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„Przegląd Podatkowy” świętuje jubileusz 25-lecia istnienia! 
Już od ćwierć wieku dostarcza Czytelnikom informację podatkową najwyższej jakości.
 

Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatko-
wa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.). Powstała na podstawie 
cyklu artykułów opublikowanych w „Przeglądzie Podatkowym” od listopada 2015 r. do 
kwietnia 2016 r., zaktualizowanych i uzupełnionych na potrzeby książki.

W monografi i omówiono m.in. następujące zagadnienia:
–  znowelizowane zasady zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organu podat-

kowego w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej,
–  zmienione zasady obliczania odsetek za zwłokę i wygasania zobowiązań podatkowych,
–  nadpłata podatku,
–  zmiany dotyczące regulacji odnoszących się do czynności sprawdzających i kontroli 

podatkowej,
–  porozumienia w sprawie cen transakcyjnych,
–  odpowiedzialność spadkobierców.

„Wszystkie zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej wywierają bardziej lub 
mniej daleko idące skutki praktyczne. Na pierwszy rzut oka większość zmian to zmia-
ny usprawniające system, usuwające istniejące dysfunkcjonalności i dostosowujące je 
do zmieniającej się rzeczywistości. W sporym zakresie zmiany były pożądane, niekie-
dy wręcz niezbędne”.

Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego

„Należy podkreślić, że autorzy dokonali nie tylko analizy zmian do Ordynacji podatko-
wej, ale poddali je także pogłębionej analizie teoretycznej. Wskazali również na konse-
kwencje dla praktyki w zakresie stosowania prawa podatkowego”.

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski
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Wykaz skrótów

dyrektywa 2006/112 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 r., 
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.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
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 2013 r. poz. 1030 
z późn. zm.)

o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (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 postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

pr. rest. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruktury-
zacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.)

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

pr. stow. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowa-
rzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 
z późn. zm.)
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rozporządzenie 
nr 904/2010

rozporządzenie Rady (UE) nr  904/2010 z  dnia 
7 października 2010 r. w sprawie współpracy admi-
nistracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie 
podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 268 
z 12.10.2010 r., s. 1, z późn. zm.)

r.r.z.s. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grud-
nia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych 
oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 152)

u.a.p. ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podat-
kowej (Dz. U. poz. 1269 z późn. zm.)

u.i.d.p. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)

u.k.w.h. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 
i  hipotece (tekst jedn.: Dz.  U. z  2013  r. poz.  707 
z późn. zm.)

u.p.d.o.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361 z późn. zm.)

u.p.e.a. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 599)

u.p.t.u. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.)

u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

ustawa nowelizująca 
z dnia 10 stycznia 
2014 r.

ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 183 z późn. zm.)

ustawa nowelizująca 
z dnia 16 stycznia 
2015 r.

ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 251)
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ustawa nowelizująca 
z dnia 10 września 
2015 r.

ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.)

ustawa nowelizująca 
z dnia 25 września 
2015 r.

ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1923)

ustawa nowelizująca 
z dnia 16 grudnia 
2015 r.

ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz. 2184)

u.s.u.s. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 121 z późn. zm.)

u.ś.u.d.e. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1422 z późn. zm.)

u.z.e.i.p. ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewi-
dencji i identyfi kacji podatników i płatników (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 476)

u.z.r.r.z. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestro-
wym i rejestrze zastawów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 297)

uzasadnienie 
projektu ustawy 
nowelizującej z dnia 
10 września 2015 r. 

uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw, Sejm VII kadencji, druk sejmowy 
nr 3462
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Wprowadzenie 
do wydania książkowego

Szeroko zakrojone i niejednokrotnie daleko idące nowelizacje ordynacji 
podatkowej są dla prawnika zajmującego się prawem podatkowym nie-
mal codziennością. W istocie rzeczy co kilka lat trzeba zapoznawać się 
z nową, poprawioną wersją tej zasadniczo dość kiepskiej ustawy. Wystarczy 
wspomnieć obszerną nowelizację z 2002 r. czy tzw. nowelizację wrześniową 
z 2005 r. Obraz uzupełniają nowelizacje o węższym zakresie bądź zupełnie 
incydentalne.

Przepisy nowelizacji ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone 
ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), zawie-
rają zmiany na tyle istotne, że wymagają zarówno uważnej analizy, jak 
i komentarza przybliżającego ich charakter. Temu poświęcona jest niniej-
sza publikacja. Powstała ona na podstawie cyklu artykułów opublikowa-
nych w Przeglądzie Podatkowym od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. 
W trakcie przygotowywania niniejszej publikacji zostały one zaktuali-
zowane i poprawione. Ich Autorzy to pracownicy naukowi Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Niezależnie od 
pełnionych funkcji akademickich wszyscy oni mają duże doświadczenie 
i dorobek praktyczny w zakresie prawa podatkowego.

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
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Bogumił Brzeziński

O zmianach w ordynacji podatkowej

Pracom Komisji Kodyfi kacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad projek-
tem nowej ordynacji podatkowej towarzyszyły prowadzone w 2015 r. rów-
noległe prace legislacyjne nad zmianami w obecnie obowiązującej ordynacji 
podatkowej. Ich efektem są dwie uchwalone przez parlament ustawy no-
welizujące. Pierwsza, obszerna, będąca rezultatem inicjatywy rządowej, za-
wiera znaczną liczbę przepisów korygujących kształt rozmaitych instytucji 
ogólnego prawa podatkowego zawartych w ordynacji podatkowej1. Druga, 
będąca rezultatem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, wprowadziła 
do systemu prawa m.in. zasadę rozstrzygania wątpliwości interpretacyj-
nych, których nie da się usunąć w standardowym procesie wykładni prawa, 
na korzyść podatnika2. Ograniczone zmiany w ordynacji podatkowej miała 
wprowadzić także nowa ustawa o administracji podatkowej3. Ostatecznie 
wejście w życie większości zawartych w niej zmian zostało odłożone – na 
razie – do dnia 1 lipca 2016 r., a perspektywy projektu tej ustawy nie są jasne 
z uwagi na trwające prace nad powołaniem Krajowej Administracji Skar-
bowej, która w istotny sposób może zmienić obecny model administracji 
podatkowej.

Setki zmian, jakie od wejścia w życie ordynacji podatkowej do czasów 
współczesnych wprowadzono do treści jej przepisów, wywarły duży wpływ 
na obecny kształt ustawy. Bez obawy popełnienia błędu można stwierdzić, 

 1 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.).

 2 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1197).

 3 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 z późn. zm.).
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że suma powierzchni tekstu nowych przepisów, jakie wprowadzono do or-
dynacji podatkowej od momentu jej wejścia w życie (a nawet jeszcze przed 
jej wejściem w życie!), jest większa niż powierzchnia jej tekstu pierwotnego. 
Niektóre przepisy nie zmieniły się wcale, inne – kilkakrotnie. Dodano całe 
rozdziały do ustawy.

Nie można mieć pretensji do ustawodawcy, że dokonuje tak licznych zmian 
w ordynacji podatkowej. Są one po części „wymuszone” przez rzeczywistość, 
częściowo zaś są konsekwencją archaicznej postaci i nieuporządkowanej 
struktury zarówno przepisów, jak i niedoskonałego kształtu instytucji praw-
nych obowiązującej ordynacji podatkowej. Można natomiast mieć pretensje 
o to, że myśl o nowej ordynacji podatkowej została podjęta tak późno.

Liczba i zakres dotychczasowych zmian we wskazanej wyżej ustawie spo-
wodowały erozję formy prawnej ogólnego prawa podatkowego. Ordyna-
cja podatkowa zaczyna załamywać się pod własnym ciężarem, nabierając 
jednocześnie zwyrodniałych pod względem legislacyjnym kształtów. Pro-
wadzi to do ograniczenia przejrzystości przepisów, wzrostu niedookre-
śloności prawa i w konsekwencji zmniejszenia bezpieczeństwa prawnego 
obywatela. Skutek może być taki, że przepisy nowe, w zamierzeniu ułatwia-
jące życie i pracę podatnika oraz poprawiające możliwości funkcjonowania 
administracji podatkowej, sprawią kłopoty w przyszłości.

Wszystkie zmiany wprowadzone do ordynacji podatkowej wywołują mniej 
lub bardziej istotne skutki praktyczne. Na pierwszy rzut oka większość 
zmian to zmiany usprawniające system, usuwające istniejące dysfunkcjo-
nalności, dostosowujące do zmieniającej się rzeczywistości. W sporym za-
kresie zmiany były pożądane, niekiedy wręcz niezbędne. Wszystkie warte 
są uwagi co najmniej z dwóch powodów.

Po pierwsze, każda zmiana przepisu, czy też wprowadzenie nowego, 
zmienia kształt instytucji prawnej, którą ten przepis buduje. Zadaniem 
komentatora jest nie tylko objaśnienie przepisu jako takiego, ale także 
identyfi kacja jego znaczenia w obrębie instytucji, której on dotyczy. Po-
równanie przepisu nowego i przepisu w postaci dotychczasowej pozwala 
niekiedy na objaśnienie znaczenia przepisu nowego (jedna z wersji wy-
kładni historycznej).
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Po drugie, nowy przepis to nie tylko nowa treść normatywna, ale także 
nowy kontekst interpretacyjny dla innych, niezmienianych przepisów. 
Może być tak, że zmiana przepisu „załatwia” jeden problem, ale tworzy 
dwa inne, których projektodawca nie przewidział. Przepis nowy zmienia 
bowiem w większym lub mniejszym stopniu znaczenie innych przepisów. 
Przestrogą przed lekceważeniem tego „wtórnego” oddziaływania przepi-
sów może być zamieszanie, jakie powstało w latach 90. XX w. na skutek 
beztroskiej zamiany przez ustawodawcę frazy o „decyzji określającej wyso-
kość zobowiązania podatkowego” na frazę o „decyzji ustalającej wysokość 
zobowiązania podatkowego” w art. 45 ust. 6 u.p.d.o.f.

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga dotycząca wprowadzonej w ubiegłym 
roku do ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości interpre-
tacyjnych na korzyść podatnika. Tutaj zagadkowe jest to, jak niewinny 
w istocie przepis, nawiązujący raczej do kultury administrowania i będący 
jakimś ogólnym wskaźnikiem stosunku państwa do obywatela, mógł wy-
wołać fale krytyki płynące z rozmaitych stron – urzędników podatkowych 
z ministerialnymi fi gurami włącznie, profesorów ekonomii, a nawet kry-
minologii (!), uważających, że są kompetentni w sprawach opodatkowania, 
a także sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Takie nagromadze-
nie nierozsądnych argumentów pojawia się stosunkowo rzadko, co stwa-
rza niepowtarzalną okazję do przeprowadzenia nad tym zjawiskiem badań 
psycho- i socjologicznych. Te trzeba jednak zostawić specjalistom.

Dobrze jednak się stało, że zasada ta ostatecznie w ordynacji podatkowej 
znalazła miejsce. Pozwoli to z czasem dokonać oceny zasadności argumen-
tów jej przeciwników. Być może rychło zmienią swój pogląd na tę kwestię. 
Jedno jest pewne – żadnego armagedonu podatkowego nie będzie, a każdy 
ośmiesza się na własny rachunek. Jeżeli czegokolwiek można się obawiać, 
to tego, że zasada zostanie w praktyce zignorowana przez sądy administra-
cyjne, tak jak w znacznej mierze ignorowały one dotąd tę zasadę (jako ele-
ment kultury prawnej), uznawaną przecież przez Trybunał Konstytucyjny 
za jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego.
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„Przegląd Podatkowy” świętuje jubileusz 25-lecia istnienia! 
Już od ćwierć wieku dostarcza Czytelnikom informację podatkową najwyższej jakości.
 

Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatko-
wa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.). Powstała na podstawie 
cyklu artykułów opublikowanych w „Przeglądzie Podatkowym” od listopada 2015 r. do 
kwietnia 2016 r., zaktualizowanych i uzupełnionych na potrzeby książki.

W monografi i omówiono m.in. następujące zagadnienia:
–  znowelizowane zasady zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organu podat-

kowego w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej,
–  zmienione zasady obliczania odsetek za zwłokę i wygasania zobowiązań podatkowych,
–  nadpłata podatku,
–  zmiany dotyczące regulacji odnoszących się do czynności sprawdzających i kontroli 

podatkowej,
–  porozumienia w sprawie cen transakcyjnych,
–  odpowiedzialność spadkobierców.

„Wszystkie zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej wywierają bardziej lub 
mniej daleko idące skutki praktyczne. Na pierwszy rzut oka większość zmian to zmia-
ny usprawniające system, usuwające istniejące dysfunkcjonalności i dostosowujące je 
do zmieniającej się rzeczywistości. W sporym zakresie zmiany były pożądane, niekie-
dy wręcz niezbędne”.

Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego

„Należy podkreślić, że autorzy dokonali nie tylko analizy zmian do Ordynacji podatko-
wej, ale poddali je także pogłębionej analizie teoretycznej. Wskazali również na konse-
kwencje dla praktyki w zakresie stosowania prawa podatkowego”.

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski

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

WOLTERS KLUWER POLECA
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