 r., I GSK 386/09, LEX nr 570929).

Orzecznictwo:

– wyrok NSA z dnia 27 maja 2020 r., I GSK 1668/19, LEX nr 3007500 („Należności z tytułu abonamentu RTV 
mają charakter publicznoprawny a nie cywilnoprawny, bowiem obowiązek ich uiszczania wynika z usta-
wy, a nie ma charakteru umownego, zatem podlegają egzekucji administracyjnej, przewidzianej dla na-
leżności pieniężnych. Tak więc na podstawie aert. 2 § 2 o.p., do przedawnienia opłat abonamentowych 
stosować należy art. 70 § 1 o.p.., zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności”.);

– wyrok NSA z dnia 25 września 2019 r., I GSK 511/19, LEX nr 2723055 („Odpowiednie stosowanie przepisów dzia-
łu III o.p. do opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania, a które może przybierać 
postać stosowania wprost w całości, stosowania z modyfikacjami lub odmowy ich stosowania, nie daje pod-
staw z uwagi na treść art. 2 § 2 o.p. do odmowy ich stosowania w ogóle nawet w przypadku uznania, że przepi-
sy działu III o.p. do niepodatkowych należności budżetowych stosuje się tylko odpowiednio, a nie wprost”.);

– wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2017 r., I GSK 827/15, Legalis („Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43)., co prawda nie zawiera przepisu wskazującego, iż do postępowań 
w sprawach wynikających z przepisów tej ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z  2017  r. poz.  201), jednak konieczność zastosowania przepisów cyt. 
ustawy wynika z jej z art. 2 § 1. Stosownie bowiem do treści tego artykułu, ordynacje podatkową stosuje 
się do podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa. Pojęcie podatku jest natomiast 
zdefiniowane w art. 6 cyt. wyżej ustawy. W konsekwencji nie powinno budzić wątpliwości, iż w zakresie 
opodatkowania podatkiem akcyzowym, mają zastosowanie postanowienia ustawy z  dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201)”.);

– wyrok NSA z dnia 20 października 2009 r., I GSK 386/09, LEX nr 570929 („Z art. 2 § 1 i § 2 Ordynacji podat-
kowej nie wynika, by przepisy tej ustawy podatkowej znajdowały zastosowanie do ceł. Zwraca uwagę 
wielowiekowa tradycja odrębności tej dziedziny prawa daninowego, która odnosi się do ceł stanowią-
cych instrument realizacji wyodrębnionych celów działalności Państwa”.).

Literatura: R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2021.



2. zoboWiązanie podatkoWe – definicja i Struktura  4–7

www.meritum.pl 29

 

2. Zobowiązanie podatkowe – definicja i struktura

A. Definicja zobowiązania podatkowego

4Zobowiązanie podatkowe zostało zdefiniowane w art. 5 o.p. Jest to podstawowe pojęcie z za-
kresu ogólnego prawa podatkowego. Ważne jest więc, że ustawodawca zdecydował się na nor-
matywną definicję klasyczną.
Zgodnie z art. 5 o.p. zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowe-
go zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu 
albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa 
podatkowego. 

Definicja zobowiązania podatkowego odwołuje się do kolejnych dwóch kluczowych dla prawa 
podatkowego pojęć, a mianowicie do pojęcia obowiązku podatkowego i podatku. Oba po-
jęcia zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 4 i 6 o.p. Ponadto w definicji zobowiązania po-
datkowego ustawodawca odwołuje się również do pojęcia przepisów prawa podatkowego. 
To pojęcia znalazło się zaś w słowniczku ustawowym Ordynacji podatkowej (art. 3 pkt 2 o.p.), 
a zatem zostało ono zdefiniowane jedynie na potrzeby tej ustawy.

5Zgodnie z art. 6 o.p. podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bez-
zwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gmi-
ny, wynikające z ustawy podatkowej. Pamiętać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 3 o.p., ilekroć 
w Ordynacji podatkowej mowa jest o podatkach, rozumieć przez to należy również:
1) zaliczki na podatki, 
2) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, 
3) opłaty oraz 
4) niepodatkowe należności budżetowe.

6Ustawodawca pojęcie przepisów prawa podatkowego zdefiniował jedynie na potrzeby 
Ordynacji podatkowej. W art. 3 pkt 2 o.p. przyjęto, że ilekroć w Ordynacji podatkowej jest 
mowa o przepisach prawa podatkowego, rozumie się przez to:
1) przepisy ustaw podatkowych, 
2) postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynaro-
dowych dotyczących problematyki podatkowej, a także
3)  przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

7Dla definicji zobowiązania podatkowego kluczowe znaczenie mają relacje pojęć obo-
wiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Przepisy Ordynacji podatkowej przesądza-
ją, że jeżeli nie powstał obowiązek podatkowy, to również nie może powstać zobowiązanie 
podatkowe. W orzecznictwie przyjmuje się w związku z tym, że powstanie zobowiązania 
podatkowego na mocy art. 5 o.p. uzależnione jest od wcześniejszego zaistnienia obowiązku 
podatkowego. Oznacza to, że stosowanie przepisów podatkowego prawa materialnego z daty 
powstania zobowiązania podatkowego wskutek wydania przez organ podatkowy decyzji usta-
lającej wysokość tego zobowiązania na podstawie art. 21 § 1 pkt 2 o.p. nie ma uzasadnienia 
normatywnego (tak wyrok NSA z dnia 16 listopada 2010 r., II FSK 1158/09, LEX nr 787167). 

WAŻNE! Przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a więc również przepisów działu III (Zobo-
wiązania) nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnopraw-
nych (art. 2 § 4 o.p.). 

PRZYKŁAD: „Należności z tytułu abonamentu RTV mają charakter publicznoprawny a nie cywil-
noprawny, bowiem obowiązek ich uiszczania wynika z ustawy, a nie ma charakteru umow-
nego, zatem podlegają egzekucji administracyjnej, przewidzianej dla należności pieniężnych. 
Tak więc na podstawie art.  2 §  2 o.p., do przedawnienia opłat abonamentowych stosować 
należy art. 70 § 1 o.p. (…)” (wyrok NSA z dnia 27 maja 2020 r., I GSK 1668/19, LEX nr 3007500). 

PRZYKŁAD: „Odpowiednie stosowanie przepisów działu III O.p. do opłaty dodatkowej za 
nieuiszczenie opłaty w  strefie płatnego parkowania, a  które może przybierać postać sto-
sowania wprost w  całości, stosowania z  modyfikacjami lub odmowy ich stosowania, nie 
daje podstaw z uwagi na treść art. 2 § 2 O.p. do odmowy ich stosowania w ogóle nawet 
w przypadku uznania, że przepisy działu III O.p. do niepodatkowych należności budżeto-
wych stosuje się tylko odpowiednio, a nie wprost” (wyrok NSA z dnia 29 września 2019 r., 
I GSK 511/19, LEX nr 2723055).

WAŻNE! Z art. 2 o.p. nie wynika, by przepisy tej ustawy podatkowej znajdowały zastosowanie do 
ceł. Zwraca uwagę wielowiekowa tradycja odrębności tej dziedziny prawa daninowego, która 
odnosi się do ceł stanowiących instrument realizacji wyodrębnionych celów działalności Pań-
stwa (wyrok NSA z dnia 20 października 2009 r., I GSK 386/09, LEX nr 570929).

Orzecznictwo:

– wyrok NSA z dnia 27 maja 2020 r., I GSK 1668/19, LEX nr 3007500 („Należności z tytułu abonamentu RTV 
mają charakter publicznoprawny a nie cywilnoprawny, bowiem obowiązek ich uiszczania wynika z usta-
wy, a nie ma charakteru umownego, zatem podlegają egzekucji administracyjnej, przewidzianej dla na-
leżności pieniężnych. Tak więc na podstawie aert. 2 § 2 o.p., do przedawnienia opłat abonamentowych 
stosować należy art. 70 § 1 o.p.., zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności”.);

– wyrok NSA z dnia 25 września 2019 r., I GSK 511/19, LEX nr 2723055 („Odpowiednie stosowanie przepisów dzia-
łu III o.p. do opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania, a które może przybierać 
postać stosowania wprost w całości, stosowania z modyfikacjami lub odmowy ich stosowania, nie daje pod-
staw z uwagi na treść art. 2 § 2 o.p. do odmowy ich stosowania w ogóle nawet w przypadku uznania, że przepi-
sy działu III o.p. do niepodatkowych należności budżetowych stosuje się tylko odpowiednio, a nie wprost”.);

– wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2017 r., I GSK 827/15, Legalis („Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43)., co prawda nie zawiera przepisu wskazującego, iż do postępowań 
w sprawach wynikających z przepisów tej ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z  2017  r. poz.  201), jednak konieczność zastosowania przepisów cyt. 
ustawy wynika z jej z art. 2 § 1. Stosownie bowiem do treści tego artykułu, ordynacje podatkową stosuje 
się do podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa. Pojęcie podatku jest natomiast 
zdefiniowane w art. 6 cyt. wyżej ustawy. W konsekwencji nie powinno budzić wątpliwości, iż w zakresie 
opodatkowania podatkiem akcyzowym, mają zastosowanie postanowienia ustawy z  dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201)”.);

– wyrok NSA z dnia 20 października 2009 r., I GSK 386/09, LEX nr 570929 („Z art. 2 § 1 i § 2 Ordynacji podat-
kowej nie wynika, by przepisy tej ustawy podatkowej znajdowały zastosowanie do ceł. Zwraca uwagę 
wielowiekowa tradycja odrębności tej dziedziny prawa daninowego, która odnosi się do ceł stanowią-
cych instrument realizacji wyodrębnionych celów działalności Państwa”.).

Literatura: R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2021.
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kretyzowany. Utożsamiać go należy z abstrakcyjną powinnością przymusowego świadczenia 
pieniężnego, tj. potencjalnej powinności zapłaty podatku. Jego nieskonkretyzowanie wynika 
z: braku pewności co do tego, czy faktycznie powstanie obowiązek zapłaty podatku, w jakiej 
wysokości, gdzie i kiedy. Konkretyzacja w tym zakresie następuje dopiero w związku z prze-
kształceniem obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie 
jest już konkretnym zobowiązaniem do zapłacenia znanej kwoty podatku na rzecz Skarbu 
Państwa, województwa, powiatu albo gminy, w terminach i miejscu określonych w przepisach 
prawa podatkowego. 

Rysunek 1

Zobowiązanie 
podatkowe 

Obowiązek 
podatkowy 

Podatkowoprawny stan 
faktyczny wynikający z ustawy 

podatkowej 

Źródło: opracowanie własne.

Każde zobowiązanie podatkowe wynika z obowiązku podatkowego. Nie zawsze jednak obo-
wiązek podatkowy przekształca się w zobowiązanie podatkowe. Tak np. z obowiązku 
podatkowego nie wykształci się zobowiązanie podatkowe wówczas, gdy podatnik skorzysta 
z ulgi lub zwolnienia podatkowego.

PRZYKŁAD: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 
i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.) obowiązek podatkowy z tytułu 
nabycia w drodze darowizny powstanie z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. 
Jeżeli podatnik należy do tzw. grupy zerowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeń-
stwo, ojczym, macocha) i spełni inne warunki wskazane w art. 4a u.p.s.d. wówczas skorzysta 
z całkowitego zwolnienia podatkowego. Pomimo więc, że powstał obowiązek podatkowy, 
to zobowiązanie podatkowe nie powstało. 

B. Struktura zobowiązania podatkowego

9Koncepcja stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym jest wzorowana na stosunku 
zobowiązaniowym w prawie cywilnym. Dla jego opisu zastosowanie znajdują zatem elementy 
konstrukcji prawnej zobowiązania na gruncie prawa cywilnego, tj.: podmioty (dłużnik i wie-
rzyciel), treść (tj. uprawnienia i obowiązki podmiotów) oraz przedmiot [R. Mastalski, Prawo 
podatkowe, Warszawa 2021, s. 160]. Dłużnikiem w podatkowym stosunku zobowiązaniowym 
jest podatnik, wierzycielem zaś jest beneficjent danego podatku (państwo lub gmina) re-
prezentowany przez właściwe organy podatkowe. Zespół obowiązków dłużnika to dług, zaś 
uprawnienia wierzyciela to wierzytelność. Przedmiotem świadczenia jest natomiast podatek. 

WAŻNE! Jeśli nie istnieje obowiązek podatkowy, to również nie powstanie zobowiązanie podat-
kowe.

PRZYKŁAD: „Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardo-
wych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094) podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba 
prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi dzia-
łalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem 
loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik 
turnieju gry pokera. Jeśli dany podmiot nie posiada koncesji lub zezwolenia, wówczas ni-
weczy to możliwość powstania obowiązku podatkowego i powstanie zobowiązania podat-
kowego. W takim przypadku nie powstaje obowiązek podatkowy i wystąpi w ogóle poda-
tek od gier” (wyrok NSA z dnia 20 maja 2021 r., II GSK 1168/20, Legalis).

8 W świetle definicji, zobowiązanie podatkowe wynika z obowiązku podatkowego. Zgodnie 
z art. 4 o.p. obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkre-
tyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zda-
rzenia określonego w tych ustawach. Pojęcie to zaś odwołuje się do pojęcia ustawy podatko-
wej. Zostało ono również, podobnie jak pojęcie przepisów prawa podatkowego, zdefiniowane 
w słowniczku ustawowym Ordynacji (art. 3 pkt 1 o.p.) na potrzeby tej ustawy. I tak, ilekroć 
w Ordynacji podatkowej jest mowa o ustawach podatkowych, rozumie się przez to ustawy 
dotyczące:
1) podatków, 
2) opłat oraz 
3) niepodatkowych należności budżetowych 
określające:
a)  podmiot,
b)  przedmiot opodatkowania,
c)  powstanie obowiązku podatkowego,
d)  podstawę opodatkowania, 
e) stawki podatkowe oraz 
f) regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, 
a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

WAŻNE! „Żadne postanowienia umowne nie mogą modyfikować zawartych w ustawach podat-
kowych regulacji dotyczących m.in. podmiotu, przedmiotu, podstawy opodatkowania. Zobo-
wiązanie podatkowe ma charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny i dlatego obowiązku 
podatkowego jak i zakresu opodatkowania nie można wyprowadzać z postanowień umowy cy-
wilnoprawnej” (wyrok NSA z dnia 26 lipca 2019 r., II FSK 3017/17, LEX nr 2752110).

Wykładnia językowa i systemowa przepisów definiujących wymienione pojęcia kreuje nastę-
pującą sekwencję zdarzeń. Początek (źródło) obowiązku poniesienia daniny publicznej zgod-
nie z art. 84 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) (dalej: Konstytucja RP) stanowi ustawa. Jest to ustawa podatkowa, 
a więc ustawa określająca elementy konstrukcji prawnej podatku oraz okoliczności powstania 
obowiązku podatkowego. Z ustawy podatkowej wynika więc podatkowoprawny stan fak-
tyczny. Wówczas gdy taki – opisany w ustawie podatkowej – podatkowoprawny stan faktycz-
ny zrealizuje się (zaistnieje) w rzeczywistości (tj. zdarzenia opisane w ustawie zaistnieją) 
powstanie obowiązek podatkowy. Obowiązek ten ma charakter abstrakcyjny i nieskon-
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kretyzowany. Utożsamiać go należy z abstrakcyjną powinnością przymusowego świadczenia 
pieniężnego, tj. potencjalnej powinności zapłaty podatku. Jego nieskonkretyzowanie wynika 
z: braku pewności co do tego, czy faktycznie powstanie obowiązek zapłaty podatku, w jakiej 
wysokości, gdzie i kiedy. Konkretyzacja w tym zakresie następuje dopiero w związku z prze-
kształceniem obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie 
jest już konkretnym zobowiązaniem do zapłacenia znanej kwoty podatku na rzecz Skarbu 
Państwa, województwa, powiatu albo gminy, w terminach i miejscu określonych w przepisach 
prawa podatkowego. 

Rysunek 1
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Źródło: opracowanie własne.
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