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akty prawne
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(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
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Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
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k.s.h.  –  ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 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.)

p.u.s.a.  –  ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju są-
dów  administracyjnych  (Dz. U. Nr  153,  poz.  1269 
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u.o.s.  –  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

u.p.c.c.  –  ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 101, poz. 649 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
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u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

u.p.r. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.  969 
z późn. zm.)
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u.p.s.d. – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 
i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 
z późn. zm.)

organy i instytucje

KRS  –  Krajowy Rejestr Sądowy
NSA  –  Naczelny Sąd Administracyjny
TK  –  Trybunał Konstytucyjny 
WSA  –  wojewódzki sąd administracyjny

publikatory i czasopisma

Dz. U. – Dziennik Ustaw
Dz. Urz.  –  Dziennik Urzędowy
M. Pod. – Monitor Podatkowy
ONSA WSA  –  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

i wojewódzkich sądów administracyjnych
OSP  –  Orzecznictwo Sądów Powszechnych
OTK  –  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
POP  –  Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 
ZNSA  –  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
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I. I

i

treść, przedmiot i znaczenie interpretacji 
przepiSów prawa podatkowego

Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w rozdzia-
le 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), nie można zasadnie utoż-
samiać wyłącznie z wykładnią prawa w potocznym czy też doktrynalnym 
znaczeniu. Wykładnia prawa, mówiąc najogólniej i najprościej, sprowa-
dza się do ustalenia treści i znaczenia danego unormowania prawnego, 
odtwarzanego z przepisów prawa, z których wynika. Interpretacje prze-
pisów prawa podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej stanowią 
natomiast ocenę możliwości zastosowania prawa podatkowego do okre-
ślonego stanu faktycznego, w którym wykładnia prawa – w razie potrze-
by – jest tylko wykorzystywana. Jeżeli wnioskujący o wydanie indywi-
dualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie ma wątpliwości 
w zakresie treści i znaczenia przepisów prawa, o możliwość zastosowa-
nia których pyta podatkowy organ interpretacyjny, i wątpliwości te nie 
powstają również po stronie wymienionego organu, żaden przepis obo-
wiązującego prawa nie przewiduje podstawy prawnej odmowy wydania 
interpretacji, chociaż będzie ona zawierała jedynie ocenę w przedmiocie 
zastosowania prawa do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu fak-
tycznego. Wykładnia prawa przekraczająca odczytanie niespornej co do 
treści i znaczenia normy prawnej przeprowadzana i wykorzystywana bę-
dzie wówczas, kiedy będzie ona niezbędna dla sformułowania i przedsta-
wienia oceny możliwości stosowania prawa podatkowego. Jeżeli przepisy, 
z których rekonstruowane jest unormowanie, są niejasne, jak i wówczas, 
gdy treść i znaczenie odtworzonej normy wymagają wyjaśnienia, w szcze-
gólności – kiedy są sporne między zainteresowanym i podatkowym or-
ganem interpretacyjnym, organ dla dokonania oceny możliwości zasto-
sowania prawa podatkowego realizuje wykładnię prawa.
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I. treść, przedmiot i znaczenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Reasumując, treścią interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozu-
mieniu rozdziału 1a działu II ordynacji podatkowej jest ocena możliwości 
stosowania prawa podatkowego połączona, w razie potrzeby, z wykładnią 
prawa. Konstatacja ta odnosi się zarówno do ogólnych, jak i indywidual-
nych interpretacji przepisów prawa podatkowego, z tym że w przypadku 
interpretacji ogólnych ocena możliwości stosowania prawa dokonywana 
będzie w relacji do hipotetycznych stanów faktycznych objętych unor-
mowaniami regulacji prawnych stanowiących normatywny przedmiot 
interpretacji.

Przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego są materialno
prawne regulacje tego prawa. Jeżeli elementy czy też pojęcia przepisów 
z innych dziedzin prawa użyte zostały w określonych unormowaniach 
prawa podatkowego, które się do nich bezpośrednio lub w sposób doro-
zumiany odwołują, to i tak do zobowiązań podatkowych zastosowanie 
znajdują normy prawa podatkowego, a nie współtworzące je tylko zapisy 
prawne zaczerpnięte z pozostałych gałęzi prawa. Norma prawnopodatko-
wa będzie wówczas jednak zbudowana nie tylko z określonych przepisów 
ustawy podatkowej, lecz także z regulacji prawnych innych dziedzin pra-
wa. Interpretacji w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa podlegać 
będą wszystkie przepisy tworzące konkretną normę podatkową, w tym 
przepisy niepodatkowe, których ocena możliwości stosowania i wykład-
nia są niezbędne dla zinterpretowania normy prawnopodatkowej. 

Wydanie interpretacji dotyczącej wyłącznie (w całości lub w określonej 
części) przepisów innych aniżeli podatkowe, które nie tworzą rozważanej 
normy podatkowej, będzie natomiast nieprawidłowe, to znaczy nie będzie 
stanowiło interpretacji prawa podatkowego. Ochrona prawna z tytułu za-
stosowania się do interpretacji przepisów prawa podatkowego uregulo-
wana też została w zakresie skutków materialnoprawnych dotyczących 
odpowiedzialności podatkowej, nie zaś w obszarze unormowań innych 
dziedzin prawa materialnego.

Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz  innych 
umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, wska-
zane w art. 3 pkt 2 o.p. i zrównane w nim z przepisami ustaw podatko-
wych, będą mogły stanowić przedmiot oceny możliwości zastosowania 
i wykładni w interpretacjach prawa podatkowego, jeżeli ich regulacje wy-
wierają wpływ na normę prawnopodatkową, w której realizacji w danej 
sprawie uczestniczą. Uzasadnionym przykładem może być tu interpretacja 
przepisów dotyczących zastosowania stawki podatkowej z umowy o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania: niższej – w okolicznościach w ustawie 
podatkowej i umowie prawnie znaczących – w relacji do stawki podatko-
wej przewidzianej w ustawie. 
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I. treść, przedmiot i znaczenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego nie mogą być 
przepisy prawa unijnego, choćby dotyczyły przedmiotu polskiego prawa 
podatkowego. Wprawdzie regulacje i standardy prawa unijnego mogą, 
niekiedy wręcz powinny, być wykorzystywane w wykładni prawa kra-
jowego, a ponadto w pewnych przypadkach podatnik może w ochronie 
swoich interesów powołać się na unormowanie prawa unijnego, jednak-
że z jednoznacznej treści zapisów prawnych art. 3 pkt 1 i 2 o.p. wynika, 
że na podstawie wskazanych w nich definicji – akty prawa unijnego nie 
są ustawami podatkowymi, natomiast przepisy prawa unijnego – prze-
pisami prawa podatkowego, o interpretacji których stanowi rozdział 1a 
działu II ordynacji podatkowej. Przepisy prawa podatkowego, o których 
mowa w art. 3 pkt 2 o.p., to przepisy krajowego wewnętrznego prawa po-
datkowego i dotyczące tego prawa przepisy prawa międzynarodowego1. 
Wynika z tego, że przepisy prawa unijnego, niebędące przepisami prawa 
podatkowego w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa, nie mogą 
stanowić przedmiotu interpretacji przepisów prawa podatkowego unor-
mowanych w tej ordynacji.

Podnieść jednak należy, że w wyroku z dnia 11 marca 2010 r., I FSK 61/09, 
OSP 2011, nr 5, poz. 54, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nor-
my dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 
z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.), a więc unormowania wynikające z przepi-
sów prawa unijnego, stanowią przepisy prawa podatkowego w rozumie-
niu art. 3 pkt 2 o.p., a w razie braku ich implementacji lub jej wadliwości 
stanowią podstawę prawną, na którą mogą powołać się podmioty indy-
widualne. Odwołanie się do przepisów prawa wspólnotowego w inter-
pretacji może jednak odnosić się jedynie do przepisów, które są wystar-
czająco jasne i bezwarunkowe, przez co pozwalają na ich bezpośrednie 
stosowanie.

Przytoczone stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wydaje 
się jednak w zakresie określenia przedmiotu interpretacji przepisów prawa 
podatkowego dostatecznie uzasadnione. Wykracza ono poza zasadniczo 
jednoznaczną treść art. 3 pkt 1 i 2 o.p. Jeżeli bowiem nawet uzna się przepis 
czy normę wynikające z przepisów prawa unijnego – z powodu określonej 
możliwości bezpośredniego ich zastosowania – za przepis prawa podatko-
wego w rozumieniu art. 3 pkt 2 o.p., to na pewno nie będą one przepisem 
ustawy podatkowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 o.p., do którego z kolei 
art. 3 pkt 2 się odwołuje. Akty prawa unijnego nie są ustawami podatko-
wymi, prawodawstwo unijne nomenklaturą taką nawet się nie posługuje. 

1  Ł. Karczyński, Kilka uwag o interpretacji terminów „przepisy prawa podatkowego” i „usta-
wa podatkowa” na gruncie ordynacji podatkowej, M. Pod. 2009, nr 7, s. 20 i n.
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