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KOMENTARZ





Rozdział 1

KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWYCH 
PO ZMIANACH OD DNIA 1 STYCZNIA 

2016 R.

Nowelizacja przepisów ustawy z  dnia 29  sierpnia 1997  r. – Ordy-
nacja podatkowa – dalej o.p., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2016  r., dotyczy między innymi korekty deklaracji podatkowych, 
w tym kwestii skutków prawnych składania korekt.

Zmiany dotyczą zarówno zagadnień merytorycznych, których 
celem jest przede wszystkim oddziaływanie na zachowania podat-
ników, jak i rozwiązań doprecyzowujących dotychczasowe zasady.

1.1. Propozycje motywujące do dobrowolnego 
ujawniania przez podatników błędów 
w rozliczeniach

Założeniem nowelizacji wprowadzonej przez ustawę z  dnia 
10  września 2015  r. o  zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.  U. poz.  1649) było propagowanie sa-
modzielnego, dobrowolnego i  sumiennego wypełniania obowiązków 
podatkowych. Chodzi o:

–  stymulowanie podatników do jak najszybszego ujawnienia nie-
prawidłowości w  złożonej deklaracji podatkowej oraz uregulo-
wania zaległości z tym związanej,

Łukasz Matusiakiewicz
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–  zmiany na niekorzyść podatników – widać tu rygoryzm roz-
wiązań w  obliczu naruszenia obowiązku składania deklaracji, 
jak i znacznego zaniżania deklarowanych zobowiązań.

Dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych to prawid-
łowe i  terminowe deklarowanie zobowiązań, czyli bez konieczności 
wszczynania czynności sprawdzających, kontroli podatkowej bądź 
postępowania podatkowego, a  także dokonywanie płatności zobo-
wiązań podatkowych bez konieczności wszczynania czynności egze-
kucyjnych czy postępowań karnych skarbowych.

Korekta deklaracji podatkowej w  nowym stanie prawnym (czyli od 
dnia 1  stycznia 2016  r.) znacząco zyskała na znaczeniu, bowiem 
oznacza konieczność zapłaty znacznie obniżonej stawki odsetek za 
zwłokę.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. złożenie prawnie 
skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty 
i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości 
podatkowej prowadziło do stosowania obniżonej stawkę odsetek za 
zwłokę w wysokości 75% stawki odsetek za zwłokę.

W świetle nowej zasady – podatnik zapłaci tylko 50% stawki podsta-
wowej, ale przesłanki zastosowania obniżonej stawki są następujące:

–  złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z  uzasad-
nieniem przyczyn korekty, nie później niż w terminie 6 miesięcy 
od dnia upływu terminu złożenia deklaracji,

–  zapłata zaległości podatkowej w  ciągu 7 dni od dnia złożenia 
korekty (zasadę tę stosuje się odpowiednio w  razie zaliczenia 
nadpłaty lub zwrotu podatku, a  także w  razie potrącenia lub 
przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w  trybie 
określonym w art. 66 o.p., na wniosek złożony w terminie 7 dni 
od dnia złożenia korekty deklaracji).

 Podatnik w deklaracji VAT za styczeń 2016 r. (termin na złożenie do dnia 
25  lutego 2016  r.) wykazał błędnie stawkę VAT 8% zamiast stawki VAT 
23%. Dla transakcji o wartości 10 000 zł netto przyjęto błędnie 80 zł po-
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datku, podczas gdy należało zadeklarować 230  zł. Zatem kwota 150  zł 
(230 zł – 80 zł) stanowi zaległość.
Podatnik zachowa prawo do obniżonych odsetek, jeżeli w  ciągu 6 mie-
sięcy od dnia 25 lutego 2016 r. złoży korektę deklaracji, czyli powinien to 
uczynić do dnia 25 sierpnia 2016 r.

Przy okazji warto zauważyć, że w świetle nowelizacji art. 12 § 6 pkt 2 
o.p. termin (w  podanym przypadku – 25  sierpnia 2016  r.) zostanie 
uznany za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało na-
dane:

– w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w  rozu-
mieniu ustawy z  dnia 23  listopada 2012  r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. 1529) lub

– w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi po-
wszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub

– otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczo-
nego po nadaniu w  państwie spoza Unii Europejskiej (innymi 
słowy zasada uznawania daty stempla uprawnionej polskiej pla-
cówki pocztowej) albo

– złożone w polskim urzędzie konsularnym.

Jednocześnie na gruncie analizowanego przykładu – w ciągu 7 dni od 
dnia 25 sierpnia 2016 r. należy wpłacić kwotę zaległości podatkowej. 
Celem zmian jest zmniejszenie liczby przypadków, gdy konieczne 
byłoby wszczynanie postępowania podatkowego (także czynności eg-
zekucyjnych, postępowań karnych skarbowych, sporów przed sądem 
administracyjnym itd.), co zmniejszy koszty funkcjonowania admini-
stracji skarbowej. Ponadto chodzi też o wpływ zmian na wzrost świa-
domości podatkowej podatników.

Obniżenie „preferencyjnej” stawki odsetek do wysokości 50% stawki 
podstawowej, dla podatników, którzy skorygują nieprawidłowości 
w  pierwotnej deklaracji i  uregulują zaległość podatkową ma być 
jednak ograniczone czasowo, co z kolei powinno motywować podat-
ników do korygowania błędów w  deklaracjach na bieżąco. Sześcio-
miesięczne ograniczenie czasowe jest więc jednak pewnym obostrze-
niem w stosunku do bieżącego stanu prawnego.
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