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Wstęp

Posługiwanie się określeniem „porozumienia w prawie podatko-
wym” może budzić wątpliwości, a nawet sprzeciw. Niewzruszonym
kanonem polskiego prawa podatkowego jest bowiem to, że powinność
podatkowa powstaje w jeden sposób – na skutek urzeczywistnienia
podatkowego stanu faktycznego określonego w ustawie podatkowej.
Wykluczone jest zatem zawieranie porozumień, na mocy których kre-
owane byłyby obowiązek i zobowiązanie podatkowe. Jak się wydaje,
taki model determinacji powinności podatkowej kształtuje także pogląd
na wszelkie przejawy komunikowania się w prawie podatkowym,
sprawiając, że powszechnie przyjmuje się, iż w tej dziedzinie prawa nie
ma miejsca na porozumienia. Relacja prawna powstająca na gruncie
prawa podatkowego klasyfikowana jest zaś jako, charakterystyczny
również dla prawa administracyjnego, stosunek podległości kompeten-
cji, przeciwstawiany stosunkowi zobowiązaniowemu (określanemu
również mianem stosunku cywilnoprawnego).

Jednocześnie w filozofii, teorii oraz w socjologii prawa od dawna
dostrzegane są korzyści wynikające z wykorzystywania dialogu dla od-
działywania na treść różnego rodzaju prawnych obowiązków. Dzięki
odwołaniu się do takiej metody determinowania stosunków prawnych
zwiększa się szansa na to, że zaistniała powinność będzie akceptowana
przez podmiot, którego prawa lub obowiązki są przedmiotem regulacji.
Porozumiewanie się w procesie kształtowania różnego rodzaju obowiąz-
ków sprawia również, że treść w ten sposób wykreowanych powinności
jest dostosowana do sytuacji konkretnego podmiotu. To zaś zwiększa
prawdopodobieństwo tego, że obowiązek ukształtowany w procesie
porozumiewania się zostanie spełniony przez podmiot do tego zobo-
wiązany. Wpływ tego dorobku filozofii, teorii oraz socjologii prawa na
obowiązujące konstrukcje normatywne daje się zaobserwować w po-
krewnym prawu podatkowemu prawie administracyjnym. Wytworzyły
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się tam bowiem różnorodne formy działania administracji oparte na
czynniku dialogu, w tym także – niemająca swojego odpowiednika
w prawie podatkowym – umowa administracyjna.

Komunikacyjne (będące efektem dialogu) determinowanie treści
różnego rodzaju powinności ma też swoje wady. Istnieje bowiem nie-
bezpieczeństwo narzucania przez podmiot silniejszy różnego rodzaju
niekorzystnych rozwiązań słabszej stronie porozumienia. Warto także
zauważyć, że komunikowanie się w procesie kształtowania prawnych
powinności publicznoprawnych może skutkować nierównością wobec
prawa. Niektóre jednostki mogą bowiem wynegocjować korzystniejszą
treść ciążących na nich obowiązków niż inne podmioty.

Odwoływanie się do komunikacyjnych metod oddziaływania na
kształt prawnych powinności wydaje się jednak rozwiązaniem godnym
rozważenia. Zagadnieniem dyskusyjnym jest natomiast pytanie o zakres
wykorzystania elementu dialogu w poszczególnych dziedzinach prawa.
Niewątpliwie przestrzeń dla komunikowania się przez strony stosunków
prawnych w prawie prywatnym jest większa niż w prawie publicznym.
Nie oznacza to jednak, że porozumiewanie się jest całkowicie obce
prawu podatkowemu. W wielu przypadkach to sam ustawodawca
kształtuje bowiem mechanizmy prawne umożliwiające współpracę
stron stosunku podatkowoprawnego. Obok nich dają się również za-
uważyć sytuacje, w których treść regulacji prawnej stanowi podstawę
dla porozumiewania się przez organy podatkowe. W tym kontekście
powstaje pytanie o granice porozumiewania się w prawie podatkowym,
o dopuszczalność wymuszania takiego dialogu przez organy podatkowe,
a także o skutki kooperacji dłużnika i wierzyciela podatkowego.

Istotnym ograniczeniem możliwości kształtowania treści stosunku
podatkowoprawnego w oparciu o porozumienie podmiotu uprawnio-
nego z tytułu podatku oraz podmiotu obowiązanego z tytułu tej daniny
publicznej niewątpliwie jest konstytucyjna i ustawowa zasada, zgodnie
z którą powinność podatkowa może powstać wyłącznie w następstwie
urzeczywistnienia podatkowego stanu faktycznego. Podatnik, realizując
zachowanie opisane w ustawie, wstępuje więc w gotowe, zaplanowane
przez ustawodawcę stosunki prawne. To zaś wyklucza możliwość kre-
owania zobowiązań podatkowych w wyniku dialogu prowadzonego
przez dłużnika i wierzyciela podatkowego. Dopuszczalne jest natomiast
tworzenie takich, opartych na porozumieniu, form oddziaływania na
treść powinności podatkowej, które nie pozostają w sprzeczności z za-
sadą kształtowania treści powinności podatkowej wprost w ustawie. Są
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one związane z działaniami podejmowanymi jeszcze przed dokonaniem
wymiaru podatku, ale dają się zaobserwować także podczas ustalania
lub określania wysokości zobowiązania podatkowego oraz już po doko-
naniu tych czynności, kiedy zachodzi potrzeba skorygowania dokona-
nego wymiaru lub rezygnacji wierzyciela podatkowego z należnej mu
kwoty podatku. W wielu przypadkach ustawodawca pozostawia bowiem
podatnikowi możliwość wyboru opcji podatkowej, tworzy przestrzeń
dla dialogu dotyczącego ustalenia treści zaistniałego lub przyszłego
stanu faktycznego oraz kształtuje możliwość porozumiewania się
w celu właściwego odkodowania treści normy prawnej. W żadnej z tych
sytuacji porozumienia nie zastępują władczego rozstrzygnięcia organu
podatkowego. Poprzedzają one natomiast wydanie aktu administracyj-
nego, pośrednio wpływając na jego treść.

Na tym tle ujawniają się również różnego rodzaju zagadnienia
dyskusyjne – w szczególności powstają kwestie: granic współdziałania
podatnika z organem podatkowym podczas trwającego postępowania
podatkowego, instrumentów prawnych służących kształtowaniu takiego
dialogu, a także nadużywania prawa przez organy podatkowe skłania-
jące stronę postępowania podatkowego do „porozumiewania się” z nimi.
Niejako na marginesie i przy okazji analizy problematyki kooperacji
dłużnika i wierzyciela podatkowego pojawia się zaś jeszcze jeden przejaw
dialogu prowadzonego w oparciu o przepisy prawa podatkowego. Jest
nim porozumiewanie się przez różnego rodzaju organy podatkowe.

Fundamentem pracy są zagadnienia z zakresu filozofii oraz teorii
i socjologii prawa. Poglądy wypracowane w tych dyscyplinach stanowią
bowiem kryterium odniesienia dla koncepcji porozumiewania się
ukształtowanych w prawie administracyjnym oraz w prawie podatko-
wym. Z tego względu punktem wyjścia w prowadzonych rozważaniach
są modele stosunku prawnego oraz – będące ich konsekwencją – teore-
tyczne koncepcje prawa. Dzieje się tak, ponieważ następstwem norma-
tywistycznej wizji stosunku prawnego, opartej na założeniu, że to norma
prawna determinuje stosunki społeczne, jest instrumentalna koncepcja
prawa. W tym ujęciu prawo jest instrumentem sterowania procesami
społecznymi. Z kolei kontynuacją realistycznego rozumienia stosunku
prawnego akcentującego wpływ naturalnych stosunków społecznych
na regulację normatywną jest komunikacyjne postrzeganie prawa.
Opiera się ono na tezie, że prawo jest płaszczyzną porozumiewania się
podmiotów społecznych. Swoistym kompromisem pomiędzy tymi
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skrajnymi wizjami prawa jest zaś koncepcja prawa refleksyjnego (auto-
pojetycznego).

Istotną podbudową dla prowadzonych rozważań jest również do-
robek nauki prawa administracyjnego dotyczący form oraz dopuszczal-
nych granic porozumień zawieranych na podstawie przepisów należą-
cych do tej dziedziny prawa. Odwołanie się do poglądów prezentowa-
nych przez przedstawicieli tej części doktryny prawa wydaje się właściwe
przez wzgląd na administracyjnoprawną metodę regulacji stosowaną
w prawie podatkowym. Sprawia ona, że w oparciu o przepisy prawa
administracyjnego kształtowana jest relacja prawna tego samego typu
co w prawie podatkowym, określana mianem stosunku podległości
kompetencji. To zaś skutkuje tym, że konstrukcje teoretyczne wypraco-
wane w doktrynie prawa administracyjnego dotyczące porozumień
zawieranych na gruncie przepisów zaliczanych do tej dyscypliny prawa
są pomocne w badaniach nad komunikacyjnymi metodami determino-
wania powinności prawnej również w prawie podatkowym. Odwołanie
się do nich jest tym bardziej właściwe, że w prawie administracyjnym
wykształciło się o wiele więcej form kooperacji stron stosunku prawnego
niż w prawie administracyjnym. Wcześniej też niż w prawie podatko-
wym dopuszczono tam porozumiewanie się w procesie orzekania
o uprawnieniach lub obowiązkach strony.

Wszystko to ułatwia poszukiwanie przestrzeni dla horyzontalnej
determinacji powinności podatkowych i – wraz z ustaleniami poczynio-
nymi przez przedstawicieli nauki prawa podatkowego – pozwala
określić dopuszczalny zakres współdziałania dłużnika i wierzyciela
podatkowego oraz oddziaływania dialogu tych podmiotów na istnienie,
a także na treść obowiązku i zobowiązania podatkowego. Jak już bowiem
wcześniej wspomniano, różnego rodzaju porozumienia zawierane przez
strony stosunku podatkowoprawnego i poprzedzające wydanie wład-
czego rozstrzygnięcia przez organ podatkowy dają się zauważyć zarówno
przed dokonaniem wymiaru podatku, jak i w ramach procedury mającej
na celu ustalenie albo określenie kwoty zobowiązania podatkowego.
Dodatkowo uwidaczniają się one również już po dokonaniu tych
czynności, w związku z dokonywaną modyfikacją treści istniejącego
zobowiązania podatkowego lub rezygnacją wierzyciela podatkowego
z należnego mu świadczenia.

Normatywną podstawą prowadzonych rozważań są przede
wszystkim przepisy polskiego prawa podatkowego – zarówno obowią-
zujące regulacje z zakresu ogólnego prawa podatkowego, jak i unormo-
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wania zawarte w poszczególnych ustawach podatkowych. Ich uzupeł-
nieniem, tam gdzie stan normatywny odbiega od kanonów prawa pol-
skiego, są zaś konstrukcje prawne istniejące w systemach innych państw.
W pracy odwołano się również do różnorodnych pozycji bibliograficz-
nych – nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Zgromadzenie tego
obcojęzycznego materiału źródłowego było możliwe dzięki kwerendom
odbywanym w bibliotekach Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz
w bibliotece Centrum Dokumentacji Podatkowej (International Buerau
of Fiscal Documentation) w Amsterdamie.
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Metody kształtowania stosunków prawnych –

założenia teoretyczne

1.1. Pojęcie stosunku prawnego – stosunek prawny
a norma prawna

Stosunek prawny jest pojęciem, które nie występuje w tekstach
prawnych. Należy więc zaliczyć je nie tyle do języka prawnego, co do
języka prawniczego. Jest to termin wykorzystywany przez prawników
do opisywania konsekwencji obowiązywania określonych norm praw-
nych1. Operowanie określeniem „stosunek prawny” sprawia zaś, że
zasadniczego znaczenia nabiera pytanie o jego rozumienie, a także
o relację pomiędzy stosunkiem prawnym i prawem. Ponieważ w teorii
prawa nie zdołano ukształtować precyzyjnego określenia stosunku
prawnego, możliwego do zaakceptowania przez przedstawicieli
wszystkich dyscyplin szczegółowych, poszukując znaczenia tego pojęcia,
należy odwołać się do ogólnej definicji stosunku prawnego sformuło-
wanej przez F. Longchampsa. W jego ujęciu, stosunek prawny polega
na przyporządkowaniu sobie korelatywnych sytuacji prawnych okreś-
lonych podmiotów2.

Pojęcie stosunku prawnego nie ma charakteru uniwersalnego nie
tylko przez wzgląd na wspomniany już brak jednej, spójnej i szczegóło-
wej definicji, ale i z uwagi na różny stopień jego wykorzystania dla
opisywania zjawisk normowanych w poszczególnych dziedzinach prawa.
Należy w szczególności zauważyć, że w konsekwencji obowiązywania

1 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 334.
2 F. Longchamps, O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, AUWr.

1964, nr 19, Prawo XII, s. 45–47.
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norm karnoprawnych w ogóle nie są wyznaczane stosunki prawne.
Przedmiotem prawa karnego jest bowiem przede wszystkim ochrona
stosunków społecznych, a nie ich bezpośrednia regulacja3. Podobna
sytuacja ma miejsce w odniesieniu do norm prawnych formułujących
nakazy lub zakazy zachowania, które nie jest skierowane wobec okreś-
lonego podmiotu prawnego lub które nie zależy od czynności prawnych
jakiegoś podmiotu. Należą do nich przykładowo prawne zakazy pew-
nych działań w stosunku do powietrza atmosferycznego czy wód mor-
skich, zakazy rabunkowej eksploatacji dóbr przyrody, a także normy
nakazujące szczepienia ochronne4. Konsekwencją istnienia tego rodzaju
norm jest bezpośrednio określony nakaz lub zakaz, a nie powstanie
stosunku prawnego pomiędzy adresatem normy obowiązanym do da-
nego zachowania oraz konkretnym podmiotem uprawnionym. Tego
typu normy prawne nie kreują bowiem podmiotów uprawnionych5.
Z kolei przyczyną braku posługiwania się pojęciem stosunku prawnego
w nauce prawa konstytucyjnego jest wysoki stopień ogólności norm
zaliczanych do tej gałęzi prawa6.

Pomimo tego braku uniwersalizmu pojęcie stosunku prawnego
jest przydatne w rozważaniach prawniczych. Sens operowania nim jest
konsekwencją konwencji terminologiczno-pojęciowej przyjmowanej
w prawoznawstwie, zgodnie z którą normy prawne mają charakter ge-
neralny i abstrakcyjny7. Normami prawnymi są więc wyłącznie dyrek-
tywy wskazujące określonym rodzajowo adresatom w określonych ro-
dzajowo okolicznościach określony typ zachowania. W tym ujęciu poza
zakresem określenia „norma prawna” znajdują się natomiast odpowied-
nie normy indywidualne i konkretne nakazujące imiennie określonemu
adresatowi podjęcie w danym przypadku konkretnego działania. Dy-
rektywy te są uznawane za konsekwencje norm prawnych, ale nie za
normy prawne8.

Przyczyną operowania pojęciem „stosunek prawny” jest zatem
potrzeba istnienia wyrażenia służącego do oznaczania sytuacji prawnej

3 L. Lisiakiewicz, O normie i stosunku prawnym karno-materialnym (w:) S. Ehrlich
(red.), Studia z teorii prawa, Warszawa 1965, s. 371.

4 Z. Ziembiński, Problemy..., s. 313.
5 Ibidem, s. 313–314.
6 Ibidem, s. 335.
7 Z. Ziembiński, O metodzie analizowania „stosunku prawnego”, PiP 1967, z. 2,

s. 197.
8 Ibidem.
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polegającej na tym, że ze względu na obowiązywanie normy generalnej
i abstrakcyjnej obowiązuje też dyrektywa nakazująca określonej indy-
widualnie osobie (jako należącej do danego rodzaju osób) w danych
okolicznościach (jako okolicznościach danego rodzaju) zrealizować
konkretny czyn (jako należący do wskazanego w normie abstrakcyjnej
typu zachowań)9. Oznacza to, że treścią stosunku prawnego jest wyni-
kająca z normy prawnej powinność podjęcia przez konkretną osobę,
w sytuacji opisanej przez normę prawną, określonego zachowania wobec
innego, zindywidualizowanego podmiotu stosunku prawnego.

W tym kontekście i przy przyjęciu przedstawionych założeń termi-
nologicznych uzasadnione wydaje się twierdzenie, że generalna i abs-
trakcyjna norma prawna w odniesieniu do konkretnej, indywidualnie
określonej osoby działa poprzez stosunek prawny. Stosunek prawny
jest więc przejawem działania normy prawnej – sposobem spełnienia
wypowiedzi normatywnej10. Podstawą prawną stosunku prawnego jest
zaś norma prawna11. Tym samym pojęcie stosunku prawnego staje się
narzędziem analizy prawa w działaniu – jest przydatne dla konceptuali-
zacji badań nad konkretnymi zachowaniami określonych podmiotów
wobec innych podmiotów jako zachowaniami wyznaczonymi przez
normy prawne12. Z tych względów, z wcześniej zaprezentowanymi za-
strzeżeniami związanymi z uniwersalnością pojęcia „stosunek prawny”,
należy zaaprobować pogląd N. Achterberga, że porządek prawny jest
porządkiem stosunków prawnych13. Oddziaływanie norm prawnych
na zachowanie konkretnych osób poprzez stosunki prawne sprawia
zaś, że stosunki prawne stają się elementami, z których składa się cały
porządek prawny14.

Koncepcja zindywidualizowanego i konkretnego stosunku praw-
nego jako konsekwencji generalnej i abstrakcyjnej normy prawnej wy-
klucza operowanie określeniem „abstrakcyjny stosunek prawny”15.

9 Ibidem.
10 Por. S. Ehrlich, Stosunek prawny – węzłowe zagadnienie teorii prawa (W związku

z monografią R.O. Chałfiny), PiP 1980, z. 3, s. 77.
11 Por. F. Longchamps, O pojęciu stosunku administracyjno-prawnego w gospodarce

państwowej, PiP 1958, z. 1, s. 13.
12 Z. Ziembiński, Problemy..., s. 336.
13 N. Achterberg, Die Rechtsordnung als Rechtsverhältnisordnung, Berlin 1982,

s. 104.
14 Ibidem, s. 104 i 110.
15 Z. Ziembiński, Problemy..., s. 197.
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