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Art. 1–3Ordynacja podatkowa

O
R

D
YN

AC
JA

Ustawa
z 29.08.1997 r.

Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2018 r. poz. 800)

(zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, 
poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244, poz. 2354)

Tekst ujednolicony

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1

Ustawa normuje:
 1) zobowiązania podatkowe;
 2) informacje podatkowe;
 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i  czynności 

sprawdzające;
 4) tajemnicę skarbową.

Art. 2

 § 1. Przepisy ustawy stosuje się do:
 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu 

państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, do których ustalania lub określania uprawnione są 
organy podatkowe;

 2) (uchylony);
 3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach 

o podatkach i opłatach lokalnych;
 4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione 

w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych.
 § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III 

stosuje się również do opłat, do których ustalenia lub określenia 
uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy.

 § 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia orga-
nów podatkowych.

 § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych 
wynikających ze stosunków cywilnoprawnych.

Art. 2a

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podat-
kowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 1) ustawach podatkowych –  rozumie się przez to ustawy 

dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należno-
ści budżetowych określające podmiot, przedmiot opodat-
kowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę 
opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa 
i  obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników 
i  inkasentów, a  także ich następców prawnych oraz osób 
trzecich;

 2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to prze-
pisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfi kowanych 
przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania oraz ratyfi kowanych przez Rzeczpospolitą 
Polską innych umów międzynarodowych dotyczących pro-
blematyki podatkowej, a  także przepisy aktów wykonaw-
czych wydanych na podstawie ustaw podatkowych;

 3) podatkach – rozumie się przez to również:
 a) zaliczki na podatki,
 b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego prze-

widują płatność podatku w ratach,
 c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe;
 4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachun-

kowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewiden-
cje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podat-
kowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są 
podatnicy, płatnicy lub inkasenci;

 5) deklaracjach –  rozumie się przez to również zeznania, 
wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania 
obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatko-
wego, podatnicy, płatnicy i inkasenci;

 6) ulgach podatkowych –  rozumie się przez to przewidziane 
w  przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, 
obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje 
obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, 
z  wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o  kwotę 
podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od 
towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element 
konstrukcji tego podatku;

 7) zwrocie podatku –  rozumie się przez to zwrot różnicy 
podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepi-
sów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu 
podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego;

 8) niepodatkowych należnościach budżetowych – rozumie się 
przez to niebędące podatkami i opłatami należności stano-
wiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego, wynikające ze  stosunków publiczno-
prawnych;

 9) działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą dzia-
łalność zarobkową w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), 
w  tym wykonywanie wolnego zawodu, a  także każdą inną 
działalność zarobkową wykonywaną we  własnym imieniu 
i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie 
zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub 
osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców;

 10) cenie transferowej – rozumie się przez to cenę trans-
ferową w  rozumieniu art.  23m ust.  1 pkt  1 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz 
art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15  lutego 1992  r. 
o  podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.  U. 
z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.);

 11) podmiocie krajowym –  rozumie się przez to podmiot 
powiązany w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych oraz art.  11a ust.  1 pkt  4 ustawy z  dnia 
15  lutego 1992  r. o  podatku dochodowym od osób 
prawnych, mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepisów, poło-
żony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 12) podmiocie zagranicznym –  rozumie się przez to pod-
miot powiązany w  rozumieniu art.  23m ust.  1 pkt  4 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych oraz art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy 
z  dnia 15  lutego 1992  r. o  podatku dochodowym od 
osób prawnych, mający miejsce zamieszkania, sie-
dzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym zagraniczny zakład w rozumieniu tych 
przepisów, położony poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

 13) dokumencie elektronicznym –  rozumie się przez to doku-
ment elektroniczny, o  którym mowa w  art.  3 pkt  2 ustawy 
z dnia 17  lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (Dz.  U. z  2017  r. 
poz. 570);

 14) portalu podatkowym –  rozumie się przez to system telein-
formatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu 
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organów podatkowych z  podatnikami, płatnikami i  inka-
sentami, a  także ich następcami prawnymi oraz osobami 
trzecimi, w  szczególności do wnoszenia podań, składania 
deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 15) podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo –  rozumie 
się przez to dokument elektroniczny będący kopią elektro-
niczną podania lub deklaracji, złożonych w  jednostkach 
organizacyjnych administracji skarbowej w postaci innej niż 
elektroniczna, który został wprowadzony do systemu tele-
informatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
w  sposób zapewniający niezaprzeczalność i  integralność 
odwzorowanych danych;

 16) przedsiębiorstwie w  spadku –  rozumie się przez to przed-
siębiorstwo w  spadku w  rozumieniu ustawy z  dnia 5  lipca 
2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 
fi zycznej (Dz. U. poz. 1629);

 17) zarządzie sukcesyjnym – rozumie się przez to zarząd sukce-
syjny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fi zycznej;

 18) korzyści podatkowej – rozumie się przez to:
 a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunię-

cie w czasie powstania zobowiązania podatkowego 
lub obniżenie jego wysokości,

 b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
 c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku 

albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu 
podatku,

 d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, 
jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a;

 19) środkach ograniczających umowne korzyści –  rozu-
mie się przez to postanowienia ratyfi kowanych przez 
Rzeczpospolitą Polską umów o  unikaniu podwójnego 
opodatkowania oraz ratyfi kowanych przez Rzeczpo-
spolitą Polską innych umów międzynarodowych doty-
czących problematyki podatkowej lub inne środki 
ograniczające lub odmawiające korzyści wynikających 
z tych umów.

Art. 3a

 § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą 
być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 § 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu 
teleinformatycznego administracji skarbowej lub portal podat-
kowy potwierdzają, w formie dokumentu elektronicznego, złoże-
nie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 § 3. (uchylony).

Art. 3b

 § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej powinna zawierać:

 1) dane w  ustalonym formacie elektronicznym, zawarte 
we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach;

 2) jeden podpis elektroniczny.
 § 2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych w  porozu-

mieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, 
w drodze rozporządzenia:

 1) (uchylony);
 2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej;
 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opa-

trzone poszczególne typy deklaracji lub podań.
 § 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właś-

ciwy do spraw fi nansów publicznych powinien uwzględnić:
 1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i nie-

zaprzeczalności danych zawartych w  deklaracjach i  poda-
niach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym 
dostępem;

 2) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nad-
płaty lub zwrotu podatku wynikających z deklaracji i rodzaj 
podatku, którego dotyczy deklaracja, a  także wymagania 
dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego, 
w  szczególności dotyczące weryfi kacji podpisu i  kwalifi ko-
wanych elektronicznych znaczników czasu.

Art. 3c. (uchylony).

Art. 3d

Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi 
województwa regulują odrębne przepisy.

Art. 3e

 § 1. Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub 
inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie doku-
mentu elektronicznego we  wszystkich sprawach podatkowych 
załatwianych przez ten organ.

 § 2. W przypadku wyrażenia przez podatnika, płatnika lub inkasenta 
zgody, o której mowa w § 1, organ podatkowy poucza ich o skut-
kach prawnych wynikających z wyrażenia tej zgody.

 § 3. Do doręczania, o  którym mowa w  §  1, stosuje się przepisy 
art. 144a oraz art. 146.

Art. 3f

 § 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następ-
ców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym 
wymaga użycia danych weryfi kowanych za pomocą kwalifi kowa-
nego certyfi katu podpisu elektronicznego albo profi lu zaufanego 
ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne.

 § 1.1 Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następ-
ców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym 
wymaga użycia danych weryfi kowanych za pomocą kwalifi -
kowanego certyfi katu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane 
pozwalają na identyfi kację i  uwierzytelnienie wymagane w celu 
realizacji usługi online, profi lu zaufanego, profi lu osobistego albo 
innego środka identyfi kacji elektronicznej, wydanego w systemie 
identyfi kacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 
identyfi kacji elektronicznej, o  którym mowa w  art.  21a ust.  1 
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfi kacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. 
poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka 
identyfi kacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych 
w portalu podatkowym.

 § 2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych określi, w dro-
dze rozporządzenia, zakres i  warunki korzystania z  portalu 
podatkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpie-
czeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych 
we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony 
przed nieuprawnionym dostępem.

 § 3. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych może okreś-
lić, w drodze rozporządzenia, inny sposób identyfi kacji na por-
talu podatkowym niż przewidziany w  §  1, mając na względzie 
potrzebę upowszechniania kontaktów z organami podatkowymi 
za pośrednictwem portalu podatkowego oraz konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i pewności w procesie 
identyfi kacji.

 § 4. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych określi, w dro-
dze rozporządzenia, rodzaje spraw, które mogą być załatwiane 
z  wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie 
potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy 
kontaktów z organami podatkowymi oraz charakter tych spraw.

 § 5. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych może, w dro-
dze rozporządzenia, wskazać organy podatkowe, które zała-
twiają sprawy z  wykorzystaniem portalu podatkowego, mając 
na względzie usprawnienie pracy urzędów i obsługi podatników, 
płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trze-
cich.

Art. 4

Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nie-
skonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego 
w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

1 Art. 3f § 1 zmieniony przez art. 10 pkt 1 ustawy z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy 
o usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1544 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1.01.2020 r.
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Art. 5

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z  obowiązku podatko-
wego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, 
województwa, powiatu albo gminy podatku w  wysokości, w  terminie 
oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Art. 6

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bez-
zwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, wojewódz-
twa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Art. 7

 § 1. Podatnikiem jest osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na 
mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

 § 2. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty 
niż wymienione w § 1.

Art. 7a

 § 1. Prawa i obowiązki podatnika oraz płatnika będącego przedsię-
biorstwem w spadku, w przypadku gdy na mocy ustaw podat-
kowych podlega obowiązkowi podatkowemu, w okresie od usta-
nowienia do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego wykonuje 
zarządca sukcesyjny.

 § 2. W okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia 
zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powoła-
nia zarządcy sukcesyjnego, a także w okresie od dnia, w którym 
zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję, do dnia powoła-
nia kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia zarządu 
sukcesyjnego prawa i obowiązki podatnika oraz płatnika, o któ-
rych mowa w  §  1, wykonują osoby, o  których mowa w  art.  14 
ustawy z  dnia 5  lipca 2018  r. o  zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fi zycznej, dokonujące czynności, o których 
mowa w art. 13 tej ustawy.

Art. 8

Płatnikiem jest osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organiza-
cyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepi-
sów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku 
i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Art. 9

Inkasentem jest osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od 
podatnika podatku i  wpłacenia go we  właściwym terminie organowi 
podatkowemu.

Art. 10

 § 1. Wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania nie pozba-
wia podatnika możliwości dokonania wyboru opodatkowania na 
zasadach ogólnych.

 § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie przewi-
dują możliwości wyboru przez podatnika formy opodatkowania.

Art. 11

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podat-
kowa stanowi inaczej.

Art. 12

 § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w  dniach jest pewne 
zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, 
w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej 
liczby dni uważa się za koniec terminu.

 § 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia 
w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi ter-
minu.

 § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia 
w  ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi 
terminu, a  gdyby takiego dnia w  ostatnim miesiącu nie było 
– w ostatnim dniu tego miesiąca.

 § 4. Terminy określone w  latach kończą się z  upływem tego dnia 
w  ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi ter-
minu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, 
który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

 § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się 
następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że 
ustawy podatkowe stanowią inaczej.

 § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 
pismo zostało:

 1) wysłane w  formie dokumentu elektronicznego do organu 
podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadcze-
nie odbioru;

 2) nadane w  polskiej placówce pocztowej operatora wyzna-
czonego w  rozumieniu ustawy z  dnia 23  listopada 2012  r. 
– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. 
poz. 106 i 138) lub w placówce pocztowej operatora świad-
czącego pocztowe usługi powszechne w  innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską 
placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu 
w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim 
urzędzie konsularnym;

 3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego 
w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

 4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji 
zakładu karnego;

 5) złożone przez osobę aresztowaną w  administracji aresztu 
śledczego.

DZIAŁ II

ORGANY PODATKOWE I ICH WŁAŚCIWOŚĆ

Rozdział 1

Organy podatkowe

Art. 13

 § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skar-

bowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo 
marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji;

 1a) naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy 
w zakresie decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbo-
wej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508);

 2) dyrektor izby administracji skarbowej – jako:
 a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika 

urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skar-
bowego, z zastrzeżeniem pkt 1a,

 b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych prze-
pisów,

 c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ 
w pierwszej instancji;

 3) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoław-
czy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), staro-
sty albo marszałka województwa.

 § 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatko-
wym – jako:

 1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważ-
ności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchyle-
nia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu;

 2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, 
o których mowa w pkt 1 i 7;

 3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących 
ustalenia cen transferowych;

 4) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji prze-
pisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, 
w zakresie określonym w art. 14e § 1;

 5) organ właściwy w  sprawach informacji przekazywanych 
przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 
o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 6) organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających;
 7) organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa 

w art. 119g § 1 i 8;
 8) organ właściwy w  sprawach dotyczących informacji 

o schematach podatkowych.
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