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Oddajemy do rąk Państwa kolejną edycję praktycznego poradnika podatkowego w se-
rii Meritum. Jest to pozycja wyjątkowa na rynku wydawniczym, a jej walory wysoko ocenili 
czytelnicy poprzednich wydań (z lat 2004–2018).
W jednej, zwartej publikacji znajdziecie Państwo kompleksową, jednocześnie szczegółową 
informację na temat polskiego prawa podatkowego w ujęciu poradnikowym – praktycznym: 
od powstania zobowiązania podatkowego przez podatki dochodowe, VAt, podatek od spadków 
i darowizn po postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę 
decyzji podatkowych czy odpowiedzialność karną skarbową.
Prosty i – tam, gdzie to możliwe – pozbawiony „żargonu” prawniczego język pozwala na 
skorzystanie z walorów niniejszego opracowania również nie-specjalistom. Ułatwieniu – po-
datnikom, płatnikom i inkasentom, ale w szczególności księgowym, prawnikom i doradcom 
podatkowym – w codziennym właściwym stosowaniu przepisów podatkowych służą następu-
jące elementy dzieła:
 – wyczerpujące ujęcie omawianych zagadnień;
 – układ treści umożliwiający szybkie odszukanie potrzebnej informacji przez podział na nie-

wielkie, zwięzłe fragmenty;
 – zamieszczane na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego obja-

śnieniem;
 – rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście umożliwiający w prosty i czy-

telny sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miej-
scu publikacji, dzięki czemu też uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;

 – wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady obrazujące stosowanie danej instytucji pra-
wa podatkowego w praktyce;

 – uwypuklenie najistotniejszych kwestii poprzez zaznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!;
 – liczne schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informa-

cji;
 – zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów czy pism procesowych;
 – wskazanie podstawy prawnej dla omawianego tematu, instytucji;
 – na końcu większej jednostki tekstu – czytelne podsumowanie omawianego tema-

tu przez podanie reprezentatywnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku, wpły-
wających na stosowanie przepisów przez organy podatkowe interpretacji Ministerstwa 
Finansów, pism organów podatkowych oraz wykazu istotnych pozycji literatury przedmio-
tu;

 – szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na margine-
sie tekstu;

 – przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki;
 – wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość publikacji i wykorzystanie na co 

dzień przez cały rok.

WPROWADZENIE
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Meritum Podatki jest publikacją „otwartą”, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowo-
czesna formuła opracowania przewidująca aktualizacje w formie elektronicznej przez cały 
rok. W materiałach aktualizacyjnych – zawierających omówienie istotnych zmian w przepi-
sach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji 
Ministerstwa Finansów itp. – znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich 
praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania 
w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.).

Mamy nadzieję, że odnajdą i docenią Państwo wszystkie walory publikacji i stanie się ona 
niezastąpioną pomocą oraz nieodzownym elementem w Państwa codziennej pracy.

Zespół redakcyjny
Warszawa, grudzień 2018 r.
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WYKAZ  
SKRÓTÓW
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art. artykuł

cyt. cytat, cytowane (-a, -y)

GUS Główny Urząd Statystyczny

JPK Jednolity Plik Kontrolny

lit. litera

MF Minister Finansów, Ministerstwo Finansów

p.u.s.p. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.)

reg. WSA rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 5 sierpnia 2015  r. – 
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych 
(Dz. U. poz. 1177)

u.d.i.p. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)

u.d.j.s.t. ustawa z  dnia 13 listopada 2003  r. o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

u.d.p. ustawa z  dnia 5 lipca 1996  r. o  doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2018  r. 
poz. 377 z późn. zm.)

u.f.p. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn. zm.)

u.j.p. ustawa z  dnia 7 października 1999  r. o  języku polskim (tekst jedn.: Dz.  U. z  2018  r. 
poz. 931 z późn. zm.)

u.k.s. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720 
z późn. zm.) – ustawa uchylona z dniem 1 marca 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948)

u.o.s. ustawa z  dnia 16 listopada 2006  r. o  opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.  U. z  2018  r. 
poz. 1044 z późn. zm.)

u.p.a. ustawa z  dnia 6 grudnia 2008  r. o  podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2018  r. 
poz. 1114 z późn. zm.)

u.p.c.c. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1150)

u.p.d.o.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.)

u.p.e.a. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)

u.p.l. ustawa z  dnia 30 października 2002  r. o  podatku leśnym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. 
poz. 1821 z późn. zm.)

u.p.o.l. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)

u.p.r. ustawa z  dnia 15 listopada 1984  r. o  podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. 
poz. 1892 z późn. zm.)

u.p.s.d. ustawa z  dnia 28 lipca 1983  r. o  podatku od spadków i  darowizn (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2018 r. poz. 644 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 2018 r. 
poz. 2174 z późn. zm.)

u.rach. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 395 
z późn. zm.)

u.s.d.g. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – ustawa ochylona z dniem 30 kwietnia 2018 r. (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 650)

ustawa o KAS ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.)

u.z.e.p. ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i  identyfikacji podatników 
i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 869 z późn. zm.)

u.z.p.d. ustawa z  dnia 20 listopada 1998  r. o  zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. 
poz. 2157 z późn. zm.)
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2. Organy orzekające

NSA Naczelny Sąd Administracyjny

s.apel. sąd apelacyjny

SN Sąd Najwyższy

TK Trybunał Konstytucyjny

TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 
3. Czasopisma

Biul.Skarb. Biuletyn Skarbowy

Dz. U. Dziennik Ustaw

JP Jurysdykcja Podatkowa

KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego

Mon.Pod. Monitor Podatkowy

M.Prawn. Monitor Prawniczy

M.P. Monitor Polski

NP Nowe Prawo

ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego

OSNAPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna Pracy i  Ubezpieczeń 
Społecznych

OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa

OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Prokuratura Generalna

OSNPiPr Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Prokuratura i Prawo

OSP Orzecznictwo Sądów Polskich

OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Pal. Palestra

PiP Państwo i Prawo

PiPr Prokuratura i Prawo

POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

PPH Przegląd Prawa Handlowego

Prz.Pod. Przegląd Podatkowy

PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Rej. Rejent

Wok. Wokanda

 
4. Inne

art. artykuł

cyt. cytat, cytowane (-a, -y)

GUS Główny Urząd Statystyczny

JPK Jednolity Plik Kontrolny

lit. litera

MF Minister Finansów, Ministerstwo Finansów

p.u.s.p. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.)

reg. WSA rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 5 sierpnia 2015  r. – 
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych 
(Dz. U. poz. 1177)

u.d.i.p. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)

u.d.j.s.t. ustawa z  dnia 13 listopada 2003  r. o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

u.d.p. ustawa z  dnia 5 lipca 1996  r. o  doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2018  r. 
poz. 377 z późn. zm.)

u.f.p. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn. zm.)

u.j.p. ustawa z  dnia 7 października 1999  r. o  języku polskim (tekst jedn.: Dz.  U. z  2018  r. 
poz. 931 z późn. zm.)

u.k.s. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720 
z późn. zm.) – ustawa uchylona z dniem 1 marca 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948)

u.o.s. ustawa z  dnia 16 listopada 2006  r. o  opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.  U. z  2018  r. 
poz. 1044 z późn. zm.)

u.p.a. ustawa z  dnia 6 grudnia 2008  r. o  podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2018  r. 
poz. 1114 z późn. zm.)

u.p.c.c. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1150)

u.p.d.o.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.)

u.p.e.a. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)

u.p.l. ustawa z  dnia 30 października 2002  r. o  podatku leśnym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. 
poz. 1821 z późn. zm.)

u.p.o.l. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)

u.p.r. ustawa z  dnia 15 listopada 1984  r. o  podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. 
poz. 1892 z późn. zm.)

u.p.s.d. ustawa z  dnia 28 lipca 1983  r. o  podatku od spadków i  darowizn (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2018 r. poz. 644 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 2018 r. 
poz. 2174 z późn. zm.)

u.rach. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 395 
z późn. zm.)

u.s.d.g. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – ustawa ochylona z dniem 30 kwietnia 2018 r. (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 650)

ustawa o KAS ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.)

u.z.e.p. ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i  identyfikacji podatników 
i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 869 z późn. zm.)

u.z.p.d. ustawa z  dnia 20 listopada 1998  r. o  zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. 
poz. 2157 z późn. zm.)
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n. następne (-a, -y)

niepubl. niepublikowany (-e)

obw. obwieszczenie

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (Organization for Economic  
Co-operation and Development)

orz. orzeczenie

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

p.g.k. podatkowa grupa kapitałowa

pkt punkt

por. porównaj

post. postanowienie

poz. pozycja

ppkt podpunkt

r. rok

RM Rada Ministrów

rozp. rozporządzenie

RP Rzeczpospolita Polska

s. strona

tj. to jest

tekst jedn. tekst jednolity

tzn. to znaczy

tzw. tak zwane (-a, -y)

uchw. uchwała

UE Unia Europejska

ust. ustęp

VAT podatek od towarów i usług (Value Added Tax)

wyr. wyrok

w zw. w związku

zał. załącznik

zarz. zarządzenie

zd. zdanie

zm. zmiana (-y)

zob. zobacz

z późn. zm. z późniejszymi zmianami

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Zagadnienia ogólne

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 14 lutego 2003  r. w  sprawie informacji podatkowych 
przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 834)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 22 sierpnia 2005  r. w  sprawie właściwości organów 
podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 122 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z  dnia 28 czerwca 2017  r.  r. w  sprawie Rejestru 
Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1287)

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. r. w sprawie określenia wzoru 
zaświadczenia o  miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez 
organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1315)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę 
oraz opłaty prolongacyjnej, a  także zakresu informacji, które muszą być zawarte w  rachunkach 
(Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych 
przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 24 grudnia 2002  r. w  sprawie informacji podatkowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 68)

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z  dnia 19 września 2017  r. w  sprawie sposobu 
przesyłania deklaracji i  podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być 
opatrzone (Dz. U. poz. 1802 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do 
podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub tych pełnomocnictw (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 562)

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z  dnia 17 lutego 2017  r. w  sprawie wzoru wniosku 
o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. poz. 343 
z późn. zm.)

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 28 grudnia 2015  r. w  sprawie zakresu i  warunków 
korzystania z portalu podatkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1350 z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sposobu przesyłania, 
w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego 
oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tekst jedn.: Dz. U z 2017 r. poz. 1269) 

 
Podatki dochodowe

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. poz. 1972 z późn. zm.)

WYKAZ  
ROZPORZĄDZEŃ
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20. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 26 sierpnia 2003  r. w  sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 728 z późn. zm.)

21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób 
fizycznych (Dz. U. poz. 998)

22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz. U. poz. 997)

23. Obwieszczenie Ministra Finansów z  dnia  7 grudnia 2017  r. w  sprawie wysokości ogólnej kwoty 
odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. poz. 1188)

24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania 
dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego 
opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1176)

25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania 
dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego 
opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1186)

26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji 
uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 98, poz. 677)

27. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji 
uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 98, poz. 678)

28. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji 
uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz. U. Nr 99, poz. 687)

29. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 4 listopada 2011  r. w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1147)

30. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 20 października 2006  r. w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1420)

31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego 
sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1300) 

 
Podatek od spadków i darowizn

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników 
podatku od spadków i darowizn (poz. 2004)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 27 listopada 2015  r. w  sprawie zeznania podatkowego 
składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2068) 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników 
podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2004)

 
Podatek od towarów i usług

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług 
oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub 
usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1686 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 14 listopada 2014  r. w  sprawie określenia podatników 
niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 1624)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w  państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167)

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z  dnia 26 kwietnia 2017  r. w  sprawie zaniechania 
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 28 marca 2003  r. w  sprawie przedłużenia bankom, 
realizującym program związany z  udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa 
mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek i  podatku 
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 58, poz. 511)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 25 czerwca 2018  r. w  sprawie określenia wzorów 
deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w  zakresie 
podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1268)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 17 grudnia 2002  r. w  sprawie prowadzenia kart 
przychodów (Dz. U. Nr 219, poz. 1839)

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 17 grudnia 2002  r. w  sprawie prowadzenia ewidencji 
zatrudnienia (Dz. U. Nr 219, poz. 1838)

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 17 grudnia 2002  r. w  sprawie prowadzenia ewidencji 
przychodów i  wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 701)

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów 
oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2352 z późn. zm.)

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu 
z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2393) 

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 24 listopada 2015  r. w  sprawie określenia wzorów 
zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku 
dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1993 z późn. 
zm.)

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 4 listopada 2014  r. w  sprawie wzoru oświadczenia 
o  wysokości wydatków związanych z  inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
(Dz. U. poz. 1597)

14. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 31 grudnia 2009  r. w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, 
poz. 49)

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 października 2013  r. w  sprawie wzoru informacji 
sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz.  U. 
poz. 1266)

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
obowiązującej w  zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z  odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych (Dz. U. Nr 251, poz. 1504)

17. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 23 listopada 2017  r. w  sprawie określenia wzorów 
rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w  zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2219)

18. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia  10 stycznia 2001  r. w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 4, poz. 34)

19. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 21 grudnia 2000  r. w  sprawie zwolnienia niektórych 
płatników z  obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.  U. 
Nr 121, poz. 1293)
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20. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 26 sierpnia 2003  r. w  sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 728 z późn. zm.)

21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób 
fizycznych (Dz. U. poz. 998)

22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz. U. poz. 997)

23. Obwieszczenie Ministra Finansów z  dnia  7 grudnia 2017  r. w  sprawie wysokości ogólnej kwoty 
odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. poz. 1188)

24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania 
dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego 
opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1176)

25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania 
dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego 
opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1186)

26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji 
uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 98, poz. 677)

27. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji 
uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 98, poz. 678)

28. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji 
uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz. U. Nr 99, poz. 687)

29. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 4 listopada 2011  r. w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1147)

30. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 20 października 2006  r. w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1420)

31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego 
sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1300) 

 
Podatek od spadków i darowizn

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników 
podatku od spadków i darowizn (poz. 2004)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 27 listopada 2015  r. w  sprawie zeznania podatkowego 
składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2068) 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników 
podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2004)

 
Podatek od towarów i usług

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług 
oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub 
usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1686 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 14 listopada 2014  r. w  sprawie określenia podatników 
niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 1624)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w  państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167)

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z  dnia 26 kwietnia 2017  r. w  sprawie zaniechania 
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 28 marca 2003  r. w  sprawie przedłużenia bankom, 
realizującym program związany z  udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa 
mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek i  podatku 
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 58, poz. 511)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 25 czerwca 2018  r. w  sprawie określenia wzorów 
deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w  zakresie 
podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1268)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 17 grudnia 2002  r. w  sprawie prowadzenia kart 
przychodów (Dz. U. Nr 219, poz. 1839)

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 17 grudnia 2002  r. w  sprawie prowadzenia ewidencji 
zatrudnienia (Dz. U. Nr 219, poz. 1838)

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 17 grudnia 2002  r. w  sprawie prowadzenia ewidencji 
przychodów i  wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 701)

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów 
oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2352 z późn. zm.)

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu 
z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2393) 

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 24 listopada 2015  r. w  sprawie określenia wzorów 
zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku 
dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1993 z późn. 
zm.)

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 4 listopada 2014  r. w  sprawie wzoru oświadczenia 
o  wysokości wydatków związanych z  inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
(Dz. U. poz. 1597)

14. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 31 grudnia 2009  r. w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, 
poz. 49)

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 października 2013  r. w  sprawie wzoru informacji 
sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz.  U. 
poz. 1266)

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
obowiązującej w  zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z  odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych (Dz. U. Nr 251, poz. 1504)

17. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 23 listopada 2017  r. w  sprawie określenia wzorów 
rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w  zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2219)

18. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia  10 stycznia 2001  r. w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 4, poz. 34)

19. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 21 grudnia 2000  r. w  sprawie zwolnienia niektórych 
płatników z  obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.  U. 
Nr 121, poz. 1293)
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3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z  dnia 20 grudnia 2017  r. w  sprawie zwolnień 
z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz.  U. 
poz. 2454 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 18 kwietnia 2018  r. w  sprawie wzorów deklaracji dla 
podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 856)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 27 grudnia 2016  r. w  sprawie wzorów dokumentów 
związanych z  rejestracją podatników w  zakresie podatku od towarów i  usług (Dz.  U. poz.  2301 
z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej 
o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 2268)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia  14 marca 2013  r. w  sprawie kas rejestrujących (Dz.  U. 
poz. 363)

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 14 grudnia 2015  r. w  sprawie wzorów deklaracji dla 
podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych 
środków transportu (Dz. U. poz. 2244)

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów 
poboru podatku od towarów i usług w imporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 743 z późn. zm.)

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów 
i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860)

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 grudnia 2013  r. w  sprawie wystawiania faktur (Dz.  U. 
poz. 1485)

12. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów 
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206)

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 27 grudnia 2010  r. w  sprawie odliczania i  zwrotu kwot 
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 163)

14. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia  20 grudnia 2013  r. w  sprawie zwolnień od podatku od 
towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 701)

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia  24 lutego 2017  r. w  sprawie deklaracji importowej dla 
podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 417 z późn. zm.)

 
Podatki i opłaty samorządowe

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 22 kwietnia 2004  r. w  sprawie ewidencji podatkowej 
nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 25 listopada 2015  r. w  sprawie sposobu pobierania 
i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1999)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień 
od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną 
pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i  zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na 
infrastrukturę sportową i  wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę 
lokalną (Dz. U. poz. 174 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 
(Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

 
Odpowiedzialność karna skarbowa

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia  8 grudnia 2005  r. w  sprawie wysokości 
zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o  zezwolenie na 
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe (Dz. U. Nr 244, poz. 2074)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 28 kwietnia 2011  r. w  sprawie nakładania kary grzywny 
w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1160)
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b. Elementy konstrukcji podatku

6Podstawowymi elementami konstrukcji podatku są: podmioty opodatkowania, przedmiot opo-
datkowania, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe.
zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, okre-
ślanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad 
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje 
w drodze ustawy.
Podmiotami opodatkowania są te kategorie podmiotów, które wskazuje ustawa podatko-
wa. Ustawodawca, określając zakres działania danej ustawy jest zobowiązany do określenia 
w sposób wyraźny, które z kategorii podmiotów jej podlegają. Na to, kto jest podmiotem opo-
datkowania w przypadku konkretnej ustawy, ustawodawca wskazuje bądź np. w samym tytule 
(ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), bądź też wprowadzając do ustawy prze-
pis definiujący pojęcie podatnika dla celów tej ustawy.

7Drugą kategorią podmiotów uczestniczących w stosunkach podatkowoprawnych są organy 
podatkowe. zgodnie z art. 13 o.p., organami podatkowymi są:
 – naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (pre-

zydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji;
 – naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, które wy-

dał działając jako organ pierwszej instancji;
 – dyrektor izby administracji skarbowej – jako organ odwoławczy odpowiednio od decyzji na-

czelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, organ pierwszej in-
stancji na podstawie odrębnych przepisów, organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten 
organ w pierwszej instancji;

 – samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza 
(prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym, ale w ograniczonym za-
kresie, tj. w sprawach:
 – stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decy-

zji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia wszczynanych przez niego z urzędu (jako organ pierw-
szej i drugiej instancji);

 – porozumień dotyczących ustalenia cen transferowych; 
 – informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 

o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej;

 – opinii zabezpieczających;
 – prowadzenia postępowania na podstawie przepisów dotyczących klauzuli unikania opodat-

kowania oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania (jako organ pierwszej i drugiej 
instancji). 

Minister Finansów jest organem właściwym w sprawach interpretacji ogólnych przepisów 
prawa podatkowego oraz objaśnień podatkowych. 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem właściwym w sprawach wydawania in-
terpretacji indywidualnych.

8Przedmiot opodatkowania – to sytuacja faktyczna lub prawna, z której zaistnieniem przepi-
sy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku.

9Podstawa opodatkowania – ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot podatku.

1. Zagadnienia ogólne

A. Podatek

Podstawa prawna: art. 3 pkt 3, 6, 8, art. 6 i 13 o.p.; art. 217 Konstytucji RP.

a. Pojęcie podatku

1 Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie 
pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy 
podatkowej (art. 6 o.p.).

2 zgodnie z art. 3 pkt 3 o.p., pod pojęciem podatku rozumie się również zaliczki na podatek, 
raty podatków (jeżeli taka forma płatności jest przewidziana przepisami odpowiedniej usta-
wy) oraz opłaty i niepodatkowe należności budżetowe.
Zaliczki płacone są w przypadku podatków dochodowych zarówno od osób fizycznych, jak i od 
osób prawnych. co do zasady, przepisy prawa podatkowego przewidują zapłatę zaliczek na po-
datek w sytuacji, gdy w ciągu danego okresu rozliczeniowego (roku) nie jest do końca znana 
wysokość zobowiązania podatkowego.
Ponadto, zgodnie z przepisami u.a. podatnicy akcyzy w określonych sytuacjach tak-
że wpłacają zaliczki dzienne (wpłaty dzienne) na ten podatek.

3 Pojęcia „rata podatku” w rozumieniu definicji podatku nie należy utożsamiać z (uregulo-
waną w art. 67a § 1 pkt 1 i 2 o.p.) instytucją rozłożenia podatku (zaległości podatkowej) 
na raty, a więc z taką sytuacją, gdy na skutek decyzji organu podatkowego zobowiązanie po-
datkowe należne od danego podatnika jest niejako dzielone i płacone w określonych przez 
ten organ ratach. Rozłożenie podatku (zaległości podatkowej) na raty jest bowiem formą ulgi 
w spłacie zobowiązań podatkowych.
z zapłatą podatku w ratach, o których mowa w art. 3 pkt 3 o.p., mamy do czynienia wtedy, gdy 
kwota podatku płacona jest w ratach z mocy prawa, czyli np. w podatku rolnym czy też podatku 
od nieruchomości należnym od osób fizycznych.

4 Niepodatkowymi należnościami budżetowymi są z kolei (zgodnie z art.  3 pkt  8 o.p.) 
niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

5 Podstawową cechą odróżniającą opłatę od podatku jest ekwiwalentność. Opłatę wnosimy 
bowiem za dokonanie określonej czynności urzędowej lub za wykonanie na naszą rzecz okre-
ślonej usługi przez organy administracji publicznej. Najczęściej spotykanymi opłatami są 
opłata skarbowa i opłaty lokalne (targowa, miejscowa i administracyjna).
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b. Elementy konstrukcji podatku

6Podstawowymi elementami konstrukcji podatku są: podmioty opodatkowania, przedmiot opo-
datkowania, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe.
zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, okre-
ślanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad 
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje 
w drodze ustawy.
Podmiotami opodatkowania są te kategorie podmiotów, które wskazuje ustawa podatko-
wa. Ustawodawca, określając zakres działania danej ustawy jest zobowiązany do określenia 
w sposób wyraźny, które z kategorii podmiotów jej podlegają. Na to, kto jest podmiotem opo-
datkowania w przypadku konkretnej ustawy, ustawodawca wskazuje bądź np. w samym tytule 
(ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), bądź też wprowadzając do ustawy prze-
pis definiujący pojęcie podatnika dla celów tej ustawy.

7Drugą kategorią podmiotów uczestniczących w stosunkach podatkowoprawnych są organy 
podatkowe. zgodnie z art. 13 o.p., organami podatkowymi są:
 – naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (pre-

zydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji;
 – naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, które wy-

dał działając jako organ pierwszej instancji;
 – dyrektor izby administracji skarbowej – jako organ odwoławczy odpowiednio od decyzji na-

czelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, organ pierwszej in-
stancji na podstawie odrębnych przepisów, organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten 
organ w pierwszej instancji;

 – samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza 
(prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym, ale w ograniczonym za-
kresie, tj. w sprawach:
 – stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decy-

zji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia wszczynanych przez niego z urzędu (jako organ pierw-
szej i drugiej instancji);

 – porozumień dotyczących ustalenia cen transferowych; 
 – informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 

o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej;

 – opinii zabezpieczających;
 – prowadzenia postępowania na podstawie przepisów dotyczących klauzuli unikania opodat-

kowania oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania (jako organ pierwszej i drugiej 
instancji). 

Minister Finansów jest organem właściwym w sprawach interpretacji ogólnych przepisów 
prawa podatkowego oraz objaśnień podatkowych. 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem właściwym w sprawach wydawania in-
terpretacji indywidualnych.

8Przedmiot opodatkowania – to sytuacja faktyczna lub prawna, z której zaistnieniem przepi-
sy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku.

9Podstawa opodatkowania – ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot podatku.

1. Zagadnienia ogólne

A. Podatek

Podstawa prawna: art. 3 pkt 3, 6, 8, art. 6 i 13 o.p.; art. 217 Konstytucji RP.

a. Pojęcie podatku

1 Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie 
pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy 
podatkowej (art. 6 o.p.).
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wy) oraz opłaty i niepodatkowe należności budżetowe.
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osób prawnych. co do zasady, przepisy prawa podatkowego przewidują zapłatę zaliczek na po-
datek w sytuacji, gdy w ciągu danego okresu rozliczeniowego (roku) nie jest do końca znana 
wysokość zobowiązania podatkowego.
Ponadto, zgodnie z przepisami u.a. podatnicy akcyzy w określonych sytuacjach tak-
że wpłacają zaliczki dzienne (wpłaty dzienne) na ten podatek.

3 Pojęcia „rata podatku” w rozumieniu definicji podatku nie należy utożsamiać z (uregulo-
waną w art. 67a § 1 pkt 1 i 2 o.p.) instytucją rozłożenia podatku (zaległości podatkowej) 
na raty, a więc z taką sytuacją, gdy na skutek decyzji organu podatkowego zobowiązanie po-
datkowe należne od danego podatnika jest niejako dzielone i płacone w określonych przez 
ten organ ratach. Rozłożenie podatku (zaległości podatkowej) na raty jest bowiem formą ulgi 
w spłacie zobowiązań podatkowych.
z zapłatą podatku w ratach, o których mowa w art. 3 pkt 3 o.p., mamy do czynienia wtedy, gdy 
kwota podatku płacona jest w ratach z mocy prawa, czyli np. w podatku rolnym czy też podatku 
od nieruchomości należnym od osób fizycznych.

4 Niepodatkowymi należnościami budżetowymi są z kolei (zgodnie z art.  3 pkt  8 o.p.) 
niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

5 Podstawową cechą odróżniającą opłatę od podatku jest ekwiwalentność. Opłatę wnosimy 
bowiem za dokonanie określonej czynności urzędowej lub za wykonanie na naszą rzecz okre-
ślonej usługi przez organy administracji publicznej. Najczęściej spotykanymi opłatami są 
opłata skarbowa i opłaty lokalne (targowa, miejscowa i administracyjna).



10–13 zOBOWIązANIA PODAtKOWe 

24 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki

 

B. Obowiązek podatkowy

Podstawa prawna: art. 4 o.p.

14Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana po-
winność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia okre-
ślonego w tych ustawach (art. 4 o.p.).
Obowiązek podatkowy powstaje więc zawsze z mocy prawa – jeżeli zaistnieje zdarzenie 
określone przez ustawę podatkową, to powstaje obowiązek podatkowy.
W literaturze przedmiotu spotyka się podział obowiązku podatkowego na:
 – obowiązek główny – czyli potencjalny nakaz zapłaty podatku, w przypadku gdy zaistnieje 

sytuacja opisana w ustawie podatkowej;
 – obowiązki instrumentalne – służące prawidłowej realizacji obowiązku głównego (np. pro-

wadzenie ksiąg, składanie deklaracji).

Orzecznictwo:
– wyr. WSA w Poznaniu z dnia 18 listopada 2010 r., III SA/Po 611/10 („Żadne postanowienia umowne nie 

mogą modyfikować obowiązków podatkowych wynikających z mocy ustawy.”);
– wyr. WSA w Poznaniu z dnia 18 listopada 2010 r., III SA/Po 609/10 („Przepisy regulujące obowiązek podat-

kowy – w tym jego powstanie – mają charakter przepisów powszechnie obowiązujących, stąd nieznajo-
mość ich przez obywatela szkodzi jemu.”);

– wyr. WSA w Poznaniu z dnia 6 listopada 2009 r., I SA/Po 479/09 („Obowiązek podatkowy jest kategorią 
prawną i faktyczną zobiektywizowaną, co oznacza, że powstaje w warunkach przez prawo określonych 
niejako automatycznie, tj. niezależnie od woli i zamiaru podmiotów temu obowiązkowi podlegających. 
Dlatego też na powstanie obowiązku podatkowego wpływu nie ma żadna umowa cywilnoprawna ani 
też zawinione bądź niezawinione działanie podatnika.”);

– wyr. WSA w Gliwicach z dnia 25 września 2009 r., I SA/Gl 632/09 („W związku z tym, że prawo podatkowe 
wiąże powstanie obowiązku podatkowego z zaistnieniem zdarzeń prawnych, które powodują powstanie 
określonych stosunków na gruncie prawa cywilnego, a  te wywołują z  kolei skutki prawnopodatkowe, 
w  celu ustalenia czy powstał obowiązek podatkowy konieczne jest uprzednie zbadanie, czy w  ogóle 
zaistniał określony stosunek cywilnoprawny. W  sytuacji, więc, w  której występują wątpliwości, co do 
istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego organ podatkowy obowiązany jest wystąpić do sądu po-
wszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. W tym zakresie ustawodawca nie 
pozostawia organowi żadnego wyboru.);

– wyr. WSA w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 r., I SA/Kr 1128/09 („Obowiązek podatkowy uzależniony 
jest od zaistnienia prawnopodatkowego stanu faktycznego, na który składają się – element podmioto-
wy (kto musi zapłacić) oraz element przedmiotowy (od czego musi zapłacić). Istotne znaczenie mają też 
okoliczności dotyczące stawek podatkowych i sytuacji wpływających na obniżenie ciężaru podatkowe-
go. W sytuacji więc, gdy ustawowo określony podmiot znajdzie się w określonej ustawowo sytuacji, po-
wstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy.”);

– wyr. WSA w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2007 r., I SA/Bk 164/06 („W polskim systemie prawa podatkowe-
go obowiązek podatkowy dla skutecznego powstania, musi wynikać z ustaw podatkowych. Zatem wszel-
kie elementy konstrukcyjne podatku, konkretyzujące obowiązek podatkowy dla ważności i skuteczności 
obowiązywania powinny być uregulowane w ustawie. W przeciwnym wypadku jako sprzeczne z Konstytu-
cją nie mogą być podstawą do skutecznego nakładania obciążeń podatkowych na obywateli.”).

Literatura: S. Babiarz i  in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2018; B. Adamiak i  in., Ordynacja 
podatkowa. Komentarz 2017, Wrocław 2017; H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, War-
szawa 2018; L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2018; A. Mariański (red.), Ordynacja 
podatkowa. Poradnik dla praktyków, Warszawa 2017; B. Brzeziński i  in., Ordynacja podatkowa. Komentarz 
praktyczny, Gdańsk 2017; J. Szczepaniak, Obowiązek podatkowy – próba systematyzacji, Glosa 1999, nr  1; 
H. Dzwonkowski, Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe, PiP 1999, z. 2.

10 Ulgi podatkowe i zwolnienia stanowią także elementy konstrukcji podatku, które – jeżeli 
występują – muszą być uregulowane w ustawie.

11 Zwolnienie podatkowe to sytuacja, w której pewna kategoria podmiotów lub przedmiotów 
jest w sposób wyraźny wyłączona od opodatkowania.

12 Ulgi podatkowe – to z kolei przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, 
odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy 
opodatkowania lub wysokości podatku. zauważyć przy tym należy, iż za ulgę podatkową nie 
uznaje ani obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu 
przepisów o podatku od towarów i usług, ani innych odliczeń stanowiących element konstruk-
cji tego podatku (art. 3 pkt 6 o.p.).

13 Stawka podatku wyraża stosunek pomiędzy wysokością obciążenia podatkowego a wielko-
ścią podstawy opodatkowania. Może być określona stosunkowo (procentowa, wielokrotnościo-
wa, ułamkowa) lub kwotowo.

Orzecznictwo:
– wyr. NSA z dnia 11 marca 2010 r., I FSK 61/09 („W pojęciu «przepisy prawa podatkowego» w rozumieniu 

art. 14b § 1 w zw. z art. 3 pkt 2 o.p., mieszczą się przepisy Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006  r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej, co oznacza, że minister właściwy 
do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, jest obowiązany wydać, w jego 
indywidualnej sprawie, pisemną interpretację w zakresie przepisów tej dyrektywy oraz ich implementa-
cji do krajowych aktów prawnych normujących podatek od towarów i usług. W sytuacji gdy dyrektywa 
dotyczy problematyki podatkowej, jak Dyrektywa 2006/112/WE Rady jej normy stanowią przepisy prawa 
podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 o.p., a w przypadku braku ich implementacji lub jej wadliwości, 
stanowią podstawę prawną, na którą mogą się powoływać podmioty indywidualne – w zakresie jednak 
tych tylko przepisów dyrektywy, które są wystarczająco jasne i bezwarunkowe, a więc sformułowanych 
w sposób pozwalający na ich bezpośrednie zastosowanie.”);

– wyr. WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 września 2009 r., I SA/Go 292/09 („Zwolnienie i ulga to dwa różne 
pojęcia, oznaczające inne instytucje z zakresu prawa podatkowego.”);

– wyr. WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2009 r., I SA/Go 265/09 („1. Artykuł 3 o.p. zawiera „słowni-
czek” terminów używanych w tej ustawie, a przez to nie może być bezpośrednio wykorzystywany przy 
ustalaniu znaczenia poszczególnych zwrotów z innych ustaw. Tak więc definicja ulgi podatkowej z o.p. 
nie podważa twierdzenia, że zwolnienie i ulga to dwa różne pojęcia, oznaczające inne instytucje z za-
kresu prawa podatkowego. 2. Rada gminy jest uprawniona do wprowadzania ulg podatkowych tylko 
wówczas, gdy w danym przepisie ustawowym użyte jest pojęcie „ulga”.);

– wyr. WSA w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2009 r., I SA/Bd 197/09 („1. Pojęcie „przepisów prawa podatkowe-
go”, o którym mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, któ-
re w swoim tytule zawierają takie pojęcie, lecz chodzi o rzeczywistą treść zawartych w ustawach regulacji 
mających wpływ na opodatkowanie.”).

Literatura: S. Babiarz i  in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2018; B. Adamiak i  in., Ordynacja 
podatkowa. Komentarz 2017, Wrocław 2017; H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, War-
szawa 2018; L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2018; A. Mariański (red.), Ordynacja 
podatkowa. Poradnik dla praktyków, Warszawa 2017; B. Brzeziński i  in., Ordynacja podatkowa. Komentarz 
praktyczny, Gdańsk 2017; J. Bielawny, W  sprawie konstytucyjnego nakazu określania stawek podatkowych 
w ustawach, Doradztwo Podatkowe 1997, nr 10; L. Korczak, Napisali więcej, niż mogli i chcieli, Rzeczpospolita 
1998, nr 4; C. Kosikowski, Źródła prawa podatkowego w świetle Konstytucji, Glosa 1999, nr 7; D. Mączyński, 
Niekonstytucyjność przepisów o podatku akcyzowym, PiP 2002, z. 10; R. Mastalski, Prawo podatkowe I – część 
ogólna, Warszawa 1998; B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Toruń 1996.
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