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WPROWADZENIE

Oddajemy do rąk Państwa kolejną edycję praktycznego poradnika podatkowego w serii Meritum. Jest to pozycja wyjątkowa na rynku wydawniczym, a jej walory wysoko ocenili
Czytelnicy poprzednich wydań (z lat 2004–2021).
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.
W bieżącym wydaniu obszernie omówione zostały nowe, głęboko ingerujące w system podatkowy, regulacje związane z tzw. Polskim Ładem.
Prosty i – tam, gdzie to możliwe – pozbawiony prawniczego „żargonu” język pozwala na
skorzystanie z walorów niniejszego opracowania również nie-specjalistom. Ułatwieniu – podatnikom, płatnikom i inkasentom, ale w szczególności księgowym, prawnikom i doradcom
podatkowym – w codziennym właściwym stosowaniu przepisów podatkowych służą następujące elementy dzieła:
– wyczerpujące ujęcie omawianych zagadnień;
– układ treści umożliwiający szybkie odszukanie potrzebnej informacji przez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty;
– zamieszczane na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;
– rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście umożliwiający w prosty i czytelny sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji, dzięki czemu też uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;
– wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady obrazujące stosowanie danej instytucji prawa podatkowego w praktyce;
– uwypuklenie najistotniejszych kwestii poprzez zaznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!;
– liczne schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych infor
macji;
– zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów czy pism procesowych;
– wskazanie podstawy prawnej dla omawianego tematu, instytucji;
– na końcu większej jednostki tekstu – czytelne podsumowanie omawianego tematu przez podanie reprezentatywnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku, wpływających na stosowanie przepisów przez organy podatkowe interpretacji Ministerstwa
Finansów, pism organów podatkowych oraz wykazu istotnych pozycji literatury przed
miotu;
– szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;
– przyjazna dla Czytelnika szata graficzna, zakładki;
www.meritum.pl
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Wprowadzenie
– wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość publikacji i wykorzystanie na co
dzień przez cały rok.
Meritum Podatki jest publikacją „otwartą”, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca aktualizacje w formie elektronicznej przez cały
rok. W materiałach aktualizacyjnych – zawierających omówienie istotnych zmian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji
Ministerstwa Finansów itp. – znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich
praktyczne wykorzystywanie.
Mamy nadzieję, że odnajdą i docenią Państwo wszystkie walory publikacji i stanie się ona
niezastąpioną pomocą oraz nieodzownym elementem w Państwa codziennej pracy.
Warszawa, listopad 2021 r.
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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 ustawy) 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 podatek w sytuacji, gdy w ciągu danego okresu rozliczeniowego (roku) nie jest do końca znana
wysokość zobowiązania podatkowego.
Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym podatnicy akcyzy
w określonych sytuacjach także wpłacają zaliczki dzienne (wpłaty dzienne) na ten
podatek.

3

Pojęcia „rata podatku” w rozumieniu definicji podatku nie należy utożsamiać z (uregulowaną 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 podatkowe
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 określonej 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
Podstawowymi elementami konstrukcji podatku są: podmioty opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe.
Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie
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 podatkowa. Ustawodawca, określając zakres działania danej ustawy, jest zobowiązany do określenia
w sposób wyraźny, które z kategorii podmiotów jej podlegają. Na to, kto jest podmiotem opodatkowania w przypadku konkretnej ustawy, ustawodawca wskazuje bądź np. w samym tytule
(ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), bądź też wprowadzając do ustawy przepis definiujący pojęcie podatnika dla celów tej ustawy.

6

Drugą 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 (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji;
– naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, które wydał działając jako organ pierwszej instancji;
– dyrektor izby administracji skarbowej – jako organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, organ pierwszej instancji 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 zakresie, tj. w sprawach:
– stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia wszczynanych przez niego z urzędu (jako organ pierwszej 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 działalności gospodarczej;
– opinii zabezpieczających;
– prowadzenia postępowania na podstawie przepisów dotyczących klauzuli unikania opodatkowania oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania (jako organ pierwszej i drugiej instancji);
– zmiany albo uchylenia wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w przepisach ustawy
o podatku od towarów i usług;
– umowy o współdziałanie.

7

Minister Finansów jest organem właściwym w sprawach interpretacji ogólnych przepisów
prawa podatkowego oraz objaśnień podatkowych, a także porozumień inwestycyjnych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem właściwym w sprawach:
− wydawania interpretacji indywidualnych;
− wiążących informacji stawkowych.
Przedmiot opodatkowania – to sytuacja faktyczna lub prawna, z której zaistnieniem przepisy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku.
www.meritum.pl
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9

Podstawa opodatkowania – ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot podatku.

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 się ani obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, ani innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku (art. 3 pkt 6 o.p.).

13

Stawka podatku wyraża stosunek pomiędzy wysokością obciążenia podatkowego a wielkością podstawy opodatkowania. Może być określona stosunkowo (procentowa, wielokrotnościowa, ułamkowa) lub kwotowo.
Orzecznictwo:
– wyrok NSA z dnia 11 marca 2010 r., I FSK 61/09, ONSAiWSA 2011, nr 5, poz. 103 („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 implementacji 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.”);
– wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 września 2009 r., I SA/Go 292/09, LEX nr 524594 („Zwolnienie
i ulga to dwa różne pojęcia, oznaczające inne instytucje z zakresu prawa podatkowego.”);
– wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2009 r., I SA/Go 265/09, LEX nr 510647 („1. Artykuł 3
o.p. zawiera „słowniczek” 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 zakresu prawa podatkowego. 2. Rada gminy jest uprawniona do wprowadzania ulg podatkowych tylko wówczas, gdy w danym przepisie ustawowym użyte jest pojęcie „ulga”.);
– wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2009 r., I SA/Bd 197/09, LEX nr 505657 („1. Pojęcie „przepisów
prawa podatkowego”, o którym mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, które 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 2020; B. Adamiak i in., Ordynacja
podatkowa. Komentarz 2017, Wrocław 2017; H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020; L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020; A. Mariański (red.), Ordynacja
podatkowa. Poradnik dla praktyków, Warszawa 2019; 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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B. Obowiązek podatkowy
Podstawa prawna: art. 4 o.p.

Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego 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. prowadzenie ksiąg, składanie deklaracji).
Orzecznictwo:
– wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 listopada 2010 r., III SA/Po 611/10, LEX nr 757301 („Żadne postanowienia umowne nie mogą modyfikować obowiązków podatkowych wynikających z mocy ustawy.”);
– wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 listopada 2010 r., III SA/Po 609/10, LEX nr 757299 („Przepisy regulujące
obowiązek podatkowy – w tym jego powstanie – mają charakter przepisów powszechnie obowiązujących, stąd nieznajomość ich przez obywatela szkodzi jemu.”);
– wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 listopada 2009 r., I SA/Po 479/09, LEX nr 641469 („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.”);
– wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 września 2009 r., I SA/Gl 632/09, LEX nr 527407 („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 powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. W tym zakresie
ustawodawca nie pozostawia organowi żadnego wyboru.);
– wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 r., I SA/Kr 1128/09, LEX nr 2918862 („Obowiązek podatkowy uzależniony jest od zaistnienia prawnopodatkowego stanu faktycznego, na który składają się –
element podmiotowy (kto musi zapłacić) oraz element przedmiotowy (od czego musi zapłacić). Istotne
znaczenie mają też okoliczności dotyczące stawek podatkowych i sytuacji wpływających na obniżenie
ciężaru podatkowego. W sytuacji więc, gdy ustawowo określony podmiot znajdzie się w określonej ustawowo sytuacji, powstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy.”);
– wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2007 r., I SA/Bk 164/06, LEX nr 192868 („W polskim systemie
prawa podatkowego obowiązek podatkowy dla skutecznego powstania, musi wynikać z ustaw podatkowych. Zatem wszelkie elementy konstrukcyjne podatku, konkretyzujące obowiązek podatkowy dla ważności i skuteczności obowiązywania powinny być uregulowane w ustawie. W przeciwnym wypadku jako
sprzeczne z Konstytucją nie mogą być podstawą do skutecznego nakładania obciążeń podatkowych na
obywateli.”).

Literatura: S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020; B. Adamiak i in., Ordynacja
podatkowa. Komentarz 2017, Wrocław 2017; H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020; L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020; A. Mariański (red.), Ordynacja
podatkowa. Poradnik dla praktyków, Warszawa 2019; B. Brzeziński i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz
praktyczny, Gdańsk 2017; J. Szczepaniak, Obowiązek podatkowy – próba systematyzacji, Glosa 1999, nr 1;
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C. Zobowiązania podatkowe i ich powstanie
Podstawa prawna: art. 21, 23, 23a o.p.

a. Pojęcie zobowiązania podatkowego

15

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego 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. 5 o.p.).
Jak więc można zauważyć, zobowiązanie podatkowe „wynika” niejako z obowiązku podatkowego, jest jego skonkretyzowaną – w odniesieniu do danego podmiotu – formą. Konkretyzacja,
z jaką mamy do czynienia przy „przechodzeniu” obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe, dotyczy:
– wysokości podatku należnego do zapłaty;
– terminu dokonania zapłaty podatku;
– miejsca zapłaty podatku.

16

Wysokość podatku obliczana jest bądź przez podatnika (płatnika), bądź przez organ podatkowy. Z tą pierwszą sytuacją będziemy mieli do czynienia znacznie częściej, jako że polskie
prawo podatkowe opiera się głównie na zasadzie samoobliczania podatków. Organy podatkowe ustalają wysokość podatku w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
podatku rolnego, leśnego oraz od spadków i darowizn.
Termin zapłaty podatku uzależniony jest od sposobu powstawania zobowiązań podatkowych
(zob. nr 17). W przypadku powstawania zobowiązania w drodze decyzji ustalającej jego wysokość, termin zapłaty wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji podatnikowi. Znacznie częściej
jednak mamy do czynienia z terminem płatności określonym w danej ustawie podatkowej, np.
30 kwietnia w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych.
Podatek jest wpłacany na rachunek właściwego urzędu skarbowego lub jednostki samorządu terytorialnego.

b. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

17

Ordynacja podatkowa przewiduje dwa sposoby powstawania zobowiązań podatkowych:
– zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego (art. 21 § 1 pkt 1 o.p.);
– doręczenie decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21
§ 1 pkt 2 o.p.).
PRZYKŁAD: W tym samym roku podatkowym podatnik będący osobą fizyczną osiągnął przychód z tytułu umowy o pracę oraz otrzymał spadek (co zostało stwierdzone postanowieniem sądu o nabyciu spadku). Zobowiązanie podatkowe w odniesieniu do dochodów uzyskanych na podstawie umowy o pracę powstaje z mocy prawa – płatnik zobowiązany jest
do obliczenia i pobrania zaliczek na podatek, a podatnik do rozliczenia się z fiskusem do
30 kwietnia roku następnego.
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