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Wykaz SkrótóW

1. Akty prawne

VI dyrektywa – szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie har-
monizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podat-
ków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujedno-
licona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, s. 1; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 23, z późn. zm.)

dyrektywa  – dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 
z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1137)

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(tekst jedn: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.)

pr. cel. – ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 858 z późn. zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.)

pr. upadł. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

2006/112/WE
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p.u.s.a. – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1066)

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana: 
Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37)

u.d.j.s.t. – ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198)

u.f.p. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

u.i.c.t.u. – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz. U. poz. 915)

u.i.d.p. – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 z późn. zm.)

u.k.s. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.)

u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.)

u.p.a. – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.)

u.p.c.c. – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-
prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 223 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.)

u.p.s.d. – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.)

u.p.t.p.a. – ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz 
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

u.r. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1047)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

ustawa o KRS – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.)
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u.s.u.s. – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.)

u.t.d. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)

u.u.i.s. – ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 578)

u.z.o.n. – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

u.z.p.d. – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

2. Czasopisma i inne oficjalne publikatory

AUW – Acta Universitatis Wratislaviensis
Biul. Skarb. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
Biul. SN – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wo-

jewódzkich sądów administracyjnych
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
DGP – Dziennik Gazeta Prawna
DP – Doradca Podatkowy, biuletyn Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Dz. U. – Dziennik Ustaw
Dz. Urz. – Dziennik Urzędowy
Dz. Urz. MF – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
M. Pod. – Monitor Podatkowy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
NP – Nowe Prawo
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich 

sądów administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz-

nych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A
PiP – Państwo i Prawo
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
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Wykaz skrótów

PP – Przegląd Podatkowy
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
Rec. – zbiór orzeczeń sądów wspólnotowych (przed dniem 1 maja 2004 r.)
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny
SIP – System Informacji Podatkowej, http://sip.mf.gov.pl
Zb. Orz. – zbiór orzeczeń sądów wspólnotowych (po dniu 1 maja 2004 r.)
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

3. Inne

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (do dnia 30 listopada 2009 r.)
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (od dnia 1 grudnia 2009 r.)
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
VAT – podatek od towarów i usług (ang. value added tax)
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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Wstęp

WStęp

Poprzednie wydanie książki (Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji) 
opierało się na stanie prawnym z 2013 r. W polskim prawie podatkowym przez 3 lata 
przepisy potrafią się zmienić kilkadziesiąt razy. Procesowi temu poddana jest, nieste-
ty, również ordynacja podatkowa – polski „kodeks podatkowy”. Zmienność i nieprze-
widywalność przepisów podatkowych jest bodajże największym problemem całego 
naszego systemu podatkowego. Skoro zaś pierwsze wydanie książki było pomyślane 
jako komentarz praktyczny, to najwyższy czas go uaktualnić.

W obecnym wydaniu Czytelnik znajdzie m.in. omówienie większości zmian, ja-
kie przyniósł 2015 r. Ilość tych zmian jest duża, by nie powiedzieć – zbyt duża. O ile 
nowelizacje ordynacji podatkowej w latach 2013–2014 nie stanowiły szczególnego 
przełomu w przepisach, to już zmiany w latach 2015–2016 sięgają znacznie głębiej. 
O swoistym „festiwalu” nowelizacji może świadczyć choćby fakt, że same zmiany na 
2016 r. mają swoje źródło w kilkunastu różnych ustawach. Zdarzało się, że zmieniano 
przepisy, które jeszcze nie zdążyły wejść w życie. Najszersza nowelizacja zawarta jest 
w ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.). W książce omówiono takie 
nowe regulacje ustawowe, jak klauzula in dubio pro tributario, klauzula o przeciw-
działaniu unikaniu opodatkowania, nowe przepisy w zakresie właściwości organów 
podatkowych, interpretacji indywidualnych, pełnomocnictw, doręczeń drogą elektro-
niczną itp. Omówiono także wpływ nowelizacji przepisów prawa cywilnego w zakre-
sie nowej definicji dokumentu na podatkowe postępowanie dowodowe. Treść książki 
uzupełniono o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje Mi-
nistra Finansów.

Tak jak pierwsze wydanie, niniejsze opracowanie było pisane przede wszystkim 
z myślą o codziennej praktyce osób zajmujących się w Polsce podatkami – przedsię-
biorców, księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, stąd 
wynika tak szerokie oparcie treści książki na poglądach judykatury. W książce przy-
wołano ponad 1400 orzeczeń sądów. Mam nadzieję, że książka i prezentowane w niej 
treści pomogą Czytelnikowi w codziennych, niełatwych kontaktach z aparatem skar-
bowym i będą pomocne w ewentualnych sporach przed sądami administracyjnymi.

autor
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rozdział 1

Zakres stosowania prZepisów 
ordynacji podatkowej

1. Cel uchwalenia ordynacji podatkowej
Większość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) weszła w życie dnia 1 stycznia 1998 r. (niektóre 
z nich weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy, tj. dnia 13 listopada 1997 r.), zastępując 
przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z późn. zm.), dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu 
i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 21 grudnia 1958 r. o szczególnym trybie ściągania zaległości z tytułu nie-
których zobowiązań właścicieli nieruchomości wobec Państwa (Dz. U. Nr 77, poz. 398 
z późn. zm.) oraz przepisy szczególne postępowania w sprawach zobowiązań podatko-
wych zawarte w dziale III ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). Zamierzeniem ustawo-
dawcy, co wynika z treści art. 1 o.p. oraz uzasadnienia projektu ustawy, było stworzenie 
„kodeksu podatkowego”, obejmującego zarówno ogólne podatkowe prawo materialne, 
jak i postępowanie podatkowe. Według uzasadnienia projektu tej ustawy celem regulacji 
było: „Skodyfikowanie w jednym akcie prawnym rangi ustawowej ogólnego prawa po-
datkowego, co – wzorem przedwojennej Ordynacji podatkowej – powinno w istotnym 
stopniu przyczynić się do upowszechnienia tego prawa, równocześnie zaś ułatwić jego 
stosowanie” (zob. uzasadnienie projektu ustawy – Ordynacja podatkowa, druk sejmowy 
nr 1177, s. 2, Sejm II kadencji). Przepisy ordynacji podatkowej powinny więc stanowić 
bazę, podstawowy wzorzec dla wykładni przepisów podatkowego prawa materialnego, 
zawartego w ustawach szczegółowych, oraz regulować w sposób kompleksowy zagad-
nienia proceduralne związane z obowiązkami podatkowymi.

2. Zakres przedmiotowy ustawy
Zgodnie z art. 1 o.p. ustawa normuje:

 1) zobowiązania podatkowe;
 2) informacje podatkowe;
 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;
 4) tajemnicę skarbową.
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Tak zakreślony zakres przedmiotowy spotkał się z krytyką doktryny. Podkre-
śla się, że zakres ten nie jest kompletny i nie oddaje w sposób dokładny zawartej 
w ustawie materii, poszerzanej przez kolejne nowelizacje (por. S. Babiarz, B. Dauter, 
B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka -Medek, Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2004, s. 13). Nie zagłębiając się w dyskusję na tle doktrynal-
nym, należy jednak zauważyć, że z punktu widzenia interesów podatnika (szczegól-
nie podatnika-przedsiębiorcy) istotnego znaczenia nabiera sens wyrażenia zawartego 
w art. 1 pkt 3 o.p. Ustawodawca, wymieniając postępowanie podatkowe, kontrolę po-
datkową i czynności sprawdzające, wprowadził je następnie w podobnie nieuporząd-
kowanej kolejności do przepisów działu IV, V i VI ordynacji podatkowej. Kolejność ta 
jest wynikiem czystego przypadku, gdyż gdyby normodawca chciał zachować istotę 
poszczególnych regulacji, to kolejność działów powinna być następująca: czynności 
sprawdzające (wstępna, czysto „techniczna” ocena działań podatnika pod kątem zgod-
ności z warunkami formalnymi zawartymi w przepisach materialnego prawa podatko-
wego), kontrola podatkowa (merytoryczna ocena działań podatnika pod kątem zgod-
ności z warunkami formalnymi i materialnymi zawartymi w przepisach materialnego 
prawa podatkowego, oparta na postępowaniu dowodowym, kończąca się opinią orga-
nu – protokołem kontroli) i postępowanie podatkowe (merytoryczna ocena działań 
podatnika pod kątem zgodności z warunkami formalnymi i materialnymi zawartymi 
w przepisach materialnego prawa podatkowego, oparta na postępowaniu dowodowym, 
kończąca się wymiarem podatku – decyzją podatkową). Wbrew pozorom wymieniona 
kolejność działań aparatu skarbowego ma duże znaczenie dla pełnej realizacji gwaran-
cji procesowych podatnika, a obserwowane w praktyce przypadki wzajemnego prze-
nikania się tych działań nie powinny mieć miejsca. Dla przykładu w trakcie wszczę-
tego postępowania podatkowego nie powinno się wszczynać kontroli podatkowej lub 
dokonywać czynności sprawdzających. Wynika to nie tyle z systematyki ustawowej, 
która może sugerować równoważność poszczególnych instytucji, ile przede wszyst-
kim z istoty poszczególnych regulacji i celów, jakim służą. Czynności sprawdzające 
to wstęp do ewentualnej kontroli lub postępowania podatkowego. Kontrola podatkowa 
to z kolei wstęp do postępowania podatkowego. Tylko taka kolejność oddaje sens i cel 
poszczególnych regulacji. Gwarancje procesowe podatnika zakreślają w najszerszy 
sposób przepisy działu IV, gdzie mamy do czynienia z postępowaniem wymiarowym, 
poprzedzającym wydanie decyzji podatkowej. Trzeba zauważyć, że w zasadzie tylko 
postępowanie wymiarowe podlega ocenie sądów administracyjnych, powołanych do 
kontroli działań administracji publicznej. Na etapie kontroli podatkowej, kończącej się 
protokołem kontroli, który nie podlega kognicji sądów administracyjnych, gwarancje 
procesowe podatnika doznają istotnych ograniczeń, a w trakcie czynności sprawdza-
jących, które nie muszą być w żaden sposób dokumentowane, są one tylko zaakcen-
towane, gdyż rola podatnika sprowadza się tu w zasadzie wyłącznie do okazywania 
dokumentów i deklaracji. Dokonywanie w trakcie postępowania podatkowego czyn-
ności sprawdzających czy wszczynanie kontroli podatkowej musi więc prowadzić do 
naruszenia przepisów działu IV, dających podatnikowi najszerszą ochronę.

Powyższą konstatację potwierdzają zasady rządzące postępowaniem kontrolnym, 
prowadzonym przez organy kontroli skarbowej w trybie przepisów rozdziału 3 ustawy 
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z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720 
z późn. zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 3 u.k.s. organ kontroli skarbowej może w ramach 
prowadzonego postępowania kontrolnego (będącego de iure postępowaniem podat-
kowym; zob. art. 31 ust. 2 pkt 3 u.k.s.) przeprowadzić kontrolę podatkową. Nie oce-
niając zasadności wprowadzenia takiej regulacji (a jest ona mocno kontrowersyjna), 
trzeba zauważyć, że ten wyjątek od przedstawionych wyżej zasad potwierdza, że usta-
wodawca musiał go wprowadzić do ustawy o kontroli skarbowej, gdyż nie można go 
wywieść z przepisów ordynacji podatkowej. Gdyby było inaczej, to na mocy odesła-
nia zawartego w art. 31 ust. 1 u.k.s. wprowadzanie przepisu art. 13 ust. 3 u.k.s. było-
by zupełnie zbędne.

Niestety, zmiana dokonana od dnia 1 stycznia 2016 r. w art. 282a § 2 o.p., gdzie 
w pkt 3 przewidziano, że zakaz wszczynania kontroli podatkowej w zakresie spraw 
rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego nie dotyczy przypadku, 
gdy kontrola podatkowa jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie 
stwierdzenia nadpłaty, burzy wskazaną wyżej systematykę i dlatego należy ocenić tę 
zmianę negatywnie. Podkreślając „niezbędność” kontroli, ustawodawca bardziej używa 
nowej regulacji jako elementu „odstraszającego” od składania wniosków o stwierdze-
nie nadpłaty, niż jako uzasadnionego i koniecznego przełamania systematyki ustawy.

Przyjmując w art. 1 o.p. zakres przedmiotowy ustawy, ustawodawca wyraźnie od-
graniczył informacje podatkowe od postępowania podatkowego, kontroli podatkowej 
i czynności sprawdzających. Wydaje się zatem zasadne twierdzenie, że po wszczęciu 
jakiegokolwiek z powyższych postępowań i wobec braku odesłania do przepisów re-
gulujących informacje podatkowe organ podatkowy nie może już sięgać do przepisów 
rozdziału 11 działu III ordynacji podatkowej. Ograniczenie to nie dotyczy organów 
kontroli skarbowej; zob. art. 33 i n. u.k.s.

3. Zasada in dubio pro tributario

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197) wprowadzono do ordynacji podatkowej 
przepis art. 2a, zawierający zasadę in dubio pro tributario o treści: „Nie dające się 
usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na ko-
rzyść podatnika”.

Dyspozycja normy, zawartej w art. 2a o.p., odnosi się literalnie wyłącznie do „po-
datników”, nie regulując sytuacji płatników, inkasentów, następców prawnych i osób 
trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe podatników. Dostrzegając tę 
niekonsekwencję ustawodawcy oraz mając na uwadze inne wątpliwości związane z no-
wym przepisem, Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 r., 
PK4.8022.44.2015, Dz. Urz. MF z 2016 r. poz. 4, stwierdził zasadnie, że: „Art. 2a Or-
dynacji podatkowej odnosi się w swojej treści jedynie do podatnika. Nie ma jednak 
żadnych uzasadnionych powodów, które uniemożliwiałyby stosowanie tego przepisu 
także w sprawach innych podmiotów obciążanych obowiązkami wynikającymi z prze-
pisów prawa podatkowego – płatników, inkasentów, następców prawnych podatnika 
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Marek Kwietko-Bębnowski – doradca podatkowy prowadzący własną 
kancelarię od ponad 25 lat; członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa 
Podatkowego II, III, V i VI kadencji, w latach 2002–2010 członek Krajowej 
Rady Doradców Podatkowych, w tym jej wiceprzewodniczący odpo-
wiedzialny za współpracę z parlamentem i Ministerstwem Finansów; 
autor wielu artykułów o tematyce podatkowej, współautor komentarza 
do ustawy o doradztwie podatkowym (2. wydanie, Warszawa 2015).

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ordynacji podatkowej oparty 
przede wszystkim na orzecznictwie NSA. Jest opracowaniem, które będzie przydatne 
w toku procedur podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych i jedno-
cześnie najobszerniejszym na rynku zbiorem aktualnego orzecznictwa sądowego 
(ponad 1500 przywołanych orzeczeń) w sprawach związanych ze stosowaniem prze-
pisów ordynacji podatkowej, co może w sposób decydujący pomóc we wzmocnieniu 
argumentacji sporządzanych pism procesowych, w tym skarg do sądu. Książka, wskazując 
kierunki wykładni stosowane przez sądy, wypełnia lukę pomiędzy komentarzami do usta-
wy a codzienną, podatkową rzeczywistością.

W opracowaniu znajdziemy wyjaśnienia dotyczące m.in.:
– interpretacji indywidualnych,
– nadpłat i ich oprocentowania,
– przedawnienia zobowiązań podatkowych,
–  odpowiedzialności osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności 

członków zarządu osób prawnych,
–  pułapek proceduralnych związanych ze stosowaniem przepisów procesowych.

W drugim wydaniu książki omówiono nowe regulacje ustawowe, w tym m.in.: klauzulę 
in dubio pro tributario, klauzulę o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, nowe 
przepisy w odniesieniu do właściwości organów podatkowych, interpretacji indywi-
dualnych, pełnomocnictw oraz doręczeń drogą elektroniczną. Ukazano również wpływ 
nowelizacji przepisów prawa cywilnego w zakresie nowej defi nicji dokumentu na 
podatkowe postępowanie dowodowe.

Publikacja skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób zawodowo 
zajmujących się prawem podatkowym (księgowych, doradców podatkowych, adwo-
katów i radców prawnych).

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL
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