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Wstęp

Administracja podatkowa stanowi ważne ogniwo systemu groma-
dzenia dochodów publicznych. Zasadniczym celem pracy jest przedsta-
wienie pożądanego, docelowego modelu administracji podatkowej,
który powinien obowiązywać i funkcjonować w Polsce. Istotnym ele-
mentem efektywności i sprawności działania administracji podatkowej
jest bowiem optymalny kształt struktury organów administrujących
daninami publicznymi. Prawna konstrukcja struktury organizacyjnej
administracji podatkowej oraz wzajemnych relacji i zależności między
tworzącymi ją podmiotami powinna decydować o podziale zadań, po-
wiązań czynności i funkcji, stopniu specjalizacji, układzie odpowiedzial-
ności, hierarchii, trwałości i koordynacji zadań oraz współpracy w ich
realizacji. Jednocześnie pożądany model funkcjonowania administracji
podatkowej, a także zasady działania organów ją tworzących muszą
być dostosowane do ogólnych i bieżących potrzeb, zadań, jakości kadr,
wyposażenia technicznego, informatyzacji oraz środków finansowych,
a tym samym realizować postulat taniości administracji. Wdrożenie
optymalnej konstrukcji systemu państwowych i samorządowych orga-
nów podatkowych nie pozostanie bez znaczącego wpływu na zmianę
aktualnie niezbyt korzystnego wizerunku i odbioru społecznego aparatu
administrującego podatkami.

Nakreślenie pełnego obrazu modelowej administracji podatkowej
w Polsce wymaga przyjrzenia się jej organizacji, wskazania wadliwych
regulacji normatywnych normujących jej status prawny oraz zwrócenia
uwagi na mankamenty występujące w procesie stosowania prawa. Hi-
potezę badawczą można sprowadzić do twierdzenia, że aktualnie obo-
wiązujący model administracji podatkowej w Polsce oraz system orga-
nów tworzących aparat podatkowy administrujący podatkami jest
niedoskonały, wadliwy i wymaga pilnych kompleksowych zmian. Do-
tychczasowa reorganizacja organów podporządkowanych Ministrowi
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Finansów okazała się niewystarczająca bądź całkowicie nieudana,
a efektywność tych zmian jest na tyle niska, że można wątpić, czy pie-
niądze publiczne są dobrze wydawane.

Nie sprawdziła się również próba instytucjonalizacji współpracy
i wymiany informacji między organami wchodzącymi w skład admini-
stracji skarbowej. Zagadnienie współpracy organów tej administracji
w ramach Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych było przedmiotem
badań naukowych, zrealizowanych z wykorzystaniem metody ankieto-
wej. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane w książce i chociaż
dotyczą instytucji od czterech lat niefunkcjonującej, to jednak warto
się z nimi zapoznać. Można bowiem spotkać opinie, że wyłączność
państwa na decydowanie o własnej administracji przekłada się na nie-
trafione decyzje organizacyjne, czego przykładem jest utworzenie
Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych, gdyż z perspektywy czasu nikt
nie wie, dlaczego powstały a następnie zostały zlikwidowane1. Wyniki
badań stanowią odpowiedź na powyższe kwestie, a przy tym wyznaczają
kierunek docelowego modelu współpracy między podmiotami admini-
stracji podatkowej.

Opracowanie obejmuje rozwój i funkcjonowanie administracji
skarbowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–2012
i uwzględnia stan prawny na dzień 1 czerwca 2012 r. Jest to okres
umożliwiający zaprezentowanie w ujęciu prawnoporównawczym róż-
norodnych modeli administracji podatkowej, zarówno tych historycz-
nych, jak i współczesnych, w tym także aktualnie funkcjonujących
w wybranych państwach europejskich, ze wskazaniem ich zalet oraz
mankamentów.

Problematyka będąca przedmiotem pracy nie została dotąd
przedstawiona w literaturze w ujęciu interdyscyplinarnym, z uwzględ-
nieniem jako punktu odniesienia teorii organu administracji publicznej.
Początek rozważań zawartych w rozdziale I opiera się na dorobku nauki
prawa administracyjnego. Dokonano w nim prezentacji i poddano
ocenie różne sposoby definiowania pojęć „administracja” i „administra-
cja publiczna”, co było niezbędne. Zmierzało bowiem do wyłonienia
i wyjaśnienia terminu „administracja podatkowa” oraz ulokowania jej
jako elementu składowego administracji publicznej. W dalszej części
zaprezentowano sposoby postrzegania w nauce prawa administracyjne-

1 B. Brzeziński, Reforma administracji podatkowej – przyczynek do dyskusji, Pr.
i Pod. 2012, nr 1, s. 14.
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go pojęcia „organ administracji”. Wyodrębnienie kluczowych elemen-
tów definiujących organ administracji publicznej doprowadziło do
wniosków, że cechy te są właściwe również organom podatkowym, co
umożliwia wskazanie miejsca organów administracji podatkowej
w systemie organów administracji publicznej.

W dalszych rozważaniach zwrócono szczególną uwagę na brak
w polskim prawie podatkowym normatywnej definicji organu podat-
kowego w znaczeniu funkcjonalnym, co jest w pewnym sensie trendem
historycznym, zbieżnym z międzywojennymi rozwiązaniami ustrojo-
wymi. Konsekwentne stanowisko ustawodawcy sprowadzające się do
rezygnacji z pojęciowego określania organów podatkowych na rzecz
ich enumeratywnego wyliczania odbiega od dorobku doktryny prawa
podatkowego. Niezbędne zatem stało się przedstawienie definicji organu
podatkowego formułowanych przez przedstawicieli nauki prawa podat-
kowego oraz zaprezentowanie definicji autorskiej z uwzględnieniem
administracyjnoprawnych elementów konstrukcyjnych, jak i elementów
właściwych tylko dla organu podatkowego.

Przyjęta koncepcja pracy, decydująca o charakterze rozważań nad
optymalnym modelem administracji podatkowej i kontroli skarbowej,
wymagała przedstawienia ewolucji kształtowania się administracji po-
datkowej w Polsce, z wyodrębnieniem modeli utworzonych w różnych
uwarunkowaniach ustrojowych oraz zwróceniem uwagi na charaktery-
styczne instytucje prawne, jak też przedstawienia aktualnej struktury
organów podatkowych. Tematyka ta została podjęta w rozdziałach II
i III. W tym ostatnim wskazano elementy różnicujące organy admini-
stracji podatkowej (np. pozycja w dwuinstancyjnym postępowaniu
podatkowym) oraz dokonano ich charakterystyki z punktu widzenia
instytucji postępowania jurysdykcyjnego, tj. właściwości organu, sporów
o właściwość, wyłączenia organu podatkowego i pracownika organu
od orzekania. Ostatnia część rozdziału III została poświęcona pozycji
Ministra Finansów jako organu podatkowego najwyższego szczebla
oraz analizie jego szerokich kompetencji nadzorczych i orzeczniczych.

W rozdziale IV – zasadniczej części pracy – zostały sformułowane
uwagi i wskazane przykłady negatywnego wizerunku służb skarbowych
oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów stosujących prawo
podatkowe. Mimo kolejnych wdrażanych zmian organizacyjnych
i kompetencyjnych negatywne postrzeganie administracji podatkowej
jest zjawiskiem stale się utrzymującym. Krytyczne spojrzenie na
współczesny model administracji podatkowej pozwoliło na wyodręb-
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nienie i przedstawienie w książce trzech grup przyczyn oraz wskazanie
problemów związanych ze słabością tej struktury. Wyróżniono przede
wszystkim: problemy związane z niewłaściwą legislacją i tym samym
błędną konstrukcją przepisów określających status organów podatko-
wych, problemy związane z niedoskonałą strukturą tych organów
uzupełnione uwagami na temat zasadności istnienia niektórych z nich.
Wreszcie zwrócono uwagę na kontrowersyjne sytuacje i nieprawidło-
wości pojawiające się w procesie stosowania prawa przez organy podat-
kowe i kontroli skarbowej.

Ważną częścią opracowania jest sygnalizowana już problematyka
współdziałania administracyjnego oraz koordynacji działań podmiotów
administracji podatkowej w Polsce, w szczególności instytucjonalizacji
tej współpracy. Wyniki autorskich badań naukowych dotyczących za-
sadności powołania i efektywności funkcjonowania Wojewódzkich
Kolegiów Skarbowych zostały przedstawione w rozdziale V. Uzupełnio-
no je o problematykę współdziałania organów podatkowych w praktyce
stosowania ulg i zwolnień uznaniowych.

Przedstawienie pożądanego modelu administracji podatkowej,
który powinien funkcjonować w Polsce, wymagało prześledzenia ten-
dencji oraz rozwiązań prawnych wdrażanych w innych państwach eu-
ropejskich, które mogłyby być z powodzeniem wykorzystane. Stąd
w rozdziale VI poddano prezentacji struktury modelowe tej administra-
cji w wybranych państwach Unii Europejskiej. Porównano rozwiązania
dotyczące struktury i kompetencji organów podatkowych w dwóch
państwach członkowskich tzw. starej Unii (Francja, Niemcy) oraz
dwóch państw przyjętych do Unii Europejskiej w analogicznym do
Polski okresie i podobnej pozycji wyjściowej (Litwa, Czechy). Zaprezen-
towano również kierunki transformacji administracji podatkowych
w tych państwach wdrożone w latach 2008–2012.

Ostatni rozdział pracy składa się z dwóch części. W pierwszej do-
konano podsumowania i oceny istniejących rozwiązań w zakresie
obowiązującego modelu administracji podatkowej w Polsce. Przedsta-
wiono również i poddano ocenie dotychczasowe koncepcje zmian
struktury tej administracji, w tym opracowaną w 2011 r. na zlecenie
Ministerstwa Finansów koncepcję transformacji administracji podat-
kowej. Drugą, finalną część opracowania, stanowią wnioski autorskie
i postulaty de lege ferenda.

Opracowanie oparto na aktach prawnych, tekstach źródłowych,
bogatym orzecznictwie sądowym oraz wyselekcjonowanych publika-
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cjach naukowych. Z racji przyjętej koncepcji krąg adresatów jest oczy-
wisty. Praca skierowana jest do prawników praktyków, tj. sędziów,
doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych zajmujących
się prawem podatkowym i administracyjnym w praktyce zawodowej,
jak również pracowników administracji podatkowej i kontroli skarbo-
wej. Powinna być również przydatna studentom prawa i administracji.
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Administracja podatkowa i jej podmioty

1. Administracja podatkowa a administracja publiczna
– uwagi ogólne

Jednym z wyspecjalizowanych ogniw administracji publicznej jest
administracja podatkowa wraz z tworzącymi ją organami powołanymi
do zarządzania podatkami. Przedmiotem tej części książki jest wskazanie
miejsca organów administracji podatkowej w systemie organów admi-
nistracji publicznej, przedstawienie sposobu definiowania pojęcia „organ
podatkowy” w literaturze oraz próba stworzenia uniwersalnej definicji
tego pojęcia. Jednocześnie zostanie usystematyzowana terminologia
używana równolegle, jak: władza podatkowa, organy skarbowe, aparat
skarbowy, organy fiskusa.

Kwestią niezbędną dla dalszych rozważań jest zdefiniowanie pojęcia
„administracja”. Znaczenia tego terminu należy doszukiwać się w łaciń-
skim czasowniku ministrare oznaczającym wykonywać, zarządzać,
kierować. Wyraz ten wszedł do języka polskiego z przedrostkiem ad
(ku) – administrare, wzmacniającym celowość działania i wyraźniej
zaznaczającym czynność kierowania. Administrować oznacza więc tak
kierować wykonywaniem zadania, by stosowane środki były odpowied-
nie wytyczonemu celowi. Zatem administracja jest czynnością admini-
strowania2.

W jednym z podręczników prawa administracyjnego S. Kasznica
określił administrację jako zarząd majątku przedsiębiorstwa, gminy,
stowarzyszenia itp. Stwierdził także, że jest to czyjaś trwała i planowa
działalność, ogarniająca pewną liczbę ludzi i wielkość dóbr, zmierzająca

2 E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968, s. 19.
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do zaspokojenia własnych lub cudzych potrzeb3. W ramach definicji
przedmiotowych podkreślano, że administracja to nie wyłącznie wyko-
nywanie ustaw, ale również działalność twórcza4. Wskazywano przy
tym, że jest to organizatorska działalność państwa, którego organy
mogą inicjować pracę organizatorską w odniesieniu do konkretnych
sytuacji5. Zupełnie ogólnie i w szerokim zakresie zdefiniował admini-
strację E. Ochendowski, uznając, że jest to wszelka zorganizowana
działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów6. W innym ujęciu
administracja może być kojarzona jako pewne działanie lub wyodręb-
niona organizacja o szczególnych cechach7.

W teorii prawa administracyjnego podejmowano różne próby de-
finiowania administracji, choć zwracano również uwagę, że administra-
cję można opisać, a nie zdefiniować8. Tę metodę można dostrzec
w ujęciu T. Rabskiej, która opierając się na historycznych pracach
A. Okolskiego9 i K.W. Kumanieckiego10 i nie definiując administracji,
skupiła się na kwestii wydzielenia organizacji administracji jako odręb-
nej dyscypliny z nauki prawa administracyjnego. W jej ocenie, biorąc
pod uwagę podział na trzy zasadnicze człony administracji, tj. podmioty
(organizacja), przedmiot (zadania) i działania administracji (formy
i metody), możliwe jest wyróżnienie niżej wymienionych pojęć podsta-
wowych dla organizacji administracji:

– aparat administracyjny w rozumieniu całości organizacji powołanej
do wykonywania zadań administracji państwowej,

– jednostkę organizacyjną (podmiot) administracji w rozumieniu
części składowej aparatu administracyjnego,

3 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań
1946, s. 7.

4 W.L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa
1924.

5 J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1969.
6 E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 1998.
7 Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, K. Michałowska-Badziak, E. Olejniczak-Sza-

łowska, M. Stahl, Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznic-
twie, Warszawa 2004, s. 11.

8 Ibidem.
9 A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obo-

wiązującego w Królestwie Polskim, t. I, Warszawa 1880.
10 K.W. Kumaniecki, Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach

Polski, Kraków 1921.

24

Rozdział I. Administracja podatkowa i jej podmioty



– strukturę organizacyjną jako określoną budowę całego aparatu,
wyodrębnionych jego układów (struktura resortu) lub konkretnej
jednostki organizacyjnej (struktura organu),

– pojęcia określające specyficzne instytucje i formy powiązań (decen-
tralizacja, samorząd, koncentracja)11.

Termin administracja może być postrzegany zarówno w znaczeniu
przedmiotowym, jak i podmiotowym. W pierwszym znaczeniu, zdaniem
C. Kosikowskiego, oznacza on organizowanie zadań, które odbywa się
na podstawie norm prawnych i jest realizowane w drodze czynności
prawnych i faktycznych. W znaczeniu podmiotowym pojęcie to obej-
muje osobę lub częściej zorganizowany zespół osób (jednostkę organi-
zacyjną), któremu powierza się administrowanie12. Definicja ta kore-
sponduje z wcześniejszym podmiotowym określeniem administracji
przez W. Dawidowicza, według którego jest to system podmiotów
utworzonych i wyposażonych w kompetencje do prowadzenia organi-
zatorskiej i kierowniczej działalności13.

Z kolei J. Boć w jednym z nowszych opracowań przedstawił trzy
znaczenia pojęcia administracja. Zgodnie z pierwszym administracja
to wydzielone w państwie struktury organizacyjne, powołane specjalnie
do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych.
W drugim znaczeniu jest to określona i o specjalnych cechach działal-
ność podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznym.
Wreszcie w znaczeniu podmiotowym administracja to ludzie zatrud-
nieni (powołani, nominowani) w strukturach wyodrębnionych w zna-
czeniu pierwszym. Przyjęta przez J. Bocia koncepcja zaowocowała
propozycją czterech definicji administracji, którą jest:

– podejmowana w publicznym celu działalność państwa (i związków
publicznoprawnych) poza ustawodawstwem i sądownictwem (de-
finicja negatywno-przedmiotowa),

– działalność tych organów publicznych (państwowych), które nie
są organami ustawodawczymi i sądowymi (definicja negatywno-pod-
miotowa),

11 T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji (w:) J. Starościak (red.),
System prawa administracyjnego, t. 1, Ossolineum 1977, s. 260.

12 C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1994, s. 47.
13 W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978.
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