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W najnowszym 26. wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw:
–   z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie 
informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1106),

–   z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób   
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. poz. 1065).

Ponadto dodano wyciąg z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych  
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający  
odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym 
tłem tytuły przed artykułami Ordynacji podatkowej objaśniają ich sens.

Stan prawny na 17 sierpnia 2020 r.
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USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

ORDYNACJA PODATKOWA
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)1

1Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 430; oczekuje na podpis Prezydenta RP) zmieniającą niniejszą ustawę
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Zakres przedmiotowy
Art.  1. Ustawa normuje:

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

Wykonywanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych
osobowych

Art.  1a. §  1. Ustawa normuje również sposób wykonywania przez organy
podatkowe obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego 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 dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
2016/679”.

§  2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozpo-
rządzenia 2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów podatko-
wych przewidzianych w ustawie i nie wpływa na tok i wynik procedur podatko-
wych.

§  3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządze-
nia 2016/679, nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych.
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Zakres stosowania
Art.  2. §  1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 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, na-

leżących 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 organów
podatkowych.

§  4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikają-
cych ze stosunków cywilnoprawnych.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika
Art.  2a. Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa

podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Słowniczek ustawowy
Art.  3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące
podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obo-
wiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe
oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatni-
ków, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz
osób trzecich;

2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy
ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpo-
spolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów między-
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narodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy
aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych;

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

ność podatku w ratach,
c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe;

4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachunkowe,
podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry,
do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie
odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inka-
senci;

5) 2 deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy,
zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania
obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podat-
nicy, płatnicy i inkasenci;

6) ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidziane w przepi-
sach 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 rozumie-
niu 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 przepisów 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 stanowiące dochód
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikające ze stosunków publicznoprawnych;

9) działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność
zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

2 Art. 3 pkt 5 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 2020 r. (Dz.U.
poz. 1065) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
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– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz
z 2020 r. poz. 424 i 1086), 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 transferową w rozu-
mieniu art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387,
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 2019 r.
poz. 865, z późn. zm.);

11–12) 3 (uchylone)
13) dokumencie elektronicznym – rozumie się przez to dokument

elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695);

14) portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatycz-
ny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatko-
wych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następ-
cami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnosze-
nia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów po-
datkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

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

3 Art. 3 pkt 11–12 uchylone przez art. 111 pkt 1 ustawy z 16 października 2019 r.
(Dz.U. poz. 2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
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16) 4 przedsiębiorstwie w spadku – rozumie się przez to przedsiębior-
stwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzą-
dzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych uła-
twieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629
oraz z 2019 r. poz. 1495);

17) 5 zarządzie sukcesyjnym – rozumie się przez to zarząd sukcesyjny
w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związa-
nych z sukcesją przedsiębiorstw;

18) korzyści podatkowej – rozumie się przez to:
a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powsta-

nia 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 – rozumie się przez to

postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczą-
cych problematyki podatkowej lub inne środki ograniczające lub
odmawiające korzyści wynikających z tych umów.

Deklaracje podatkowe w formie elektronicznej
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 telein-

formatycznego administracji skarbowej lub portal podatkowy potwierdzają,
w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

4 Art. 3 pkt 16 zmieniony przez art. 19 pkt 1 ustawy z 31 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1495
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.

5 Art. 3 pkt 17 zmieniony przez art. 19 pkt 1 ustawy z 31 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1495
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
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