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M I N I R E P E T Y T O R I A
W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skompliko-
waną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła 
książki – pytanie i odpowiedź – pozwala szybko dotrzeć do nur-
tującego Czytelnika problemu. 

•  Część pierwsza omawia 145 zagadnień z zakresu ogólnego 
prawa podatkowego, zwłaszcza związanych z regulacjami 
Ordynacji podatkowej.

•  Elementy konstrukcyjne poszczególnych podatków i opłat skła-
dających się na polski system podatkowy przedstawiono w przej-
rzystej postaci tabelarycznej w części drugiej.

•  Wykresy, tabele i schematy umożliwią lepsze zrozumienie anali-
zowanej materii.

•  Wygodny w użyciu format i niewielka objętość pozwalają mieć 
minirepetytorium zawsze pod ręką.

•  Idealne narzędzie dla przypomnienia i usystematyzowania 
zagadnień z zakresu prawa podatkowego przed kolokwium 
lub egzaminem.

Repetytorium przeznaczone jest przede wszystkim dla stu-
dentów prawa i ekonomii. Będzie pomocne wszystkim, którzy 
w krótkim czasie chcieliby powtórzyć i usystematyzować zdo-
bytą już wiedzę z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. 
aplikantom adwokackim i radcowskim oraz kandydatom na do-
radców podatkowych.
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Wprowadzenie

Celem autorów niniejszego opracowania było przedstawienie 
w maksymalnie skondensowanej formie (minirepetytorium) za-
gadnień z zakresu prawa podatkowego, które w mniejszym lub 
większym zakresie są realizowane w procesie nauczania tego 
przedmiotu. Nasze doświadczenia opierają się na praktyce, którą 
w tym obszarze zdobyliśmy, kształcąc na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu w Białymstoku. Doświadczenia w jednym przypadku 
dłuższego, a w drugim dość krótkiego, co nie jest wcale jakimś 
szczególnym zarzutem, zwłaszcza że publikacja jest adresowana 
przede wszystkim do studentów studiów prawniczych, ekono-
micznych i administracyjnych. Kto lepiej zna ich potrzeby niż były 
student? Z potrzebami i oczekiwaniami tych osób spotykamy się 
na co dzień i podjęliśmy próbę sprostania im. Nie jest to zadanie 
łatwe, gdy zauważyć, jak trudno jest pogodzić rozbudowaną wie-
dzę z podręczników do prawa podatkowego z bardzo skąpymi 
informacjami, które można odnaleźć np. w Internecie. Niniejsze 
repetytorium z pewnością nie zastąpi podręcznika – nie taki jest 
zresztą jego cel. Chodzi raczej o pomoc w usystematyzowaniu 
i utrwaleniu zdobytej już wiedzy.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi 
opracowanie prawie 150 zagadnień z zakresu ogólnego prawa po-
datkowego, przede wszystkim związanych z regulacjami ustawy 
z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 
ze zm.). Przedstawione kwestie wzbogacono o wykresy, tabele 
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i schematy, które często umożliwiają lepsze zrozumienie analizo-
wanej materii. W prowadzonych rozważaniach wskazano także 
wprost na te regulacje prawne, których znajomość jest niezbędna 
do poznania tematu, a co jest szczególnie użyteczne w czasie, gdy 
prawo podatkowe zmienia się bardzo często. Odnalezienie odpo-
wiedniego przepisu umożliwi więc zweryfikowanie jego treści pod 
kątem aktualności. Niestety bowiem, jak wskazuje doświadczenie 
ostatnich lat, tradycyjnym opracowaniom książkowym bardzo 
trudno jest nadążyć za permanentnie dokonywanymi zmianami 
w prawie podatkowym.

W części drugiej opracowania w sposób tabelaryczny zapre-
zentowano konstrukcję podatków i opłat składających się na polski 
system podatkowy. Taki sposób prezentacji tematu, oparty na ele-
mentach konstrukcyjnych tych świadczeń, w naszej ocenie sprzyja 
przejrzystości rozważań.

Na końcu publikacji zamieszczono wykaz zalecanej literatury 
z zakresu prawa podatkowego. Aktualnie prawie każdy ośrodek 
akademicki posiada swój odrębny podręcznik do prawa podatko-
wego lub zagadnienia z tego zakresu prezentowane są w opraco-
waniach dotyczących prawa finansowego.

Książka, jak już wspomniano, jest adresowana przede wszyst-
kim do studentów kierunków, na których realizowany jest przed-
miot prawo podatkowe lub jego elementy. Wydaje się jednak, że 
będzie pomocna również innym osobom (np. aplikantom aplikacji 
prawniczych), które chciałyby w sposób bardzo zwięzły i szybki 
poznać podstawowe zagadnienia z zakresu prawa podatkowego.

„Mini” może kojarzyć się różnie, ale mamy nadzieję, że nasze 
minirepetytorium spotka się z dobrym odbiorem potencjalnych 
Czytelników.

Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 1 kwietnia 
2017 r.

Autorzy



Część pierwsza

Ogólne prawo podatkowe
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1. Definicja podatku

Na gruncie nauki została wypracowana definicja podatku jako 
świadczenia pieniężnego na rzecz związku publicznoprawnego, 
o charakterze obowiązkowym, ustalanym jednostronnie, nieod-
płatnym, bezzwrotnym i generalnym1. W oparciu o powołane 
pojęcie podatku ustawodawca stworzył legalną definicję podatku, 
która została zawarta w przepisach ustawy z 29.08.1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Artykuł 6 o.p. 
stanowi, iż podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przy-
musowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu 
Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy 
podatkowej.

2. Konstrukcja wewnętrzna podatku

Każdy podatek można scharakteryzować na podstawie elemen-
tów konstrukcyjnych (tzw. cech zmiennych podatku) zawartych 
w normie prawnopodatkowej, które przedstawia poniższa tabela.

1 W. Nykiel [w:] System prawa finansowego, t. 3, Prawo daninowe, red. L. Etel, 
Warszawa 2010, s. 27.
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Część pierwsza. Ogólne prawo podatkowe

Tabela 1. Elementy konstrukcyjne tworzące instytucję prawną podatku.

Lp. Nazwa Istota
1. Podmiot 

podatku
Każda ze stron stosunku prawnopodatkowego. Podmio-
ty uczestniczące w stosunku prawnopodatkowym moż-
na podzielić na dwie podstawowe kategorie. Pierwszą 
tworzą podatnicy, na których ciąży obowiązek zapłaty 
podatku – podmioty bierne. Drugą kategorią są orga-
ny podatkowe reprezentujące wierzyciela podatkowe-
go (państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego) 
uprawnionego do wymierzania i pobierania podatków 
– podmioty czynne.
Poza podatnikiem po stronie biernej stosunku prawno-
podatkowego mogą występować inne podmioty, tj. płat-
nik, inkasent, następca prawny, osoba trzecia.

2. Przedmiot 
podatku

Przedmiotem podatku jest stan faktyczny lub prawny, 
z zaistnieniem którego ustawa łączy obowiązek podat-
kowy.
Stanem faktycznym stanowiącym przedmiot podatku 
jest np. uzyskanie dochodu, przychodu, obrotu. Z kolei 
stanem prawnym stanowiącym przedmiot podatku jest 
np. nabycie prawa własności nieruchomości, przyjęcie 
spadku, zawarcie umowy sprzedaży.

3. Podstawa 
opodatko-
wania

Jest to ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot opo-
datkowania. Przykładowo podstawą opodatkowania 
w podatku dochodowym od osób fizycznych lub po-
datku dochodowym od osób prawnych jest dochód 
w określonej kwocie (przedmiot opodatkowania ujęty 
wartościowo). Z kolei w podatku od nieruchomości 
w przypadku budynków podstawą opodatkowania jest 
powierzchnia użytkowa wyrażona w metrach kwadra-
towych, zaś w podatku rolnym liczba hektarów przeli-
czeniowych gospodarstwa rolnego (przedmiot opodat-
kowania ujęty ilościowo).

4. Stawki 
podatko-
we

Stawka podatkowa wyraża ilościowy stosunek między 
podstawą opodatkowania i wysokością podatku, w efek-
cie którego ustalana jest kwota podatku.
Ogół stawek podatkowych, które są stosowane w danym 
podatku, tworzy taryfę podatkową.
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2. Konstrukcja wewnętrzna podatku

Lp. Nazwa Istota
Stawki można dzielić według następujących kryteriów:
1) ze względu na formę:

– kwotowe – np. w podatku od nieruchomości 
15,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

– procentowe – np. w podatku od towarów i usług 
– 23% stawka podstawowa stosowana w odniesie-
niu do odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego 
świadczenia usług na terytorium kraju,

– mieszane – np. w podatku akcyzowym stawki na 
następujące wyroby tytoniowe: papierosy – 206,76 zł 
za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny de-
talicznej; tytoń do palenia – 141,29 zł za każdy kilo-
gram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

2) z punktu widzenia stosunku stawki do podstawy opo-
datkowania na:
– proporcjonalne (liniowe) – stawka pozostaje nie-

zmienna pomimo zmiany podstawy opodatko-
wania, np. 19% stawka podatku dochodowego od 
osób prawnych,

– nieproporcjonalne (skala podatkowa) – stawki 
zmieniają się wraz ze zmianą podstawy opodatko-
wania:
• progresywne – stawki te co do zasady rosną wraz 

ze wzrostem podstawy opodatkowania, np. w po-
datku od spadków i darowizn w odniesieniu do 
wartości rzeczy 10 278 zł stawka wynosi 3%, przy 
wartości od 10 278 zł do 20 556 zł stawka wynosi 
308 zł 30 gr i 5% nadwyżki powyżej 10 278 zł itd.,

• regresywne – rzadko występujące, z których 
istoty wynika, że stawki maleją w miarę wzrostu 
podstawy opodatkowania (przeciwieństwo sta-
wek progresywnych),

• degresywne – maleją przy zmniejszaniu się pod-
stawy opodatkowania i również należą do rzad-
kości.

5. Preferen-
cje podat-
kowe

Zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu pod-
miotowego danego podatku pewnej kategorii podmio-
tów (zwolnienie podmiotowe), np. zwolnienie ban-
ków państwowych z podatku od niektórych instytucji
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•  Część pierwsza omawia 145 zagadnień z zakresu ogólnego 
prawa podatkowego, zwłaszcza związanych z regulacjami 
Ordynacji podatkowej.

•  Elementy konstrukcyjne poszczególnych podatków i opłat skła-
dających się na polski system podatkowy przedstawiono w przej-
rzystej postaci tabelarycznej w części drugiej.

•  Wykresy, tabele i schematy umożliwią lepsze zrozumienie anali-
zowanej materii.

•  Wygodny w użyciu format i niewielka objętość pozwalają mieć 
minirepetytorium zawsze pod ręką.

•  Idealne narzędzie dla przypomnienia i usystematyzowania 
zagadnień z zakresu prawa podatkowego przed kolokwium 
lub egzaminem.

Repetytorium przeznaczone jest przede wszystkim dla stu-
dentów prawa i ekonomii. Będzie pomocne wszystkim, którzy 
w krótkim czasie chcieliby powtórzyć i usystematyzować zdo-
bytą już wiedzę z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. 
aplikantom adwokackim i radcowskim oraz kandydatom na do-
radców podatkowych.
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