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 Stabilność 
w niespokojnych czasach?
Zmiany w przepisach prawa podatkowego przewidziane dotychczas przez ustawodawcę na 2021 r. ominęły Ordy-
nację podatkową. Jej kształt nie powinien ulec istotnym modyfi kacjom, przynajmniej w pierwszej części roku. Ta sta-
bilizacja przepisów wydaje się potrzebna, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że pandemia COVID-19, której 
doświadczamy, wcale nie znajduje się w odwrocie i będzie zapewne istotnie oddziaływać również w 2021 r. W tym 
kontekście warto pamiętać, że przepisy Ordynacji podatkowej dają podatnikom dość szeroki wachlarz instrumen-
tów, które mogą być pomocne w walce ze skutkami kryzysu wywołanego koronawirusem. Przepisy tzw. tarcz anty-
kryzysowych to nie jedyne narzędzia, które mogą być remedium na kryzysowe sytuacje.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Przepisy Ordynacji podatkowej dają organom podatkowym możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podat-
kowych. Ulgi te mogą przybrać m.in. postać odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia takiej płatności na 
raty, a także umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej.

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19, mają więc do wyboru 
kilka mechanizmów, które mogą pomóc im wyjść z trudnej sytuacji. Kluczowa wydaje możliwość odroczenia terminu 
płatności podatku. Jest to bowiem mechanizm dający szansę na „złapanie oddechu”. Podatnicy mogą dzięki niemu 
uzyskać dodatkowy czas na wygospodarowanie potrzebnych środków do uiszczenia ciążących na nich zobowiązań, 
bez ryzyka egzekucji ze strony organu. Co ciekawe, doświadczenie ostatnich miesięcy potwierdza, że dobrze przygo-
towane, przemyślane wnioski mają realną szansę na akceptację ze strony organów podatkowych.

Rok 2021 rokiem fundamentalnych zmian w procedurze podatkowej?

Choć projekty udostępnione opinii publicznej nie obejmują istotnych zmian w Ordynacji podatkowej, to doniesie-
nia prasowe wskazują, że ustawodawca bierze pod uwagę wprowadzenie do systemu podatkowego zmian o wręcz 
fundamentalnym charakterze. Zmiany, o których mowa, odmieniłyby dotychczasowy sposób prowadzenia postę-
powań podatkowych oraz rolę, jaką odgrywają w nich organy. Chodzi m.in. o wprowadzenie do Ordynacji podatko-
wej obowiązku tzw. prekluzji dowodowej, znanej z postępowania cywilnego. Ustawodawca bierze także pod uwagę 
zastąpienie dwóch trybów obecnie przewidzianych przez Ordynację podatkową, tj. czynności sprawdzających i kon-
troli podatkowych nowym trybem łączącym dotychczasowe rozwiązania. Takim trybem miałoby być postępowanie 
sprawdzające.

Według Ministerstwa Finansów (dalej MF) nowy tryb w sposób znaczący miałby przyspieszyć podejmowane 
z urzędu działania organów podatkowych, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności wykorzystania posiada-
nych przez nie zasobów.

Specjalizacja KAS, jeden urząd dla dużych fi rm?

Zmiany, na które wskazujemy miałyby zostać połączone z rozważaną przez MF nowelizacją ustawy o KAS, pozwa-
lającą m.in. na wzmocnienie uprawnień kontrolerów, zwiększenie efektywności aparatu skarbowego i zapewnienie 
odpowiedniego poziomu wpływów budżetowych.

Dodatkowo od 1.01.2021 r. MF planuje wprowadzenie nowego modelu obsługi podatników, w szczególności tych 
największych. Zasadnicza zmiana będzie polegać na stworzeniu jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, 
o zasięgu krajowym, dedykowanego obsłudze największych podmiotów (>50 mln euro przychodu) oraz dzie-
więtnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na bazie pozostałych urzędów obsługujących dzisiaj dużych 
podatników.

GAAR w praktyce

Zintensyfi kowanie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego poziomu wpływów budżetowych widzimy 
już w naszej praktyce. Ministerstwo Finansów zaczęło bowiem w 2020 r. stosować w praktyce obowiązującą od 
2016 r. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR – ang. General Anti-Abuse Rules). Tylko do końca wrześ-
nia 2020 r. MF wydał w oparciu o te regulacje 20 rozstrzygnięć, zarzucając 12 fi rmom dokonywanie sztucznych 
transakcji biznesowych, których celem miało być osiągnięcie niezasadnych oszczędności podatkowych. Łączna 
wysokości „domiarów” podatkowych w tych sprawach wyniosła 82 mln zł, a wartość dochodu poddanego opodat-
kowaniu wyniosła w sumie około 0,5 mld zł.

Mając na względzie powyższe pozostaje mieć nadzieję, że MF i organy podatkowe w pogoni za wpływami budżeto-
wymi nie przewrócą „do góry nogami” dotychczasowych zasad systemu podatkowego i nie zapomną, że Ordynacja 
podatkowa zawiera też mechanizmy mające wspomagać podatników w czasie zawirowań i kryzysów gospodar-
czych. Czas pandemii COVID-19 nie wydaje się dobrym momentem na szeroko zakrojone zmiany procedur okreś-
lających sposób kontroli podatników i dramatycznie pogarszających ich pozycję w trakcie ewentualnych sporów 
z organami.
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Przedawnienie 
zobowiązań 
podatkowych

Przedawnienie
zobowiązań podatkowych

Zobowiązania przedawniające się z końcem 2021 r.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
31 grudnia

VAT i akcyza – rozliczenia za styczeń–listopad oraz I–III kwartał 2016 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy w PIT i CIT pobrany w okresie styczeń–listopad 2016 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy w PIT i CIT pobrany w grudniu 2015 r.

PIT i CIT za 2015 r.

VAT i akcyza – rozliczenia miesięczne za grudzień i IV kwartał 2015 r.

Zobowiązania przedawniające się z końcem 2022 r.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
31 grudnia

VAT i akcyza – rozliczenia za styczeń–listopad oraz I–III kwartał 2017 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy w PIT i CIT pobrany w okresie styczeń–listopad 2017 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy w PIT i CIT pobrany w grudniu 2016 r.

PIT i CIT za 2016 r.

VAT i akcyza – rozliczenia miesięczne za grudzień i IV kwartał 2016 r.
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  Ustawa
z 29.08.1997 r.

Ordynacja podatkowaOrdynacja podatkowa

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)

(zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1423, poz. 2122, poz. 2123, poz. 2320)

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. 1a

 § 1. Ustawa normuje również sposób wykonywania przez organy po-
datkowe obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 roz porzą-
dzenia Parla mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządze-
niem 2016/679”.

 § 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 roz-
porządzenia 201 6/679, odbywa się  niezależnie od obowiązków 
organów podatkowych przewidzianych w ustawie i nie wpływa na 
tok i wynik procedur podatkowych.

 § 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozpo-
rządzenia 2016/679, nie wpływa  na tok i wynik procedur podat-
kowych.

Art. 2

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

państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialne-
go, do których ustalania lub określania uprawnione są orga-
ny 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 wy-
nikających 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 do-

tyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 
budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatko-
wania, 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, wy-
kazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których 
składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa po-
datkowego, 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 po-
datku 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 podat-
ku 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 stano-
wiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego, wynikające ze  stosunków publicz-
noprawnych;

 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. z 2019 r. 
poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), w tym wy-
konywanie 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 wyko-
nującej taką działalność – do przedsiębiorców;

 10) cenie transferowej – rozumie się przez to cenę transferową 
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 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) (uchylone);
 13) dokumencie elektronicznym –  rozumie się przez to doku-

ment ele ktroniczny, o  którym mowa w  art.  3 pkt  2 ustawy 
z dnia 17  lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczn e (Dz.  U. z  2020  r. 
poz. 346, 568 i 695);

 14) portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinfor-
matyczny administracji skarbowej służący do kontaktu orga-
nów podatkowych z podatnikami, płatnikami i  inkasentami, 
a  także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, 
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