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143. pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami celno-

skarbowymi    828
144. pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika czasowo    831
145. informacja do szefa krajowej administracji skarbowej o treści 

postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora    836
146. Uwierzytelnienie odpisu udzielonego pełnomocnictwa 

adwokatowi, radcy prawnemu i doradcy podatkowemu    838
147. postanowienie w sprawie wyznaczenia tymczasowego 

pełnomocnika szczególnego dla osoby fizycznej    841
148. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika 

szczególnego dla osoby fizycznej    845
149. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika 

szczególnego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej    847

  XViii   załatwianie Spraw    849

150. zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania 
podatkowego    851

151. ponaglenie w związku z niezałatwieniem sprawy we właściwym 
terminie    856

152. ponaglenie w związku z niezakończeniem postępowania 
podatkowego we właściwym terminie    860

153. postanowienie o uznaniu ponaglenia za uzasadnione    863
154. Skarga na bezczynność organu podatkowego    865
155. Upoważnienie funkcjonariusza celno-skarbowego do załatwienia 

sprawy w imieniu organu podatkowego    870
156. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności w toku postępowania 

podatkowego    872
157. Upoważnienie do wydawania zaświadczeń    873

  XiX   doręczenia    875

158. Wniosek o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej    877

159. zawiadomienie o zmianie adresu    879
160. zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu    882
161. adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia    885
162. Wniosek o doręczanie pism na adres skrytki pocztowej    887
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  XX   wezwania    889

163. Wezwanie osoby fizycznej do złożenia wyjaśnień    891
164. Wezwanie prezesa zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością do złożenia zeznań    896
165. Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia dowodów w sprawie    899
166. Wezwanie osoby prawnej do udzielenia wyjaśnień w sprawie 

korekty deklaracji    901
167. Wniosek o pomoc prawną    903

  XXi   przywrócenie terminu    905

168. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zastrzeżeń 
do protokołu badania ksiąg podatkowych w postępowaniu 
podatkowym    907

169. Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania    912
170. postanowienie o przywróceniu terminu    915
171. postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie 

sprzeciwu    917
172. zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu 

na wniesienie sprzeciwu    921
173. postanowienie o pozostawieniu podania o przywrócenie terminu 

bez rozpatrzenia    924

  XXii   wSzczęcie poStępowania    927

174. postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego    929
175. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego    932
176. postanowienie w sprawie połączenia postępowań    935
177. zażalenie na postanowienie o połączeniu postępowań    938
178. Wezwanie do usunięcia braków formalnych podania    940
179. zażalenie na postanowienie o pozostawieniu podania bez 

rozpatrzenia    942
180. postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia    945

  XXiii   metryka, protokoły i adnotacja    947

181. Metryka sprawy    949
182. protokół przesłuchania świadka    951
183. protokół przesłuchania strony    956
184. protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie    959
185. protokół oględzin    962
186. protokół zabezpieczenia zebranych dowodów    964
187. protokół wydania dokumentów    966
188. adnotacja    968
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  XXiV   udoStępnianie akt    969

189. Żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów 
dokumentów    971

190. postanowienie o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych 
odpisów dokumentów    974

191. postanowienie o odmowie umożliwienia stronie zapoznania się 
z dokumentami z akt sprawy    976

192. zażalenie na postanowienie o odmowie umożliwienia sporządzenia 
kopii akt postępowania podatkowego    978

  XXV   dowody    981

193. Wniosek o dopuszczenie dowodu    983
194. Wniosek o przeprowadzenie dowodu    987
195. postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu    989
196. postanowienie o wyznaczeniu terminu do przedstawienia dowodu    992
197. zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu 

z przesłuchania świadków w toku kontroli podatkowej    995
198. zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu 

z przesłuchania świadków w toku postępowania podatkowego    998
199. zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu 

z przesłuchania biegłego    1000
200. Wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia dowodu    1001
201. Wniosek w sprawie udzielenia asysty    1002
202. Wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym    1005
203. protokół badania ksiąg    1007
204. zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg    1015
205. postanowienie o powołaniu biegłego    1017
206. pozew o ustalenie stosunku prawnego    1020
207. zawiadomienie o wyznaczeniu stronie 7-dniowego terminu 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego    1026

  XXVi   rozprawa    1029

208. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy    1031
209. postanowienie o odmowie przeprowadzenia rozprawy    1037
210. postanowienie o powołaniu na świadka w toku rozprawy    1040
211. protokół rozprawy    1043

  XXVii   zawieSzenie poStępowania    1047

212. postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego    1049
213. zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania 

podatkowego    1052
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214. Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego    1055
215. postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania 

podatkowego    1058
216. postanowienie o wezwaniu strony do wystąpienia o rozstrzygnięcie 

zagadnienia wstępnego    1060
217. postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego 

prowadzonego przez urząd celny    1062
218. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania    1065
219. postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania 

podatkowego    1067
220. postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania 

podatkowego    1070
221. Wniosek do sądu o wyznaczenie kuratora spadku    1072

  XXViii   decyzje    1075

222. Wniosek o umorzenie postępowania    1077
223. decyzja o umorzeniu postępowania    1080
224. postanowienie o zajęciu stanowiska przez inny organ    1088
225. decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego    1096
226. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego    1101
227. Wniosek o uzupełnienie decyzji    1108
228. Wniosek o sprostowanie decyzji    1111
229. decyzja o uzupełnieniu decyzji    1113
230. decyzja o sprostowaniu decyzji    1117
231. postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji    1120
232. postanowienie o odmowie sprostowania decyzji    1123
233. zażalenie na postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji    1126
234. zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania decyzji    1129
235. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu rachunkowego    1132
236. postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki    1134
237. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji    1139
238. postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji    1141

  XXiX   poStanowienia    1145

239. postanowienie o włączeniu dokumentów do akt sprawy    1147
240. postanowienie o wyłączeniu dokumentów z akt sprawy    1150

  XXX   odwołania    1155

241. odwołanie od decyzji organu podatkowego    1157
242. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania    1171
243. Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia odwołania    1174
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244. decyzja uwzględniająca odwołanie (samokontrolna)    1177
245. Stanowisko do odwołania    1181
246. postanowienie o niedopuszczalności odwołania    1185
247. postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania    1191
248. postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia    1196
249. postanowienie o zleceniu przeprowadzenia dodatkowego 

postępowania dowodowego    1200
250. Wniosek – cofnięcie odwołania    1204
251. postanowienie o odmowie uwzględnienia cofnięcia odwołania    1206
252. decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji    1210
253. decyzja w całości uchylająca decyzję organu pierwszej instancji 

i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia    1216
254. decyzja w części uchylająca decyzję organu pierwszej instancji    1223
255. decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze    1233

  XXXi   Skarga i Skarga kaSacyjna do Sądu 

adminiStracyjnego    1239

256. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję 
podatkową    1241

257. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku    1255
258. Skarga kasacyjna do naczelnego Sądu administracyjnego 

na decyzję podatkową    1257
259. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez organ podatkowy    1270
260. Skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego    1274
261. Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego 

w sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego    1279

  XXXii   wykonanie decyzji    1287

262. postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności 
decyzji nieostatecznej    1289

263. zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej 
wykonalności decyzji nieostatecznej    1293

264. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji    1295
265. postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji    1298
266. zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania 

wykonania decyzji    1300

  XXXiii   wznowienie poStępowania    1303

267. Żądanie wznowienia postępowania podatkowego    1305
268. postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego    1309
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269. decyzja o odmowie wznowienia postępowania podatkowego    1310
270. decyzja uchylająca w całości decyzję dotychczasową    1313
271. decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej w całości 

lub w części    1316

  XXXiV   Stwierdzenie nieważności decyzji    1319

272. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji    1321
273. decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji    1326
274. decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej    1328
275. decyzja stwierdzająca nieważność decyzji    1330

  XXXV   uchylenie lub zmiana decyzji oStatecznej    1333

276. Wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej, na mocy której strona 
nie nabyła praw    1335

277. Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona 
nie nabyła praw    1340

278. decyzja uchylająca decyzję ostateczną, na mocy której strona 
nie nabyła praw    1342

279. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną, na mocy której strona 
nie nabyła praw    1345

280. decyzja zmieniająca wymiarową decyzję ostateczną    1348
281. decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie uchylenia 

lub zmiany decyzji ostatecznej    1352

  XXXVi   wygaśnięcie decyzji    1355

282. decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji    1357

  XXXVii   odpowiedzialność odSzkodowawcza    1363

283. Wniosek o wypłatę odszkodowania z powodu stwierdzenia 
nieważności decyzji    1365

284. powództwo do sądu powszechnego o odszkodowanie    1368

  XXXViii   kary porządkowe    1379

285. postanowienie o nałożeniu kary porządkowej    1381
286. zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej    1389
287. Wniosek o uchylenie postanowienia o nałożeniu kary porządkowej    1393
288. postanowienie o uchyleniu postanowienia o nałożeniu kary 

porządkowej    1395
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289. postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu 
kary porządkowej    1398

290. zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia 
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292. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży    1412
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311. informacja o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości 
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wykaz Skrótów

akty prawne

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

dyrektywa – dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w spra-
wie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowa-
nia i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 
z 11.03.2011, 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 z późn. zm.)

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 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 admi-
nistracyjnego (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 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania kar-
nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.)

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

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

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. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

2006/112/WE

2011/16/UE
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pr. cel. – ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 z późn. zm.)

pr. restr. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.)

pr. upad. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.)

p.w. ustawę – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadza-
jące ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 
poz. 1948 z późn. zm.)

r.i.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. 
w sprawie informacji podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 68)

r.n.o.z. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolon-
gacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawar-
te w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1156/2012 
z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasa-
dy wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 
2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dzie-
dzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 335 z 7.12.2012, s. 42, 
z późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grud-
nia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)

r.p.p.k. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przy-
chodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 
z późn. zm.)

r.u.p.a. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez 
organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub or-
gany wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu 
podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych 
(Dz. U. Nr 65, poz. 611)

r.u.w.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. 
w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o po-
zostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpre-
tacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności zwią-
zanych ze złożonymi wnioskami (Dz. U. Nr 296, poz. 1757)

r.w.o.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 122)

TFUE – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon-
solidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47, ze sprost.)

o KAS

nr 1156/2012

nr 1407/2013
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u.a.p.f.d. – ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płat-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 641 z późn. zm.)

u.c.p.g. – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 
z późn. zm.)

u.d.j.s.t. – ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 198 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.w. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipo-
tece (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.)

u.o.s. – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

u.p.a. – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

u.p.c.c. – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (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 fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 
z późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 
z późn. zm.)

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

u.p.o.l. – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

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

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)

u.s.m. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka-
niowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.)

ustawa o KAS – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późn. zm.)

u.z.p.d. – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 
z późn. zm.)
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czasopisma i publikatory

Adm. Pub. – Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe
FK – Finanse Komunalne
Jur. Podat. – Jurysdykcja Podatkowa
KPPod. – Kwartalnik Prawa Podatkowego
M. Pod. – Monitor Podatkowy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje-

wódzkich sądów administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, 

Seria A
PiP – Państwo i Prawo
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PPLiFS – Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. i Pod. – Prawo i Podatki
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
PS – Przegląd Sądowy
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

inne

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
NIP – numer identyfikacji podatkowej
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
UE – Unia Europejska
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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wprowadzenie

Oddajemy do Państwa rąk II wydanie „Ordynacji podatkowej. Wzo-
rów pism z komentarzem”. Od ostatniego wydania minęły dwa lata, które 
owocowały przede wszystkim kolejnymi nowelizacjami ustawy – a było 
ich prawie 30. O wszystkich piszemy w publikacji. W tym czasie zbiera-
liśmy również od Państwa różnego rodzaju uwagi dotyczące pierwsze-
go wydania książki, za które bardzo dziękujemy, a które w sposób prak-
tyczny przyczyniły się do dokonania zmian i pogłębienia komentarza do 
wzorów w drugim wydaniu.

Nowości jest znacznie więcej. Przede wszystkim do zespołu współau-
torów – składającego się z samych praktyków – sędziów sądów admini-
stracyjnych, radcy prawnego, doktora nauk prawnych specjalizującego się 
w obsłudze prawnopodatkowej spółek sektora energetycznego i funkcjo-
nariusza celnego dołączył przedstawiciel doradców podatkowych, który 
ze swojej perspektywy przygotował dla Państwa szereg wzorów w tym 
m.in. związanych z reprezentacją i pełnomocnictwem oraz wzory skargi 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję podatkową i indy-
widualną interpretację przepisów prawa podatkowego oraz wzory skargi 
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na oba ww. akty wraz 
z obszernym komentarzem.

Samych wzorów jest w drugim wydaniu książki 340, czyli aż o 39 wzo-
rów więcej niż było to w pierwszym wydaniu, co widoczne jest również 
po zwiększonej objętości książki. Wiąże się to przede wszystkim z uszcze-
gółowieniem opracowania i przygotowaniem wzorów związanych niemal 
ze wszystkimi przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa.

Każdy ze wzorów, tak jak miało to miejsce w pierwszym wydaniu 
książki zawiera wnikliwy i praktyczny komentarz, który w drugim wy-
daniu dodatkowo został pogłębiony i zaktualizowany o najnowsze orzecz-
nictwo sądów administracyjnych oraz aktualną literaturę przedmiotu.

Na koniec najważniejsze – książka będzie pierwszą publikacją na ryn-
ku wydawniczym – komentarzem do ustawy – Ordynacja podatkowa, któ-
ra będzie uwzględniała wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej 
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i będzie dostosowywała obowiązujące wzory do stanu prawnego, w któ-
rym funkcjonować będzie nowa organizacja aparatu celno-skarbowego. 
Przy czym należy pamiętać, że część wzorów będzie dotyczyło okresu 
przejściowego (od stycznia do marca 2017 r.), a część z nich będzie oparta 
na różnego rodzaju wnioskach składanych przed wejściem w życie usta-
wy, czyli przed 1 marca 2017 r.

Jako Autorzy mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników książ-
ka spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy będą chcieli skorzystać 
z owoców naszej pracy, a sama publikacja przysłuży się do łatwiejszej 
obsługi spraw podatkowych zarówno przez podatników i ich pełnomoc-
ników jak i pracowników organów nowo utworzonej Krajowej Admini-
stracji Skarbowej.

 
W imieniu autorów

Andrzej Melezini
Białystok, luty 2017
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1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym

1. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie 
faktycznym

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy1) 2. Nr dokumentu 3. Status

5 5    5 4 2 2 1 1 3 1 2

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ2)

Podstawa prawna: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 

A. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU
A.1. RODZAJ SPRAWY3)

Dotyczy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Podatek dochodowy od osób prawnych 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 6. Podatek od towarów i usług 

7. Podatek akcyzowy 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 9. Podatek od spadków i darowizn

10. Ordynacja podatkowa 11. Podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy

12. Inne (np. podatek od gier, zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników)

A.2. ORGAN, DO KTÓREGO JEST KIEROWANY WNIOSEK4)

(zaznaczyć właściwy kwadrat):
Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej

13. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu,
ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

14. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej,
ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

15. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

16. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie,
ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

17. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku,
ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

A.3. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU
18. Cel złożenia wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie wniosku 2. uzupełnienie wniosku

B. DANE WNIOSKODAWCY
* - dotyczy wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi ** - dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
19. Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 4. podatkowa grupa kapitałowa 5. inny
20. Nazwisko, pierwsze imię* / Nazwa pełna**

Trans-Energo Sp. z o.o.

21. Numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość*5)

                                                                                                                                                                                                                      

22. Zagraniczny numer identyfikacyjny5, 6)

                                                                                                                                                                                                                          

23. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru
identyfikacyjnego)5)

     
24. Kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru 
identyfikacyjnego)5)

     
25. REGON **

2442228712
26. Numer KRS **

13299
B.2. STATUS WNIOSKODAWCY

27. Status (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podatnik 2. płatnik 3. inkasent 4. osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117B ustawy – Ordynacja podatkowa

5. zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 5. inny

B.3. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
28. Kraj

Polska
29. Województwo

śląskie
30. Powiat

Katowice
31. Gmina

Katowice
32. Ulica

Wiertnicza
33. Nr domu

223
34. Nr lokalu

-
35. Miejscowość

Katowice
36. Kod pocztowy

43-211
37. Poczta

Katowice 4
B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY

Pozycje od 38 do 47 należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby.
38. Kraj
     

39. Województwo
     

40. Powiat

     
41. Gmina
     

42. Ulica
     

43. Nr domu
     

44. Nr lokalu

     
45. Miejscowość
     

46. Kod pocztowy
     

47. Poczta

     

ORD-IN(7) 1/8
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i. interpretacje przepisów prawa podatkowego

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

B.5. WNIOSEK O DORĘCZENIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Wypełnienie poz. 48 nie jest obowiązkowe. Wypełnienie tej pozycji oraz złożenie podpisu(ów) w części J oznacza złożenie wniosku o doręczanie pism, w sprawie będącej
przedmiotem wniosku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku wystąpienia problemów
technicznych, uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma będą doręczane pocztą tradycyjną na
adres wskazany w części B.4, a jeżeli takowy nie został wskazany na adres wskazany w części B.3 (art.144 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa).

48. Adres elektroniczny do doręczeń7)

     
C. ORGANY PODATKOWE WŁAŚCIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLĘDU NA SPRAWĘ

BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ
49. Nazwa i adres organów podatkowych (Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego)

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach

D. PEŁNOMOCNICY I PRZEDSTAWICIELE WNIOSKODAWCY
D.1. INFORMACJA O PEŁNOMOCNIKU DO DORĘCZEŃ LUB DANE PRZEDSTAWICIELA8)

Poz. od 50 do 56 należy wypełnić tylko wówczas, gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń lub działa przez
przedstawiciela, o którym mowa w art. 145 ustawy – Ordynacja podatkowa (np. opiekuna prawnego, kuratora). 
50. Pierwsze imię
     

51. Nazwisko

     
52. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) pełnomocnika do doręczeń lub przedstawiciela9)

                                                                                                                                                           

53. Numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość10)

                                                                                                                                                                                                                         

54. Zagraniczny numer identyfikacyjny10, 11)

                                                                                                                                                                                                                          

55. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego)10)

     
56. Kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego)10)

     
D.2. ADRES DO DORĘCZEŃ PRZEDSTAWICIELA

Poz. od 57 do 67 należy wypełnić tylko wówczas, gdy zainteresowany działa przez przedstawiciela, o którym mowa w art. 145 ustawy –
Ordynacja podatkowa (np. opiekuna prawnego, kuratora).
57. Kraj

    
58. Województwo
     

59. Powiat

     
60. Gmina
     

61. Ulica
     

62. Nr domu
     

63. Nr lokalu

     
64. Miejscowość
     

65. Kod pocztowy
     

66. Poczta

     
67. Inne informacje ułatwiające kontakt z  przedstawicielem (nr telefonu, faksu, adres e-mail)12)

     
D.3. WNIOSEK PRZEDSTAWICIELA O DORĘCZENIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI

ELEKTRONICZNEJ
Wypełnienie poz. 68 nie jest obowiązkowe. Wypełnienie tej pozycji oraz złożenie podpisu(ów) w części J oznacza złożenie wniosku o doręczanie pism, w sprawie
będącej przedmiotem wniosku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). W przypadku wystąpienia
problemów technicznych, uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma będą doręczane
pocztą tradycyjną na adres wskazany w części D.2 (art. 144 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa). 

68. Adres elektroniczny do doręczeń13)

     
D.4. INFORMACJA O PEŁNOMOCNIKU SZCZEGÓLNYM 14)

Poz. 69 należy wypełnić tylko wówczas, gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych).
69. Liczba pełnomocników szczególnych

     
E. PRZEDMIOT WNIOSKU

Rodzaj (zaznaczyć właściwe kwadraty):

70. zaistniały stan faktyczny 71. zdarzenie przyszłe
72. Liczba zaistniałych stanów faktycznych

1
73. Liczba zdarzeń przyszłych

0
74. Przepisy prawa podatkowego (należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego z przedstawionych we wniosku stanowisk

odnośnie do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, bez przytaczania treści przepisów)

Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888) – dalej jako u.p.d.o.p.

F. WYSOKOŚĆ, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW
BIEŻĄCYCH

75. Wysokość opłaty (iloczyn ustawowej opłaty i sumy liczb z poz. 72 i 73)

40 zł
76. Dowód uiszczenia opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. został dołączony do wniosku 2. zostanie dostarczony do organu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

ORD-IN(7) 2/8
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1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym

komentarz  

 1.  Minister Finansów od dnia 1 lipca 2007 r. jest organem uprawnionym do wy-
dawania na wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie, interpre-
tacji przepisów prawa podatkowego (art. 13 § 2 pkt 4 o.p.). Jest to swoista kom-
petencja Ministra Finansów, wpływająca na charakterystykę obecnego modelu 
polskiej administracji podatkowej. W konsekwencji z naczelników urzędów skar-
bowych i naczelników urzędów celnych został zdjęty obowiązek wydawania in-
terpretacji przepisów prawa podatkowego.
Scentralizowane wydawanie przez Ministra Finansów wiążących interpreta-
cji prawa podatkowego ma spowodować przedstawianie jednolitego stanowi-
ska w sprawach wymagających wykładni, zapobieganie rozbieżnościom w do-
tychczasowym wydawaniu interpretacji oraz niejednolitemu stosowaniu prawa 
przez organy podatkowe. W konsekwencji posunięcie to zmierza do poprawy 
niekorzystnego w ocenie podatników wizerunku organów podatkowych pierw-
szej instancji wydających wcześniej niejednolite, często kontrowersyjne, inter-
pretacje. Przemawia za tym zawarty w art. 14h o.p. nakaz odpowiedniego sto-
sowania w sprawach dotyczących interpretacji zasad ogólnych postępowania 
podatkowego, tj. zasady praworządności (art. 120 o.p.), zasady postępowania 
w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 o.p.), zasa-
dy szybkości i prostoty postępowania (art. 125 o.p.). Przekazanie uprawnień 
do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego jednemu organo-
wi (Ministrowi Finansów) nie tyle ma doprowadzić do eliminacji rozbieżności 
w interpretacjach, ile ułatwić usuwanie z urzędu interpretacji nieprawidłowych, 
niezgodnych zwłaszcza z orzecznictwem sądów, Trybunału Konstytucyjnego, 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W praktyce nierealne jest, by 
wyłącznie Minister Finansów zajmował się wydawaniem indywidualnych in-
terpretacji prawa podatkowego, skoro zadanie to poprzednio stanowiło znacz-
ne obciążenie organów pierwszej instancji. Utworzono więc początkowo czte-
ry ośrodki interpretujące przy izbach skarbowych, a od 1 kwietnia 2011 r. było 
już pięć takich ośrodków. Ponadto na podstawie delegacji zawartej w art. 14b 
§ 6 o.p. Minister Finansów wydał rozporządzenie, upoważniając dyrektorów Izb 
Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie do wy-
dawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie. 
Następnie kolejnym rozporządzeniem, wydanym na podstawie wyżej powoła-
nej delegacji, dokonał zmiany właściwości rzeczowej i miejscowej upoważnio-
nych organów, uwzględniając rodzaj podatnika, miejsce zamieszkania lub jego 
siedzibę oraz zakres rzeczowy interpretacji (rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, Dz. U. poz. 643). Upoważnienie tylko niektó-
rych organów do wydawania interpretacji indywidualnych miało nie tyle za-
pewnić jednolitość ich wydawania, ile zapobiec paraliżowi organizacyjnemu 
i usprawnić obsługę wnioskodawców. Udzielając normatywnego upoważnie-
nia do wydawania w jego imieniu interpretacji indywidualnych prawa podat-
kowego, Minister Finansów nie pozbawił się jednocześnie prawa do wydawania 
tych interpretacji (por. wyrok NSA z dnia 23 października 2012 r., II FSK 281/11, 
LEX nr 1233822). Organ ten jawi się jako organ nadzoru, który analizując inter-
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i. interpretacje przepisów prawa podatkowego

pretacje indywidualne wydane w jego imieniu przez podległe organy, zmienia 
je z urzędu, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, a w szczególności niezgod-
ność z poglądami judykatury.

 2.  Znacznie szerzej został określony zakres podmiotowy i przedmiotowy in-
dywidualnych interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów. Z art. 14b 
§ 1 o.p. wynika, że interpretacje indywidualne wydaje się na wniosek zaintere-
sowanego. W poprzedniej regulacji interpretacje mogły być wydane na wniosek 
enumeratywnie wymienionych osób: podatnika, płatnika, inkasenta, następ-
cy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiadającej za zaległości podatko-
we. Użycie przez ustawodawcę dla określenia wnioskodawcy enigmatycznego 
zwrotu „zainteresowany” wskazuje, że przyznał on to uprawnienie podmiotom, 
które dopiero mogą uzyskać status podatnika, płatnika, inkasenta, planującym 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. spółkom zagranicznym 
planującym w Polsce utworzenie zakładu, oddziału, przedstawicielstwa). Osobą 
zainteresowaną jest zatem każda osoba, która chce uzyskać interpretację przepi-
sów prawa podatkowego w celu wyjaśnienia (albo ułożenia) swoich interesów 
w sferze prawa podatkowego, przy czym legitymowaną do wystąpienia o jej wy-
danie może być tylko ta osoba, u której wystąpił (lub może wystąpić) określony 
stan faktyczny, mogący powodować określone konsekwencje podatkowoprawne 
(por. wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2015 r., I FSK 533/15, LEX nr 1783259). Pisem-
na interpretacja powinna więc być wydana zawsze na wniosek zainteresowane-
go oraz „w jego indywidualnej sprawie”. Oznacza to, że podmiot wnioskujący 
winien posiadać interes prawnopodatkowy, a nie interes faktyczny, a w związku 
z tym nie jest legitymowany do wystąpienia z wnioskiem o interpretację, która 
dotyczy sytuacji prawnopodatkowej innego podmiotu (zob. C. Kosikowski, ko-
mentarz do art. 14b (w:) C. Kosikowski [i in.], Ordynacja podatkowa. Komentarz, War-
szawa 2013, s. 153). Jeżeli więc wynikający z wniosku o wydanie indywidualnej 
interpretacji prawa podatkowego stan faktyczny wskazuje na to, że nie dotyczy 
on praw i obowiązków podatkowych wnioskodawcy, a więc nie dotyczy jego in-
dywidualnej sprawy podatkowej, to ubiegający się o interpretację nie ma interesu 
prawnego uzasadnionego określoną normą materialnego prawa podatkowego. 
Podmiot taki nie może być wówczas określany terminem „zainteresowanego”, 
nie jest zatem stroną postępowania interpretacyjnego (por. wyrok WSA w Łodzi 
z dnia 11 stycznia 2011 r., I SA/Łd 1194/10, LEX nr 751465).
Statusu zainteresowanego wydaniem interpretacji nie można jednakże odmówić 
wspólnikowi spółki cywilnej. Słusznie podkreślono w orzecznictwie, że każdy 
wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw 
spółki (art. 865 § 1 k.c.), co jest wystarczającą podstawą do samodzielnego wystą-
pienia jednego ze wspólników spółki w jej sprawie o interpretację indywidualną 
na podstawie art. 14b o.p. Nie zmienia tego okoliczność, że spółka cywilna jest 
na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług traktowana jako odrębny po-
datnik. Ponadto w myśl art. 115 o.p. wspólnik m.in. spółki cywilnej odpowiada 
całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe spółki, a zatem ma wystar-
czający mandat, aby stać się zainteresowanym do złożenia wniosku o interpreta-
cję indywidualną odnośnie do działalności spółki (por. wyrok WSA w Olsztynie 
z dnia 2 marca 2011 r., I SA/Ol 23/11, LEX nr 1096539).
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Andrzej Melezini – doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku; autor wielu publikacji z dziedziny procesowego i materialnego prawa podat-
kowego.

„W recenzowanej pracy przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego. Są one 
zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom ordynacji podatkowej, co na pewno 
ułatwia dotarcie do właściwego wzoru. Warto podkreślić, że zaprezentowano pisma dotyczące 
wszystkich istotnych spraw uregulowanych w ordynacji. (...)
Autorzy przyzwyczajają czytelnika do pewnego wzorca, który ułatwia zapoznanie się ze wszyst-
kimi istotnymi elementami pisma i uniemożliwia ich pominięcie, nawet w pismach przygo-
towywanych samodzielnie przez pracownika organu podatkowego czy też podatnika. Jest to 
bardzo dobry sposób nauczenia wszystkich zainteresowanych właściwego projektowania pism 
podatkowych. (...)
W analizowanej książce jest zawarty autentyczny komentarz do problemów interpretacyjnych 
związanych ze sprawą, której pismo dotyczy. W istocie rzeczy recenzowana publikacja to ko-
mentarz do ordynacji podatkowej ze wzorami pism. W każdym przypadku komentarz jest ob-
szernym i kompleksowym wyjaśnieniem wszystkich występujących w doktrynie i orzecznictwie 
problemów dotyczących stosowania przepisów ordynacji, na podstawie których przygotowy-
wane jest pismo podatkowe. (...)
W związku z tym warto zauważyć, że wzory pism podatkowych  są przydatne nie tylko organom 
podatkowym, ale także podatnikom i innym osobom, których dotyczą przepisy prawa podat-
kowego. Ich stosowanie na pewno usprawnia prowadzenie postępowań podatkowych, a może 
także spowodować, że nie będą one wszczynane. (...)
Upowszechnienie tej publikacji – jestem o tym głęboko przekonany – przyczyni się do tego, 
że łatwiej, przyjemniej i szybciej będzie się załatwiało sprawy podatkowe”.

Prof. dr hab. Leonard Etel

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
www.ordynacja-podatkowa-wzory-2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książ-
ce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych 
potrzeb.

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

2. WYDANIE2. WYDANIE

ordynacja 
podatkowa  

Wzory pism z komentarzem

ordynacja podatkowa
W

zory pism
 z kom

entarzem
redakcja naukow

a A
ndrzej M

elezini                       


	okl
	ordynacja podatkowa_wzory pism_wyd_2_B5-T_s_1-4_4
	ordynacja podatkowa_wzory pism_wyd_2_B5-T_srodek
	okl



