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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
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 28.11.2006, s. 1, z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 121 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.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 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. 583 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 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 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)

r.m.s.t.n. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. 
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 237 z późn. zm.)

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

r.w.m.s.g. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w spra-
wie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodar-
czego (Dz. U. poz. 649)

u.a.p. – ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 641 z późn. zm.)

2006/112/WE



888

u.g.h. – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 612 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 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)

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.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 2015 r. poz. 626 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 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)

u.p.l. – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)

u.p.o.l. – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

u.p.r. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1381 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 2015 r. poz. 86 z późn. zm.)

u.p.t. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 511 z późn. zm.)

u.p.w.n.k. – ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych ko-
palin (Dz. U. poz. 362 z późn. zm.)

u.s.c. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 990 z późn. zm.)

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.)

u.s.p.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ka-
tolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1169 z późn. zm.)

u.s.s.e. – ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282)

ustawa VAT – 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.w.l. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

u.z.p.d.f. – 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.)
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Czasopisma i publikatory

M. Pod. – Monitor Podatkowy
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich 

sądów administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A
PiP – Państwo i Prawo
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Prok. i Pr.-wkł – Prokuratura i Prawo – wkładka

Inne

CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – spółka akcyjna
SKA – spółka komandytowo-akcyjna
US – urząd skarbowy
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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Rozdział I

ORDYNACJA PODATKOWA

Kazus 1

Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi wydał w dniu 24 kwietnia 2014 r. decyzję 
określającą wysokość zobowiązania podatkowego w akcyzie za lipiec 2011 r. w wyso-
kości 140 000 zł. Rozstrzygnięcie zostało doręczone podatnikowi 30 kwietnia 2014 r. Po-
datnik nie składał odwołania. Dnia 17 października 2014 r. zapadł wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, uznający za niezgodny z Konstytucją przepis ustawy o podatku akcy-
zowym, stanowiący podstawę decyzji organu I instancji. Wyrok Trybunału został ogło-
szony w Dzienniku Ustaw 31 października 2014 r.

Pytanie
W jakim terminie podatnik może skutecznie złożyć wniosek o wznowienie postę-

powania?

Rozwiązanie i komentarz
Jeśli podatnik chce doprowadzić do zmiany niekorzystnej dla siebie decyzji, a może 

nawet umorzenia całego postępowania, powinien złożyć wniosek o wznowienie postę-
powania, wskazując jako podstawę żądania wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wnio-
sek należy złożyć w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 240 § 1 o.p. do wznowienia postępowania może dojść, jeśli:
 1) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, 

okazały się fałszywe;
 2) decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;
 3) decyzja została wydana przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega 

wyłączeniu stosownie do art. 130–132 o.p.;
 4) strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
 5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody 

istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;
 6) decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego 

organu;
 7) decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zo-

stały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść 
wydanej decyzji;
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 8) decyzja została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konsty-
tucją RP, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Kon-
stytucyjny;

 9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowa-
na umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ 
na treść wydanej decyzji;

 10) wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania się lub procedury 
arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, któ-
rej stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

 11) orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej 
decyzji.
Stwierdzenie przez Trybunał niekonstytucyjności przepisu, na podstawie które-

go wydano decyzję, stanowi więc niewątpliwie przesłankę wznowienia postępowania.
Zgodnie z art. 241 § 2 pkt 2 o.p., wznowienie postępowania w wypadku wydania 

decyzji na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją RP orzekł Trybunał 
Konstytucyjny, następuje wyłącznie na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca 
od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Na podstawie art. 190 
ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Kon-
stytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.) wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 12 § 3 o.p. termi-
ny określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który 
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu 
nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeśli więc wyrok Trybunału wszedł w życie 
31 października 2014 r., ostatnim dniem terminu na złożenie wniosku o wznowienie po-
stępowania powinien być 30 listopada 2014 r., ale jako że jest to niedziela, ostatnim dniem 
terminu będzie poniedziałek 1 grudnia 2014 r.

W sytuacji, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych 
od pracy (art. 12 § 5 o.p.). Jeśli orzeczenie Trybunału weszłoby w życie np. 1 października 
2014 r., ostatnim dniem terminu na złożenie wniosku o wznowienie postępowania był-
by poniedziałek 3 listopada 2014 r., ponieważ dzień 1 listopada – Wszystkich Świętych 
– jest dniem ustawowo wolnym od pracy (niezależnie od tego w 2014 r. jest to sobota), 
a 2 listopada 2014 r. to niedziela. Katalog dni ustawowo wolnych od pracy zawiera ustawa 
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 90).

Kazus 2

Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi wydał w dniu 24 kwietnia 2014 r. decyzję 
określającą wysokość zobowiązania podatkowego w akcyzie za lipiec 2011 r. w wysoko-
ści 140 000 zł. Rozstrzygnięcie zostało doręczone podatnikowi 30 kwietnia 2014 r. Podat-
nik odwołał się od tej decyzji. Dyrektor Izby Celnej w Łodzi utrzymał w mocy decyzję 
organu I instancji. Podatnik złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Łodzi do 
WSA w Łodzi, który skargę oddalił. Podatnik nie składał skargi kasacyjnej i wyrok stał 
się prawomocny od dnia 15 lipca 2014 r. Dnia 17 października 2014 r. zapadł wyrok Try-
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bunału Konstytucyjnego, uznający za niezgodny z Konstytucją przepis ustawy o podat-
ku akcyzowym, stanowiący podstawę decyzji organu I instancji. Wyrok Trybunału został 
ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 31 października 2014 r.

Pytanie
Czy podatnik mimo związania prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego 

może doprowadzić do uchylenia niekorzystnej dla siebie decyzji Dyrektora Izby Celnej 
w Łodzi oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Celnego I w Łodzi?

Rozwiązanie i komentarz
Podatnik jako strona postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego pra-

womocnym wyrokiem powinien złożyć na podstawie art. 272 § 1 p.p.s.a. skargę o wzno-
wienie postępowania, którą zgodnie z § 2 wskazanego przepisu wnosi się w terminie 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W przeciwieństwie do sytuacji opisanej w kazusie 1, podatnik złożył skargę na 
decyzję ostateczną organu podatkowego do WSA w Łodzi, który ją oddalił. Postępo-
wanie sądowoadministracyjne jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na podstawie tej ustawy będzie rów-
nież prowadzone postępowanie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
stwierdzającym niezgodność przepisów ustawy z Konstytucją RP. Stosownie do  art. 272 
§ 1 p.p.s.a., można złożyć skargę o wznowienie postępowania także w przypadku, gdy 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego, na podstawie któ-
rego zostało wydane orzeczenie, z Konstytucją, umową międzynarodową lub z usta-
wą. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 28 czerwca 2010 r., II GPS 1/10, 
ONSA WSA 2010, nr 5, poz. 81, wskazał, że przepis ten stanowi podstawę wznowienia 
postępowania sądowoadministracyjnego w każdym przypadku, gdy orzeczenie TK o nie-
konstytucyjności przepisów prawa materialnego i procesowego obejmuje akt normatyw-
ny, który stosował lub powinien zastosować sąd administracyjny lub organ administracji 
publicznej (por. A. Kabat (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka -Medek, 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013, s. 844–851).

Jeśli orzeczenie Trybunału weszło w życie 31 października 2014 r., ostatnim dniem 
terminu na złożenie skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego bę-
dzie poniedziałek 2 lutego 2015 r. Dzień 31 stycznia 2015 r. wypada bowiem w sobotę, 
a 1 lutego 2015 r. – w niedzielę. Zgodnie z art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a., terminy oblicza się we-
dług przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przy-
pada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się 
następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Należy zauważyć, że jeśli sprawa toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym, sąd na 
podstawie art. 125 § 1 p.p.s.a. może z urzędu zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne, 
o ile rozstrzygnięcie zawisłej przed nim sprawy zależy od wyniku postępowania przed Try-
bunałem (por. postanowienie NSA z dnia 12 lutego 2014 r., II GSK 18/13, LEX nr 1449153).

Kazus 3

W dniu 29 lutego 2008 r. została doręczona podatnikowi decyzja Naczelnika Urzę-
du Skarbowego Łódź -Śródmieście, określająca wysokość zobowiązania podatkowego 
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