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Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ze szcze-
gólnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu pra-
wa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego – przedstawili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nad-
płaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a tak-
że kwestie odnoszące się do postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Szczególny 
nacisk położyli na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym 
przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.

W 11. wydaniu komentarza przeanalizowano m.in. nowe przepisy w zakresie:
– dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku za-

kwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji 
z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR);

– raportowania schematów podatkowych (MDR) – mechanizmów wykorzystywanych w rozli-
czeniach podatkowych, których głównym celem jest umożliwienie administracji podatkowej 
szybkiego dostępu do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym;

– cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
– przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora fi nansowego do wyłudzeń skarbowych;
–  obowiązków organów podatkowych odnoszących się do ochrony danych osobowych;
–  zmian dotyczących wymiany informacji podatkowych z innymi państwami.

Ponadto zawarto w nim wyjaśnienia istotnie znowelizowanych kwestii związanych z:
– pisemnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego,
– słownikiem pojęć,
– cenami transferowymi,
– korektą deklaracji,
– klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania.

W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami 
administracyjnymi. Zaprezentowano również bogatą literaturę przedmiotu.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców 
prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny 
aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie również 
cennym źródłem wiedzy dla pracowników samorządowych organów podatkowych oraz regio-
nalnych izb obrachunkowych.
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1.  Akty prawne

dy rektywa 2011/16/UE – dyrektywa Rady 2011/16/UE z 15.02.2011 r. w sprawie współpracy 
administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrek-
tywę 77/799/EWG (Dz.Urz. UE L 64, s. 1, ze zm.)

dyrektyw  a 2016/1164 – dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiająca prze-
pisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodat-
kowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 193, s. 1, ze zm.)

dyrektywa 2018/822 – dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z  25.05.2018  r  . zmieniająca 
dyrektywę 2011/16/UE w  zakresie obowiązkowej automatycz-
nej wymiany informacji w  dziedzinie opodatkowania w  odnie-
sieniu do  podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych 
(Dz.Urz. UE L 139, s. 1, ze sprost.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks  cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. –  Kodeks  karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)
k.k.s. – ustawa z 10.09.1999  r.  – Kodeks  karny skarbowy (Dz.U. z 2018  r. 

poz. 1958 ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rz eczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks  pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r.  – Kodeks  postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. –   Kodeks pos tępowania cywilnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
k.p.k. – ustawa z  6.06.1997  r. –  Kodek s postępow ania karnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)
k.r.o. – ustawa z  25.02.1964  r. –  Kodeks r odzinny i   opiekuńczy (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 682 ze zm.)
k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółe k handlowy ch (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 505 ze zm.)
Modelowa – Modelowa konwencja w  spra wie podatku od dochodu i  majątku 
konwencja OECD   OECD (Model Tax Convention on Income and on Capital, http://

www.oecd.org/ctp/treaties, wersje z 2010 r. i 2014 r.)



30

Wykaz skrótów

nowela ustawy o VAT – ustawa z  7.11.2008  r. o  zmianie  ustawy o  podatku od to warów 
i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1320)

nowela z 2002 r. – ustawa z 12.09.2002  r. o zmianie ustaw y – Ordynacja podatk owa 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1387 
ze zm.)

nowela z 2003 r. – ustawa z  27.06.2003  r. o  utworzeniu Wojewó dzkich Kolegiów 
Skar bowych oraz o  zmianie niektórych ustaw regulujących zada-
nia i  kompetencje organów oraz organizację jednostek organiza-
cyjnych podległych ministrowi właściwemu do  spraw finansów 
publicznych (Dz.U. Nr 137, poz. 1302 ze zm.)

nowela z 2005 r. – ustawa z 30.06.2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja po datkowa 
oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 143, poz. 1199 
ze zm.)

nowela z 2006 r. – ustawa z  16.11.2006  r. o  zmianie ustawy –  Ordynacja pod atkowa 
oraz o zmian ie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590)

nowela z 2008 r. – ustawa z  7.11.2008  r. o  zmianie ustawy –  Ordynacja podat kowa 
oraz niektóryc h innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1318)

nowela z 19.12.2008 r. – ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie  działalności 
gospodarcze j oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm.)

nowela z 2010 r. – ustawa z  24.09.2010  r. o  zmianie ustawy –  Ordynacja podatkow a 
oraz ustawy o zasa dach ewidencji i identyfikacji podatników i płat-
ników (Dz.U. Nr 197, poz. 1306)

nowela z 12.02.2010 r. – ustawa z 12.02.2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji dzi ałal-
ności podmiotów realiz ujących zadania publiczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 230)

nowela z 2013 r. – ustawa z 30.08.2013  r. o  zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz ustaw y o kontroli skarbow ej (Dz.U. poz. 1145)

nowela z 10.01.2014 r. – ustawa z 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o  informatyzacji działal-
ności  podmiotów realizujących z adania publiczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 183 ze zm.)

nowela z 2015 r. /  – ustawa z  10.09.2015  r. o  zmianie ustawy –  Ordynacja poda tkowa 
nowela z 10.09.2015 r.   oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz . 1649 ze zm.)
nowela z 16.01.2015 r. – ustawa z 16.01.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych  oraz ustawy –  Ordynacja p odatkowa (Dz.U. 
poz. 251)

nowela z 2016 r. – ustawa z  13.05.2016  r. o  zmianie ustawy –  Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846 ze zm.)

nowela z 24.11.2017 r. – ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciw-
działania wykorzystywaniu sektora finansowego do  wyłudzeń 
skarbowych (Dz.U. poz. 2491)

nowela z 5.07.2018 r. – ustawa z  5.07.2018  r. o  zmianie ustawy o  usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1544)

nowela z 23.10.2018 r. – ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 2193 ze zm.)
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nowela z 21.02.2019 r. – ustawa z  21.02.2 019  r. o  zmianie niektóry ch ustaw w  związku 
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i   w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. poz. 730)

nowela z 4.04.2019 r. – ustawa z  4.04.2019  r. o  zmianie ustawy o  wymianie informacji 
podatkowych z  innymi państwami oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 694)

o.p. – ustawa z  29.08.1997  r. –  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 800 ze zm.)

p.p.s.a. – ustawa z  30.08.2002  r. –  Prawo o  postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 
ze zm.)

pr. b ud. – ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 
ze zm.)

 pr. cel. – u stawa z  19.03.2004  r. –  Prawo celne (Dz.U. z  2018  r. poz.  167 
ze zm.)

pr. dew. – ustawa z 27.07.2002 r. – Prawo dewi zowe (Dz.U. z  2019 r. poz. 160)
pr. not. – ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie  (Dz.U. z 2019 r. poz. 540 

ze zm.)
pr. pocz. – ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe  (Dz.U. z 2 018 r. poz. 2188 

ze zm.)
pr. przeds. – ustawa z  6.03.2018  r. –  Prawo pr zedsiębiorc ów (Dz.U. poz.  646 

ze zm.)
pr. rest. – ustawa z 15.05.2015 r. – Pra wo restrukt uryzacyjne (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 243 ze zm.)
pr. spółdz. – ustawa z  16.09.1982   r. –  Prawo  spółdzielcze (Dz.U. z  2018  r. 

poz. 1285 ze zm.)
pr. stow. – ustawa z 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 210 ze zm.)
pr. upadł. – ustawa z  28.02.2003  r. –  Pra wo upadłościowe (Dz.U. z  2019 r. 

poz. 498 ze zm.)
p.u.s.a. – ustawa z 25.07.2002 r. –  Prawo o ustroju s ądów administracyjnych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.)
p.w.p. – ustawa z   30.06.2000  r.  –  Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 776 ze zm.)
p.w.u.KAS – ustawa  z 16.11.2016 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 194 8 ze zm.)
p. w.u.s.d.g. – ustawa z 2.07.2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o  swobo-

dzie działalności gospodarczej  (Dz.U. Nr  173, poz. 1808 ze zm.)
p.w.u.z.m.p. – ustawa z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o zasadach 

z arządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260 ze zm.)
r.o.d.o. /  – rozporządzenie Parlamentu Eu ropejskiego i  Ra dy (UE) 2016/679 
rozporządzenie   z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
2016/679   twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg o przepływu 
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taki ch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.)

rozporządz enie I – rozporządzenie Ministra Finansó w z  21.12.2018  r. w  sprawie spo-
sobu i  trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w  przy-
padku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2499)

rozpor ządzenie II – rozporządzenie Ministra Finansów z  21.12.2018  r. w  sprawie spo-
sobu i  trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w  przy-
padku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2474)

rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansó w z 27.11.2015 r. w sp rawie zezna-
o obowiązku składania   nia podatkowego składanego przez podatników podatku od spad-
zeznań podatkowych   ków i darowizn (Dz.U. poz. 2068)
rozporządzenie w sprawie – rozporządzenie Ministra Finansów z  24.12.2002  r. w  sprawie 
informacji podatkowych  informacji podatkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 68)
rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r.  w sprawie nali-
w sp rawie odsetek   czania odsetek za  zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a  także 

zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. 
Nr 165, poz. 1373 ze zm.)

rozporządzenie w sprawie – rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie pro-
prowadzenia podatkowej   wadzenia podatk owej księgi przychodów i rozchodów (D z.U. z 2017 r. 
księgi przychodów  poz. 728 ze zm.)
i rozchodów
rozporządzenie w sprawie – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28.06.2017 r. w spra-
Rejestru Zastawów  wie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. poz. 1287)
Skarbowych
rozporządzenie w spraw ie – rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2015 r. w sprawie wyna-
wynagrodzenia   gro dzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz 

budżetu państwa (Dz.U. poz. 2154)
rozporządzenie w sprawie – rozporządzenie Mi nistra Finansów z  29.12.2015  r. w  sprawie
zaświadczeń   zaświadczeń wydaw anych przez organy podatkowe (Dz.U. 

poz. 2355 ze zm.)
TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsol ido-

wana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47,  ze sprost.)
TUE – Traktat o  Unii Eurpejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz.  UE 

C 83 z 2010 r., s. 13)
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsoli do-

wana: Dz.Urz. UE C 321E z 2006 r., s. 37) 
u.a.p. – ustawa z 10.07.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 

ze zm.)
u.d.j.s.t. – ustawa z  13.11.2003  r. o  dochodach je dnostek samorządu teryto-

rialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)
u.e.i.p. – ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji  i identyfikacji podatni-

ków i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.)
u.f.b.s. – ustawa z  7.12.2000  r. o  funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2018 r. poz.  613 ze zm.)
u.f. p. – ustawa z  27.08.2009  r. o  finansach publicznych (Dz.U. z  2017  r. 

poz. 2 077 ze zm.)
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u. f.p. z 2005 r. – ustawa z  30.06.2005  r. o  finansach publicznych (Dz.U. Nr  249, 
poz. 2104 ze zm.)

u.g.h. –  ustawa z 19. 11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 
ze zm.)

u.g.k. – ustawa z  20.12.1996  r. o  gospodarce komunalne j (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 827 ze zm.)

u.g.n. – ustawa z  21.08.1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

u.i.b. – ustawa z  30.04.2010  r. o  instytutach badawczych (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 736 ze zm.)

u.i.p.p. – ustawa z   17.02.2005  r. o  info rmatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 57 0 ze zm.)

u.kom. – ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych upra wnieniach 
 pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.)

u.k.s. – ustawa z 28.09.1991 r. o  kontroli s karbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 720 
ze zm.)

u.k.w.h. – ustawa z  6.07.1982  r. o  księgach wi eczystych  i  hipotece (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1916 ze zm.)

u.n.r.k. – ustawa z 29.07.2005 r. o  nadzorze nad  rynkiem kapitałowym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1417 ze zm.)

u.o.d.o. – ustawa z  10.05.2018  r. o  ochronie danych osobowych (Dz.U. 
poz. 100 0 ze zm.)

u.o.i.n . – ustawa z  5.08.2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 412 ze zm.)

u.o.s. – ustawa z 16.11. 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 
ze zm.)

u.p.a. – ustawa z  6.12.20 08  r. o  poda tku akcyzowym (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 1114 ze zm.)

u.p.c.c. – ustawa z  9.09.2000  r. o  podatku  od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.d.p. p. – ustaw a z  30.04.2004  r. o  postępowaniu w  sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz.U . z 2018 r  . poz. 362)

u.p.e.a. – ustawa z  17.06.1966  r. o  postępowaniu egzekucyjnym w  a dmini-
stracji  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)

u.p.l. – ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 201 7 r. poz. 1821  
ze zm.)

u.p.o.l. – ustawa z  12.01.1991  r. o  podatkach i  opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1 445 ze zm.)

u. p.p. – ustawa z  25.09.1981  r. o  przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2152)

u.p.p. f.t. – ustawa  z  1.03.2018  r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723 ze zm.)

u.p. p.p. – ustaw  a z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1834 ze zm.)
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u.p.r. – ustawa  z 15.11.1 984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 
ze zm.)

u.p.s.d. – ustawa  z  28.07.198 3  r. o  podatku od spadków i  darowizn (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 644 ze zm.)

u.r. – ustawa z 29.09 .1994 r. o  rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)
u.s.d.g. – ustawa z 2.07.2004 r. o sw obodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)
u.s.g. – ustawa z  8.03.1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z  2019  r. 

poz. 506)
u.s.m. – ustawa z  15.12.2000  r. o  spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 84 5 ze zm.)
u.s.p. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2019 r. 

poz.  511)
ustawa o ABW – ustawa z  24.05.2002  r. o  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

o raz Agen cji Wywiadu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2387 ze zm.)
ustawa o CBA – ustawa z  9.0 6.2006  r. o  Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2104 ze zm.)
ustawa o KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o   Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 508 ze zm.)
ustawa o KRS  – ustawa  z  20.08.1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 986 ze zm.)
ustawa o KZN  – ustawa  z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2363)
ustaw a o NBP – ustawa z  29.08.1997  r. o  Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1373 ze zm.)
ustawa o NIK – ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 489)
ustawa o SKOK – ustawa z  5.11.2009  r. o  spółdzielczych kasach oszczędnośc iowo-

-kredytowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 ze zm.)
ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o  podatku od towa rów i usług (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2174 ze zm.)
ustawa o VAT z 1993 r. – ustawa z 8.01.1 993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)
ustawa o zmianie – ustawa z  14.02.2003  r. o  zmianie ustawy –  Kodeks cywilny oraz 
Kodeksu cyw ilnego   niektórych in nych ustaw (Dz.U . Nr 49, poz. 408)
ustawa z 5.07.2018 r.  – ustaw a z  5.07.2018  r. o  zmianie ustawy –  Ordynacja podatkowa 
o zmianie Ordynacji   i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1499 ze zm.)
podatkowej
u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ube zpieczeń społecznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 300 ze zm.)
u.s.w. – ustawa z 5.06.1998 r. o s amorządzie województwa (Dz .U. z 2019 r. 

poz. 512)
u.ś.u.d.e. – ustawa z  18.07.2002  r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną 

( Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)
u.u.c.p.g. – ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
u.u.p. – ustawa z  19.08.2011  r. o  usługach płatniczych (Dz.U. z  2017  r. 

poz. 2003 ze zm.)
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u.w.i. – ustawa z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 
państwami (Dz.U . poz. 648 ze zm.)

u.z.p. – ustawa z  19.12.1980  r. o  zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. 
z 1993 r  . Nr 108,  poz. 486 ze zm.)

u.z.p.d. – ustawa z  20.11.1998  r. o  zryczałtowanym podatku dochodow ym 
od niektóryc h przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 43)

u.z.s. – ustawa z 5.07.20 18 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629)

u.z.s.w.r. – ustawa z 7.07.2017 r. o zmianie nie których ustaw związanych z sys-
temami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428)

Wytyczne OEC D – Wytycz ne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielo-
narodowych oraz administracji podatkowych, h ttp://www. oecd.
org/tax/beps/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-
enterprises-and-tax-admini strations-20 769717.htm

2. Czasopisma i oficjalne publikatory

AUW – Acta Universitatis Wratislaviensis
Biul. Skarb. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
B iul. SN – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
CzPKiNP – Czasopismo  Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dor. Pod. – Doradztwo Podatkowe
FK – Finanse Komunalne
GSP – Gdańskie Studia  Prawnicze
GSP-Prz. Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
HUK – Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościo-

wego oraz Rynku Kapitałowego
Jur. Pod. – Jurysdykcja Podatkowa
KPPod. – Kwartalnik Prawa Podatkowego
KPPubl. – Kwa rtalnik Prawa Publicznego
M. Pod. – Mo nitor Podatkowy
M. Praw. – Monitor Prawnic zy
M.P. – Monitor Polski
NP – Nowe Prawo
ONSA – Orzecznic two Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSA WSA – Orze cznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  wojewódz-

kich sąd ów administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacy jnych
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sąd u Najwyższego. Izba Admi nistracyjna, Pracy 

i Ubezpieczeń S połecznych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP – O rzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpie-

czeń Społecznych
OSNC-ZD – Orzecznict wo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna –  Zbiór 

Dodatkowy
OSNKW – Orzecznictwo S ądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
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O SNP – Orzecznictwo Sądu Najwy ższego. Izba Pracy, Ubezpiecze ń Spo-
łecznych i Spraw P ublicznych

OSNwSK  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału  Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Try bunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, 

Seria A
OTK-B – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór  urzędowy, 

Seria B
PiP – Państwo i Prawo
PiŻ – Prawo i  Życie
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
PPH – Prze gląd Prawa Handlowego
PPLiFS – Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorząd owych
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. i Pod. – Prawo i Podatki
Pr.  Spółek – Prawo Spółek
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wk ładka
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
Prz. Sejm. – Przegląd Se jmowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Go spodarczego
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczn y i Socjologiczny
Sam. Teryt. – Samorząd Teryto rialny
St. Pr.-Ek. – Studia Prawno-Ekonomiczne
Zb. Orz. – zbiór orzeczeń sąd ów wspólnotowych po 1.05.2004 r.
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administ racyjnego

3. Inne

ABW –  Agencja Bezpieczeństwa  Wewnętrznego
BIP – Biuletyn Informacji Pub licznej
CBA – Centralne Biuro Antykor upcyjne
CEIDG – Centralna Ewidencj a i Informacja o Działalności Gospodarczej
CRDP – Centralny Rejestr  Danych Podatkowych
CRP KEP  – Centralny Rejestr Podmiotów  Krajowej Ewidencji Podatników
 CRPO – Centralny Rejestr Pełnomocni ctw Ogólnych
ETS/TSUE – Europejski Trybunał Sprawiedli wości (obecnie: Trybunał Sprawie-

d liwości Unii Europejskiej)
KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
KIS – Krajowa  Informacja Skarbowa
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
KZN  – Krajowy Zasób Nieruchomości
MDR – M andatory Disclosure Rules (obowiązkowe uj awnianie informacji 

o schematach podatkowych)
NBP – Narodowy Bank Pol ski
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NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Ad ministra cyjny
NSP – numer schematu podatkowego
NTA – Najwyższy Trybunał Administracyjny
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
PGK – podatkowa grupa kapitałowa
Rada – Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
SA – Sąd Apelacyjny
SKA – spółki komandytowo-akcyjne
SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
STIR – system teleinformatyczny izby rozliczeniowej
TK – Trybunał Konstytu cyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości Un ii Europejskiej (dawniej: Europejsk i 

Trybunał Sprawiedliwości)
 WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Uwa ga: artykuły bez bliższego oznaczenia lub tylko z oznaczeniem „ustawa” są artyku-
łami ustawy z 29 .08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)





  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; z 2019 r. poz. 60, poz. 492, poz. 694, poz. 730)
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DZIAŁ I

Przepisy ogólne
Małgorzata Niezgódka-Medek

 Art. 1. [Zakres  przedmiotowy]

Ustawa normuje:
 1) zobowiązania podatkowe;
 2) informacje podatkowe;
 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;
 4) tajemnicę skarbową.

 1. Artykuł 1, za mie szczony w dziale I „Przepisy ogólne”, w sposób generalny, niejako wprowa-
dzający, określa zakres przedmiotowy ustawy, tzn. przedstawia stosunki, jakie reguluje.

Zgodnie z rozporządzenie m Prezesa  Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad tech-
niki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283) (por. Zasady techniki prawodawczej. Komen-
tarz do rozporządzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003, s. 108–114, 118–135) informacja 
o przedmiocie ustawy powinna w syntetycznej formie wynikać z jej tytułu, a następnie zostać 
rozwinięta w pierwszych jednostkach redakcyjnych (artykułach) tekstu. W przypadku Ordy-
nacji podatkowej ustawodawca, ze względu na doniosłość społeczną i kompleksowość zawar-
tej w niej regulacji, w tytule nawiązał do istniejącej w tym zakresie tradycji – pierwszej polskiej 
kodyfikacji prawa podatkowego, dokonanej w ustawie z 15.03.1934 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z  19 36  r. Nr  14, poz.  134 ze  zm.). Nadanie takiego tytułu podkreśliło podstawowe 
znaczenie obowiązującej Ordynacji podatkowej w  systemie prawa, w  szczególności prawa 
podatkowego, i stanowiło sygnał, że w jednym akcie zostały uregulowane zarówno zagadnie-
nia materialnoprawne dotyczące podatków, jak  i postępowanie podatkowe. Jednak osłabiło 
jego walor informacyjny dla odbiorców niemających wiedzy historycznej w zakresie regulacji 
podatkowych, ponieważ Ordynacja podatkowa z 1934 r. obowiązywała w okresie II Rzeczy-
pospolitej. Miała ona wpływ na późniejsze rozwiązania przyjęte w zakresie, który regulowała. 
Od wielu jej unormowań jednak, ze względu na zmianę systemu, odstąpiono (por. B. Brzeziń-
ski, Przedwojenna ordynacja podatkowa a współczesne standardy przepisów ogólnych prawa 
podatkowego, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju” 1992/1, s. 179–194).

Po drugiej wojnie światowej nastąpił proces dekodyfikacji prawa podatkowego. W  1946  r. 
Ordynację podatkową  zastąpiono dekretami z 16.05.1946 r.: o zobowiązaniach podatkowych 
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(Dz.U. Nr 27, poz. 173 ze zm.) oraz o postępowaniu podatkowym (wielokrotnie zmieniany, 
w chwili jego uchylenia w 1980 r. obowiązywał Dz.U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 ze zm.), a także 
dekretem z 11.04.1947 r. – Prawo karne skarbowe (Dz.U. Nr 32, poz. 140 ze zm.). Regulacja 
o zobowiązaniach podatkowych zna lazła się następnie w dekrecie z 26.10.1950 r. o zobowią-
zaniach podatkowych (Dz.U. Nr 49, poz. 452 ze zm.), który z dniem 1.01.1981 r. został uchy-
lony  ustawą z 19.12.1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 
ze zm.), obowiązującą do końca 1997 r., tj. do dnia wejścia w życia komentowanej ustawy.

Od 1.01.1981  r. przestał też obowiązywać dekret z  16.05.1946  r. o  postępowaniu podatko-
wym. Na  postępowanie podatkowe rozciągnięto przepisy ogól nej procedury administra-
cyjnej. W  wyniku zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego, dokonanej ustawą 
z 31.01.1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz.U. Nr 4, poz. 8 ze zm.), kodeks  ten uzupełniono o dział III 
„Przepisy szczególne postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń 
społecznych”, który w części dotyczącej procedury podatkowej utracił moc obowiązującą, tak 
jak ustawa z 19.12.1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, wraz z wejściem w życie komento-
wanej ustawy.

 2. Artykuł 1 potwierdza, że zamierzeniem ustawodawcy był powrót do idei połączenia w jed-
nym akcie ogólnych unormowań prawa podatkowego materialnego i procesowego. Sposób 
realizacji tej id ei  spotkał się jednak z krytycznym przyjęciem doktryny (por. C. Kosikowski, 
Ordynacja podatkowa – cele i rzeczywistość [w:] Studia nad ordynacją podatkową, red. B. Brze-
ziński, C. Kosikowski, Łódź–Toruń 1999, s. 11–28; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo 
podatkowe. Dla studentów i praktyków, Poznań 1998, s. 219–223).

Wyrazem rozwijania tej koncepcji jest rozszerzenie od 1.01.2003 r. zakresu przedmiotowego 
ustawy o zagadnienia dotyczące wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe w wyniku 
uzupełnienia jej o dział VIIIa, dodany przez art. 1  pkt 201 noweli z 2002 r., i wyłączenia możli-
wości stosowania do tych zagadnień Kodeksu postępowania administracyjnego przez zmianę 
– na mocy art. 2 noweli z 2002 r. – art. 3 § 1 pkt 2 k.p.a. Nowelizacji tej jednak nie towa-
rzys zyła odpowiednia zmiana art. 1 o.p. Także zmiany wprowadzone nowelą z 2005 r., które 
w zasadniczej części weszły w życie 1.09.2005 r., nie znalazły odzwiercied lenia w uzupełnie-
niu przepis u określającego przedmiot ustawy o nową procedurę wiążących porozumień mię-
dzy podatnik ami a organami podatkowymi w zakresie metody ustalania cen transakcyjnych 
z podmiotami powiązanymi. Procedurę tę wprowadzono, dodając w Ordynacji podatkowej 
– na podstawie art. 1 pkt 8 noweli z 2005 r. – dział IIa „Porozumienia w sprawach ustalenia 
cen transakcyjnych”. Od 1.01.2019 r. tytuł i przepisy tego działu dotyczą ustalenia cen transfe-
rowych, co jest konsekwencją dokonania na mocy noweli z 23.10.2018 r. odpowiednich zmian 
w  tym zakresie w  O rdynacji podatkowej, a  także w  ustawie o  podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Także obowiązu-
jące od 15.07.2016 r. przepisy dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, zawarte 
w dziale IIIa, dodanym do Ordynacji podatkowej na podstawie art. 1 pkt 6 noweli z 2016 r., 
nie znalazły odzwierciedlenia w regulacji przedstawiającej przedmiot Ordynacji podatkowej. 
Podobnie nie znalazło odzwierciedlenia w treści art. 1 uzupełnienie Ordynacji podatkowej od 
13.01.2018 r. na podstawie art. 4 pkt 3 noweli z 24.11.2017 r. o dział IIIb „Przeciwdz iałanie 
wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”.
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Zakres przedmiotowy opisany w  art .  1  pozostał bez zmian od chwili wejścia w  życie 
Ordynacji podatkowej i   obecnie nie oddaje w sposób dokładny zawartej w niej materii. 
Należy prz y tym podkreś lić, że  oznaczenie zakresu przedmiotowego aktu nie musi się 
pokrywać z jego jednostkami systematyzacyjnymi najwyższego rzędu, którymi w Ordy-
nacji podatko wej są działy. Powinno być jednak kompletne. Tego wymagania art. 1 nie 
spełnia.

 3. W  czterech punktach art.  1  wymieniono podstawowe kwestie, które obejmuje Ordynacja 
podatkowa. Osią zawartej w niej regulacji są ogólne zagadnienia materialnego prawa podat-
kowego, ujęte w ramach zobowiązań podatkowych, o których mowa w pkt 1, oraz przepisy 
służące realizacji prawa materialnego. Do  tej ostatniej  kategorii można zalic zyć nie tylko 
postępowa nie podatkowe zarówno w ścisłym, jak i szerokim ujęciu, które odzwierciedla pkt 3 
(postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające), lecz także infor-
macje podatkowe i tajemnicę skarbową.

 4. Pojęcie zobowiąz ania podatkowego zostało zdefiniowane w  art.  5  w  dziale  I  „Przepisy 
ogólne”. Podstawowa regulacja dotycząca zobowiązań podatkowych została zamiesz-
czona w dziale  III „Zobowiązania podatkowe”, podzielonym na 19 rozdziałów, z których 
17 (z wyjątkiem rozdziału 11 „Informacje podatkowe” i rozdziału 11a „Informacje o sche-
matach podatkowych”) odnosi si ę kolejno do  powstawania zobowiązania podatkowego, 
odpowiedzia lności podatnika, płatnika i inkasenta, zabezpieczenia wykonania zobowiązań 
podatkowych, terminów płatności podatku, zaległości podatkowych, odsetek za  zwłokę 
i opłaty prolongacyjnej, dodatkowego zobowiązania podatkowego, wygasania zobowiązań 
podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, przedawnienia, nadpłaty, podpisy-
wania i korekty deklaracji, rachunków, odpowiedzialności solidarnej, praw i obowiązków 
następców prawnych i  podmiotów przekształcanych oraz odpowiedzialności podatkowej 
osób trzecich.

 5. Materia dotycząca informacji podatkowych, jakkolwiek bardziej związana z szeroko rozu-
mianą procedurą niż ze zobowiązaniami podatkowymi, została uregulowana w rozdziale 11 
działu  III. Przepisy tego rozdziału, z  wyjątkiem art.  86 §  1, w  którym jest mowa o  obo-
wiązkach dokumentacyjnych podatnika, regulują problematykę uzyskiwania przez organy 
podatkowe danych o zdarzeniach mających wpływ na powstawanie zobowiązań podatko-
wych , niezbędnych do  dokonania oceny, czy podatnicy i  inne podmioty w  sposób odpo-
wiedni wywiązują się z ciążących na nich obowiązków w sferze prawa podatkowego. Materia 
ta stanowi więc punkt wyjścia do  realizacji przepisów prawa materialneg o przez podjęcie 
odpowiedniego działania, czy to o charakterze sprawdzającym lub kontrolnym, czy też pro-
cesowym w postaci wszczęcia postępowania podatkowego. Zamieszczenie tych zagadnień 
w  dziale  III „Zobowiązania podatkowe” stanowi błąd legislacyjny. Utrudnia też osobom 
zainteresowanym przepisami Ordynacji podatkowej szybką orientację w ich treści. Uchybie-
nie to ma zapewne przyczyny historyczne. W przepisach tego działu bowiem przejęto, roz-
wijając, regulację zawartą w nieobowiązującej już ustawie z 19.12.1980 r. o zobowiązaniach 
podatkowych, która także normowała zagadnienia dotyczące informacji podatkowych. 
Podobny charakter mają przepisy zawarte w dodanym od 1.01.2019 r. rozdziale 11a „Infor-
macje o schematach podatkowych” i do nich także można odnieść powyższe uwagi doty-
czące zamieszczenia rozdziału 11.
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Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ze szcze-
gólnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu pra-
wa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego – przedstawili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nad-
płaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a tak-
że kwestie odnoszące się do postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Szczególny 
nacisk położyli na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym 
przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.

W 11. wydaniu komentarza przeanalizowano m.in. nowe przepisy w zakresie:
– dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku za-

kwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji 
z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR);

– raportowania schematów podatkowych (MDR) – mechanizmów wykorzystywanych w rozli-
czeniach podatkowych, których głównym celem jest umożliwienie administracji podatkowej 
szybkiego dostępu do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym;

– cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
– przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora fi nansowego do wyłudzeń skarbowych;
–  obowiązków organów podatkowych odnoszących się do ochrony danych osobowych;
–  zmian dotyczących wymiany informacji podatkowych z innymi państwami.

Ponadto zawarto w nim wyjaśnienia istotnie znowelizowanych kwestii związanych z:
– pisemnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego,
– słownikiem pojęć,
– cenami transferowymi,
– korektą deklaracji,
– klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania.

W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami 
administracyjnymi. Zaprezentowano również bogatą literaturę przedmiotu.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców 
prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny 
aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie również 
cennym źródłem wiedzy dla pracowników samorządowych organów podatkowych oraz regio-
nalnych izb obrachunkowych.
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