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Wykaz skrótów

Organizacje, organy i urzędy

ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Try-

bunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
j.s.t. jednostka samorządu terytorialnego

IS izba skarbowa
NIK Naczelna Izba Kontroli

NSA Naczelny Sąd Administracyjny
SN Sąd Najwyższy

TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UE Unia Europejska

WSA wojewódzki sąd administracyjny

Akty prawne

Prawo europejskie i międzynarodowe

dyrektywa 112 dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od war-
tości dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006 z późn. zm.)

dyrektywa 118 dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podat-
ku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG 
(Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009)

EKDA Europejski Kodeks Dobrej Administracji, doku-
ment przyjęty w formie rezolucji Parlamentu w dniu 
6 września 2001 r.
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EKPC Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 li-
stopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 
z późn. zm.)

TEWG Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej 
z dnia 25 marca 1957 r.

TFUE Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja 
skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012)

TUE Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. 
(wersja skonsolidowana Dz.  Urz.  UE C  326 
z 26.10.2012)

TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
(wersja skonsolidowana Dz.  Urz.  UE C  321E 
z 29.12.2006)

Prawo polskie

k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 267)

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja po-
datkowa (tekst jedn.: Dz.  U. z  2012  r. poz.  749 
z późn. zm.)

p.u.n. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 
i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 
z późn. zm.)

r.z.a. z 2004 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzo-
wego (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 
z późn. zm.); uchylone z dniem 1 marca 2009 r.

r.z.a. z 2010 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierp-
nia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzo-
wego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070 z późn. zm.); uchylone 
z dniem 1 marca 2013 r.
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r.z.a. z 2013 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 
2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 
(Dz. U. poz. 212)

r.z.a.w.a. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierp-
nia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów 
akcyzowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1053)

u.c. ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 385)

u.p.a. z 2004 r. ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzo-
wym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.); uchylona 
z dniem 1 marca 2009 r.

u.p.a. z 2008 r. ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo-
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 
z późn. zm.)

u.p.d.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361 z późn. zm.)

u.p.l. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leś-
nym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

u.p.o.l. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 z późn. zm.)

u.p.t.u. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 1054 
z późn. zm.)

Prawo państw obcych

EUP estońska ustawa podatkowa
FKP francuski kodeks podatkowy

GKP gruziński kodeks podatkowy
IRC amerykański Kodeks Dochodu Wewnętrznego

MKP meksykański kodeks podatkowy
NKP niemiecki kodeks podatkowy
RKP rosyjski kodeks podatkowy

TMA brytyjski Taxes Management Act
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Publikatory i czasopisma

Biul. Skarb. Biuletyn Skarbowy
Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego

BTR British Tax Review
GP Gazeta Prawna

GSP PO Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
Jur. Pod. Jurysdykcja Podatkowa

KPPod Kwartalnik Prawa Podatkowego
M. Pod. Monitor Podatkowy

ONSA i WSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i wojewódzkich sądów administracyjnych

OSNAPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra-
cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubez-
pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

OSP Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zbiór 

urzędowy, seria A
PiP Państwo i Prawo

PiZS Prawo i Zabezpieczenie Społeczne
PLiFS Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorzą-

dowych
POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

PPGUE Podatkowe Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej
Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo
Prz. Pod. Przegląd Podatkowy

PS Przegląd Sejmowy
PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
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Wstęp

Niniejsza książka poświęcona jest nadpłatom i zwrotom podatku. 
Instytucje te mieszczą się w przyjętej na potrzeby niniejszego opraco-
wania definicji uprawnień podatkowych. Objęte są nią instrumenty 
wynikające z prawa podatnika do zapłaty podatku tylko w wysokości 
wynikającej z przepisów prawa. Przysługują one podatnikom wobec 
Skarbu Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego i umoż-
liwiają dochodzenie świadczeń pieniężnych na podstawie przepisów 
prawa podatkowego, jeśli nie są one związane z konstrukcją podatkową.

Za takim zakresem niniejszego opracowania przemawiają nastę-
pujące argumenty.

Po pierwsze, z uwagi na jednorodny charakter książki badania 
powinny być ograniczone do kwestii dotyczących prawa podatkowego. 
Nie jest zasadne badanie zagadnień, które właściwe są dla innych gałęzi 
prawa, w tym cywilnego. Z tego też względu poza zakresem niniejszej 
publikacji pozostawiono odszkodowania przysługujące podatnikom 
czy też świadczenia nienależne.

Po drugie, badania powinny obejmować instrumenty ogólne, 
nieodnoszące się do elementów konstrukcyjnych poszczególnych 
podatków. Dlatego też poza zakresem analizy są uprawnienia wyni-
kające ze straty podatnika oraz odliczeń występujących w podatku od 
towarów i usług. Wyjątkiem od tej zasady będzie dokonanie analizy 
zwrotu podatku, który jest elementem konstrukcyjnym VAT. Za pod-
daniem analizie tego instrumentu przemawia podobna konstrukcja 
do innych zwrotów podatku, które nie są elementem konstrukcyjnym 
podatku, a zostały przy tym objęte prawem do zapłaty podatku tylko 
w wysokości wynikającej z przepisów prawa1.

1 Szersze rozważania na temat, które uprawnienia będą przedmiotem analizy 
w niniejszej pracy, a które znajdą się poza tym zakresem, zob. rozdział II, pkt 2 „Istota 
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Za podjęciem badań dotyczących nadpłat i zwrotów przemawiają 
następujące argumenty.

Po pierwsze, w praktyce często występują instrumenty, które 
stanowią podstawę ubiegania się o należności od Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego. Mamy z nimi do czynienia 
m.in. w przypadku nie tylko nadpłat; zwrotów podatku, ale także 
odszkodowań związanych ze szkodami „podatkowymi”; świadczeń 
nienależnych, które nie są nadpłatami, ale mają charakter podatkowy; 
uprawnień wynikających ze straty podatnika oraz odliczeń występują-
cych w podatku od towarów i usług. Odgrywają one przy tym istotną 
rolę w życiu społecznym i gospodarczym, wpływając na sytuację eko-
nomiczną wielu kategorii podmiotów, takich jak: podatnicy, płatnicy, 
inkasenci, następcy prawni, osoby trzecie itp.

Po drugie, uprawnienia te są immanentnym elementem systemu 
podatkowego. Twierdzenie to znajduje potwierdzenie w przyjęciu, 
racjonalnego z punktu widzenia tworzenia i stosowania prawa, zało-
żenia nieuchronności wystąpienia wad przepisów podatkowych oraz 
niemożności wyeliminowania błędów popełnianych przez organy 
podatkowe i podatników. Świadczy też o tym coraz bardziej znacząca 
rola ustawodawcy, którego świadome i – jak się wydaje – nieuchronne 
działania prowadzą do przyznawania określonym podmiotom licznych 
uprawnień finansowych związanych z podatkami.

Po trzecie, złożoność konstrukcji przedmiotowych uprawnień 
podatkowych oraz procedur ich realizacji uzasadnia podjęcie badań 
nad tą tematyką. O niejednorodnym charakterze zwrotów świadczy 
różnorodność: zasad i trybów ustalania tych należności, podmiotów 
uczestniczących w jego przyznaniu, beneficjentów tych konstrukcji 
prawnych, celów, funkcji, którym służą, oraz roli, jaką odgrywają te 
instytucje na gruncie prawa podatkowego. Dodatkowo zwroty podat-
ku funkcjonują jako: kategoria preferencji podatkowej, instrument 
uzupełniający mechanizm konstrukcyjny podatków lub instrument 
stymulacyjny2. Z drugiej strony instytucja nadpłaty pełni funkcję za-
pewnienia realizacji zasady sprawiedliwości. Stanowi ona gwarancję 
wypłaty rekompensaty za bezprawne lub wadliwe działanie organów 

uprawnień podatkowych stanowiących podstawę dochodzenia należności od pod-
miotów publicznych”.

2 Zob.  M.  Popławski, Instytucja zwrotu podatku. Charakter prawny 
i funkcjonowanie, Warszawa 2009, s. XI i n.
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władzy publicznej, która doprowadziła do nienależnego przysporzenia 
po stronie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Można wyróżnić następujące cele niniejszej pracy. Po pierwsze, 
jest to wskazanie czynników, które powinny mieć wpływ na kształt po-
szczególnych uprawnień podatkowych i wskazanie pożądanych cech 
tych instytucji. Po drugie, przedstawienie istoty, konstrukcji, funkcji 
oraz roli zwrotów podatku. Po trzecie, zidentyfikowanie i usystema-
tyzowanie teoretycznych i praktycznych problemów wynikających 
z aktualnego unormowania konstrukcji i procedur ich realizowania 
dotyczących nadpłat i zwrotów podatku. Problemy te w szerszym 
zakresie będą dotyczyły nadpłat, w węższym zakresie zaś zwrotów po-
datku. Kłopoty dotyczące funkcjonowania zwrotów zostaną bowiem 
przedstawione w takim zakresie, w jakim będą one wspólne także 
dla nadpłat. Po czwarte, skonfrontowanie obowiązujących w Polsce 
regulacji kształtujących uprawnienia podatkowe, a także procedur ich 
realizacji z czynnikami mającymi wpływ na kształt poszczególnych 
uprawnień podatkowych oraz pożądanymi cechami tych instytucji, 
a także wskazanie sposobów rozwiązania ww. problemów na podsta-
wie: własnej analizy, poglądów doktryny, rozstrzygnięć i orzecznictwa 
dotyczącego tej tematyki, oceny obowiązujących przepisów przez 
podmioty je stosujące.

Wynikające z  drugiego i  trzeciego celu pracy zróżnicowanie 
w przedstawieniu funkcjonujących w Polsce nadpłat i zwrotów upraw-
nień ma następujące przyczyny.

Po pierwsze, zwroty podatku w  odróżnieniu od pozostałych 
uprawnień nie są jednorodne pod względem funkcji. W systemie 
prawnym istnieje wiele różnych rodzajów zwrotów podatku, których 
funkcjonowanie oparte jest na odmiennej konstrukcji prawnej. Niektó-
re rodzaje zwrotów mają znikome znaczenie praktyczne lub nie mają 
w ogóle praktycznego zastosowania3. Z ww. powodów przedstawienie 
problemów powstających na gruncie wszystkich zwrotów podatku nie 
byłoby celowe. Niekiedy mogłoby to w ogóle być niemożliwe z uwagi na 
brak danych na temat niektórych rodzajów tych instytucji. Nie ozna-
cza to jednak, że w ogóle nie zostanie podjęta próba przedstawienia 
rozważań dotyczących praktycznych aspektów funkcjonowania wy-
branych rodzajów zwrotów, szczególnie tych, które odgrywają istotną 

3 Ibidem, s. 111 i n.
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rolę ekonomiczną. Działanie takie może mieć bowiem znaczenie dla 
wskazania ewentualnych kierunków zmian prawa podatkowego w tym 
zakresie.

Po drugie, zaprezentowany w drugim celu schemat przedstawiania 
zwrotów podatku jest konsekwencją modelu przyjętego w badaniach 
opisanych we wcześniej opublikowanym opracowaniu, którego te-
matem było funkcjonowanie przedmiotowej instytucji4. Zamiarem 
Autora było bowiem kontytuowanie badań w zakresie tej instytucji 
prawnej. Podstawą do dalszych badań były wnioski wynikające 
z ww. pozycji. Zostały one zweryfikowane przez pryzmat analizy 
obecnie funkcjonujących zwrotów podatkowych, z uwzględnieniem 
danych za lata 2008–2009. Wydaje się, że wyprowadzenie jakichkol-
wiek racjonalnych wniosków dotyczących przedmiotowej instytucji 
będzie możliwe, jeśli zestawiane dane będą porównywalne.

Po trzecie, przedstawienie instytucji nadpłaty przede wszystkim 
w ujęciu problemowym znajduje uzasadnienie z uwagi na fakt, iż 
funkcja, jaką ona pełni, a także konstrukcja tej instytucji, zostały już 
w istotnej mierze przedstawione w literaturze przedmiotu. Opis tych 
instytucji należy więc uznać za zbędny.

W ramach ww. celów pracy można przedstawić dwie hipotezy 
badawcze:

1) obecnie funkcjonujące konstrukcje i procedury dotyczące nad-
płat i zwrotów podatku mają wiele wad, co wywołuje problemy 
w praktyce;

2) wady te w istotnym zakresie wpływają negatywnie na efektywność 
funkcjonowania instytucji nadpłat i zwrotów podatku.
W związku z ww. celami przyjęto następujące założenia doty-

czące zakresu przedmiotowego książki. Po pierwsze, uznano za 
niezbędne przedstawienie zagadnień dotyczących prawa do zapłaty 
podatku tylko w wysokości wynikającej z przepisów prawa podatko-
wego. Po drugie, książka będzie przedstawiać nadpłatę i zwrot podatku 
jako uprawnienia wynikające z tego prawa. Po trzecie, przedmiotem 
analizy staną się zagadnienia dotyczące istoty i funkcjonowania obu 
ww. uprawnień. Postanowiono jednocześnie przedstawić wyłącznie 
te mechanizmy dotyczące nadpłaty i zwrotów, które nie są dla tych 
uprawnień podatkowych wspólne. Uznano bowiem, że celowe będzie 
przedstawienie tych rozwiązań w odrębnym opracowaniu, w którym 

4 Ibidem, s. XI i n.
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nacisk zostanie położony wyłącznie na wspólne zagadnienia dotyczące 
realizacji oraz funkcjonowania nadpłat i zwrotów podatku5.

Przyjętym w książce celom i zakresowi przedmiotowemu od-
powiada konstrukcja książki. Pierwszemu celowi, tj. wskazaniu 
czynników, które powinny mieć wpływ na kształt poszczególnych 
uprawnień podatkowych, a także wskazaniu pożądanych cech tych 
instytucji, są poświęcone przede wszystkim dwa pierwsze rozdzia-
ły. W pierwszym zostaną przedstawione źródła, z których wynika 
prawo podatnika do zapłaty podatku tylko w wysokości wynikającej 
z przepisów prawa, a także konsekwencje zastosowania tych prze-
pisów dla funkcjonowania nadpłat i zwrotów podatku. Istotnym 
elementem drugiego rozdziału książki jest, poza przedstawieniem 
istoty uprawnień podatkowych wynikających z ww. prawa, ukazanie 
tych uprawnień w szerszym kontekście. Ma temu służyć opisanie 
relacji uprawnień podatkowych i takich instytucji, jak: roszczenia 
podatkowe, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Rea-
lizacji ww. celu mają służyć także pewne fragmenty z kolejnych części 
opracowania dotyczące m.in. pojęcia nadpłaty, rodzajów i przyczyn 
jej powstania, charakteru, definicji, istoty zwrotu podatku, a także 
funkcji zwrotów podatku.

Przedstawieniu istoty, konstrukcji, funkcji oraz roli zwrotów 
podatku będzie natomiast służył rozdział czwarty „Charakterystyka 
i funkcjonowanie zwrotów podatku”. Zidentyfikowaniu i usystema-
tyzowaniu teoretycznych i praktycznych problemów wynikających 
z aktualnego unormowania konstrukcji nadpłat, jak również w węż-
szym zakresie w odniesieniu do zwrotów podatku, a także procedur 
ich realizowania, mają służyć rozważania zawarte w rozdziale trzecim 
i czwartym, przy czym w trzecim rozdziale zostały przedstawione 
problemy dotyczące wyłącznie funkcjonowania nadpłat.

Skonfrontowanie obowiązujących w Polsce regulacji kształtujących 
uprawnienia podatkowe, a także procedur ich realizacji z czynnikami 
mającymi wpływ na kształt poszczególnych uprawnień podatkowych 
oraz pożądanymi cechami tych instytucji, a także wskazanie sposobów 
rozwiązania ww. problemów nastąpi w dwóch ostatnich rozdziałach 
oraz we wnioskach. Przedstawianym problemom dotyczącym funk-
cjonowania nadpłat i zwrotów będzie bowiem towarzyszyła próba 

5 Zob. M. Popławski, Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienia wspólne dotyczące 
realizacji uprawnień podatkowych, Warszawa 2014.
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wskazania sposobów ich rozwiązywania. Wykorzystane zostaną przy 
tym m.in. ustalenia poczynione we wcześniejszych częściach opra-
cowania.

Materiał badawczy wykorzystany w niniejszym opracowaniu 
uzyskano głównie z czterech źródeł. Podstawowym były akty prawne 
obowiązujące w Polsce regulujące przedmiotową tematykę. Większość 
dotyczyła zwrotów podatku, których funkcjonowanie opiera się na 
kilkunastu aktach prawnych, objętych analizą. Drugim źródłem była 
polska literatura i orzecznictwo, przez pryzmat których próbowano 
ustalić problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem poszcze-
gólnych uprawnień podatkowych, ale i sposoby ich rozwiązywania. 
Trzecie źródło stanowiły akty prawne przyjęte w innych państwach, 
obca literatura i orzecznictwo sądów działających poza terytorium RP. 
Z jednej strony służy to wskazaniu ewentualnych sposobów rozwią-
zywania problemów występujących w funkcjonowaniu tych instytucji 
w Polsce. Z drugiej strony źródła te wykorzystywano do porównania 
rozwiązań występujących w Polsce i za granicą. Czwarte źródło to 
badania empiryczne. W celu zgromadzenia danych empirycznych 
stworzony został program informatyczny umożliwiający pobór da-
nych z urzędów skarbowych w zakresie nadpłat i zwrotów podatku. 
Dzięki temu uzyskano dane dotyczące ww. instytucji za lata 2008 
i 2009. Wynikają z nich zarówno wielkości kwot przekazanych przez 
poszczególne organy podatkowe w ramach instytucji zwrotu podatku 
i nadpłaty, jak i liczba podatników, wobec których te mechanizmy 
zostały zastosowane.
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Rozdział I

Prawo podatnika do zapłaty podatku 
tylko w wysokości wynikającej 
z przepisów prawa

1. Uwagi ogólne

Z literatury wynika, że funkcjonowanie uprawnień podatkowych 
stanowiących podstawę dochodzenia należności od Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego oparte jest na prawach po-
datnika6. Prawa te są postrzegane jako ogólnie akceptowane wzorce 
relacji między podatnikami a państwem i jego administracją podatko-
wą, będące ogólnymi postulatami wobec systemu podatkowego7. Ich 
istotna rola nie powinna budzić wątpliwości. Uprawnienia są natomiast 
definiowane jako bardziej lub mniej szczegółowe rozwiązania prawne 
urzeczywistniające w możliwie pełny sposób wspomniane prawa8. 
Podkreśla się także, że dzięki prawom i uprawnieniom możliwa jest 
ochrona interesu podatnika, polegająca w aspekcie indywidualnym na 
tym, że podatnik ma do dyspozycji instrumenty prawne umożliwiające 
precyzyjne ustalenie zakresu jego obowiązków oraz dające podstawy 
do weryfikacji prawidłowości działania organów podatkowych, a także 
eliminacji zaistniałych nieprawidłowości oraz usunięcia ich skutków9.

6 M. Popławski, Uprawnienia podatkowe stanowiące podstawę dochodzenia 
należności od podmiotów publicznych (w:) System Prawa Finansowego, t. III, red. L. Etel, 
Warszawa 2010; W. Nykiel, M. Sęk (red.), Protection of taxpayer’s rights: European, 
International and domestic tax law perspective, Warszawa 2009.

7 B. Brzeziński, Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań 
naukowych, KPPod 2005, nr 1, s. 18 i n.

8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 12.
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Podatnikowi przysługuje prawo do zapłaty podatku tylko 
w wysokości wynikającej z przepisów prawa10. W literaturze odnaleźć 
można różne odmiany tego prawa, które jednak służą, jak się wydaje, 
temu samemu celowi. Spotkać się można m.in. z prawem do zapłaty 
właściwej kwoty podatku11 czy prawem do zapłaty kwoty nie większej 
niż podatek wynikający z ustawy12.

Wskazuje się, że prawo podatnika do zapłaty podatku tylko 
w wysokości wynikającej z przepisów prawa ma dla tego podmiotu 
podstawowe znaczenie13, gdyż oddaje istotę prawa podatkowego w pań-
stwie prawa, w którym wyłącznie norma prawna wyznacza zakres 
obciążeń podatkowych podatnika14. Ma ono szczególnie znaczenie, 
w razie gdy podatnik podejmuje określone działania bez wsparcia ze 
strony podmiotu mogącego chronić jego interesy15. W takich przy-
padkach istotną rolę w ochronie przysługujących podatnikom praw 
powinny pełnić instytucje publiczne nadzorujące działalność aparatu 
skarbowego, np. Rzecznik Praw Obywatelskich16.

Zwraca się uwagę, że istotnym elementem tego prawa jest moż-
liwość otrzymania wsparcia ze strony organów podatkowych, aby 
podatnik mógł skorzystać ze wszystkich przysługujących mu preferen-
cji podatkowych, ale jednocześnie nie są objęte tym prawem działania 
podatnika mające na celu minimalizację płaconego podatku, które 
naruszają intencję ustawodawcy podatkowego17.

Podnoszono również, że prawo to koresponduje z obowiązkami 
podatnika18, w tym obowiązkiem zapłaty należności podatkowych 

10 B. Brzeziński, Koncepcja praw podatnika…, s. 32; zob.  także B. Szczurek, 
Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, Rozwój, Perspektywy, Warszawa 2008, 
s. 212 i n. wskazuje na prawo do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z przepisów 
prawa podatkowego, zaliczając je do jednego z czterech specyficznych praw podatnika.

11 Zob. A. Mariański, Projekt Deklaracji praw podatnika, www.pit.pl.
12 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa 

podatkowego, Warszawa 2009, s. 32.
13 P. Baker, Get Charter, Taxation 2006, nr 9, s. 695 i n.
14 Zob. M. Popławski, Uprawnienia podatkowe…, s. 618 i n.
15 J. Cullinane, Taxpayers’ Rights and The Third Man, The Tax Journal, 13.03.2006, 

s. 23 i n.
16 A. Hultquist, Taxpayers’ Rights in Sweden, Revenue 1997, s. 43 i n.
17 J.  Owens, Taxpayers’ Rights and Obligations, The OECD Observer 1990, 

nr 10–11, s. 17 i n.; H. Foster, Balancing The Three Rs. Rights, Remedies, Responsibility, 
The Tax Journal, 13.03.2006, s. 9 i n.

18 J. Collins, R. Hartley, Taxpayers’ Rights and Responsibilities, The Tax Journal, 
26.09.1995, s. 14 i n.
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w wysokości wynikającej z przepisu prawa19. Podatnik objęty jest 
tym obowiązkiem, jeśli uiszcza podatek, pozostając w ramach normy 
określającej zakres opodatkowania. Jeżeli jednak podmiot ten płaci 
określone świadczenie podatkowe, będąc jednocześnie poza zakresem 
opodatkowania, zostaje on objęty prawem, o którym mowa wyżej. 
Podatnik może znaleźć się poza zakresem opodatkowania już w mo-
mencie wpłaty podatku lub dopiero po zapłacie tego świadczenia. 
Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, jeśli pobór podatku nastę-
puje na skutek m.in. wady przepisu prawnego, błędu podatnika czy 
błędu organu podatkowego20. Druga sytuacja wystąpi, gdy po zapłacie 
podatku podatnik spełni warunki umożliwiające skorzystanie ze 
zwrotu podatku lub zostanie objęty pewnym mechanizmem skutku-
jącym obniżeniem podatku do zapłaty i w konsekwencji powstaniem 
nadpłaty.

Prawo do zapłaty należności podatkowych w wysokości wynikają-
cej z przepisu prawa umożliwia podatnikowi uwolnienie się od ciężaru 
podatkowego. Jest to realizowane poprzez uprawnienie podatnika 
do żądania przekazania mu określonego świadczenia finansowe-
go przez jednostkę publiczną. Potwierdza to tezę, zgodnie z którą 
uprawnienie podatnika stanowiące podstawę dochodzenia należności 
wobec jednostek publicznych wypływa z prawa do zapłaty podatku 
wynikającego z przepisu prawa podatkowego.

Możliwość uwolnienia się od ciężaru podatkowego i w konsek-
wencji żądania przez podatnika przekazania określonego świadczenia 
następuje w praktyce na podstawie przepisów krajowych. Regulacje 
te powinny uwzględniać jednak wymogi wynikające z prawa unij-
nego, międzynarodowego czy zasad prawnych. W tych źródłach 
i  instytucjach prawa należy też szukać podstaw uwolnienia się 
od ciężaru podatkowego i następnie żądania przekazania podat-
nikowi określonego świadczenia finansowego przez jednostkę 
publiczną. Przez pryzmat rozwiązań tam zawartych należy weryfiko-
wać, czy podatnik, który zapłacił podatek, znajduje się poza zakresem 
opodatkowania, a także czy funkcjonujące w prawie krajowym me-
chanizmy stosowane w celu uwolnienia się od ciężaru podatkowego 

19 Zob. M. Popławski, Uprawnienia podatkowe…, s. 618 i n.
20 W istocie rzeczy można się zastanowić, czy mamy tu do czynienia z zapłatą 

świadczenia nienależnego czy też podatkiem. Kwestia ta została opisana w części 
dotyczącej nadpłaty.
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