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Art. 1–3Ordynacja podatkowa

O
R

D
YN

AC
JA

  Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1540)

(zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1598, poz. 2076, poz. 2105, poz. 2262, poz. 2328)

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 podat-
kowe obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozp orządzenia 
Parlam entu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

 § 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 roz-
porządzenia 2016 /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 n a 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 doty-

czące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności bu-
dżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, 
powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatko-
wania, 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 2021  r. 
poz.  162), w  tym wykonywanie wolnego zawodu, a  także 
każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym 
imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne usta-
wy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej 
lub osoby wykonującej 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 2021 r. poz. 1128 i 1163) oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 15  lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.);

 11–12) (uchylone);
 13) dokumencie elektronicznym  – rozumie się przez to doku-

ment elektro niczny, o  którym mowa w  art.  3 pkt  2 ustawy 
z dnia 17  lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publ iczne (Dz.  U. z  2021  r. 
poz. 670, 952 i 1005);

 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, 
w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji 
oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej;
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 15) podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo  – rozumie 
się przez to dokument elektroniczny będący kopią elektro-
niczną podania lub deklaracji, złożonych w jednostkach or-
ganizacyjnych 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 i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przed-
siębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170);

 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 i  innych 
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

 18) korzyści podatkow ej – rozumie się  przez to:
 a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie 

w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub ob-
niżenie 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 ratyfi kowanych przez Rzeczpospoli-
tą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz 
ratyfi kowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów 
międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej 
lub inne środki ograniczające lub odmawiające korzyści wy-
nikających z tych umów.

Art. 3a

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

 § 2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej jest potwierdzane elektronicznie.

 § 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 właści-

wy 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 do-
stępem;

 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. (uchylony).

Art. 3f

 § 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następ-
ców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym wyma-
ga 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. z 2020 r. poz. 1173 i 2320), adekwatnie do 
poziomu bezpieczeństwa środka identyfi kacji elektronicznej wy-
maganego 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 po-
datkowego, 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 określić, 
w  drodze rozporządzenia, inny sposób identyfi kacji na portalu 
podatkowym niż przewidziany w  §  1, mając na względzie po-
trzebę upowszechniania kontaktów z organami podatkowymi za 
pośrednictwem portalu podatkowego oraz konieczność zapew-
nienia 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 po-
trzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kon-
taktów z organami podatkowymi oraz charakter tych spraw.

 § 5. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych może, w dro-
dze rozporządzenia, wskazać organy podatkowe, które załatwiają 
sprawy z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na wzglę-
dzie usprawnienie pracy urzędów i  obsługi podatników, płatni-
ków, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Art. 4

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

Art. 5

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowe-
go 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 



23

Art. 8–13Ordynacja podatkowa

O
R

D
YN

AC
JA

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 i  innych ułatwieniach związanych 
z  sukcesją przedsiębiorstw, 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 po-
datkowemu.

Art. 10

 § 1. Wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania nie pozba-
wia podatnika możliwości dokonani a 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 podatko-
wa 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 
terminu.

 § 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 termi-
nu, 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 usta-
wowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następ-
ny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy 
podatkowe stanowią inaczej.

 § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pi-
smo zostało:

 1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o  którym 
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o do-
ręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej 
„adresem do doręczeń elektronicznych”, do organu podat-
kowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym 
mowa w art. 41 tej ustawy;

 2) nadane w  polskiej placówce pocztowej operatora wyzna-
czonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz.  U. z  2020  r. poz.  1041 i  2320) lub 
w  placówce pocztowej operatora świadczącego 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 2021 r. poz. 422, z późn. zm.);

 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 u chyle-
nia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu;

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

 3) organ w łaściwy w sprawach uprzednich porozumień ceno-
wych, o których mowa w dziale III  ustawy z dnia 16  paździer-
nika 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójne-
go opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 
cenowych (Dz. U. poz. 2200);

 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 sche-

matach podatkowych;
 9) organ właściwy w sprawach zmiany albo uchylenia wiążącej 

informacji stawkowej, o  której mowa w  przepisach ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 685, 694, 802 i 1163);

 10 ) organ  właściwy w  sprawach dotyczących realizacji współ-
działania, o którym mowa w dziale IIB.

 § 2a. Dyre ktor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatko-
wym – jako:

 1) organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania inter-
pretacji przepisów prawa podatkowego, o  których mowa 
w art. 14b § 1 i art. 14e § 1a;

 2) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wydawania 
wiążące j informacji stawkowej, o  której mowa w  p rzepisach 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 3) organ odwoławczy od decyzji wydawanych w  sprawach, 
o których mowa w pkt 2;

 4) organ właściwy w sprawach zmiany wiążącej informacji staw-
kowej, w przypadkach, o których mowa w art. 42h ust. 3 usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 § 2b. Minister właściwy do spra w fi nansów publicz nych jest or-
ganem podatkowym  – jako organ właściwy w  sprawach, 
o których mowa w art.  14a § 1 i dziale IIC.
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 § 2c. W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia na-
czelnika urzędu skarbowego, n aczelnika urzędu celno-skarbo-
wego oraz dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu 
podatkowego, przy sługują także radcy skarbowemu, wykonują-
cemu czynności orzecznicze w tym organie.

 § 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwo-
ławcze.

Art. 13a

Rada Ministrów może, w  drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia 
organów podatkowych:
 1) Szefowi Agencji Wywiadu,
 2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 4) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,
 5) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego

– jeżeli jest to uzasadnione ochroną i nformacji niejawnych i wy-
mogami bezpieczeństwa państwa.

Art. 14

 § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór 
w sprawach podatkowych.

 § 2. W ramach nadzoru, o  którym mowa w  §  1, Szef Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej w celu wykonywania ustawowych zadań, 
w  szczególności zadań analityczno-sprawozdawczych, może 
przetwarzać dane wynikające z  deklaracji podatkowych skła-
danych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników 
urzędów celno-skarbowych, a także informacje u zyskane na pod-
stawie przepisów działu III rozdziału 11a.

 § 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z za-
chowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajem-
nic ustawowo chronionych.

 § 4. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych zapewnia funk-
cjonowanie portalu podatkowego i  jest administratorem danych 
podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych 
oraz osób trzecich korzystających z tego portalu.

Rozdział 1a

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Art. 14a

 § 1. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych dąży do za-
pewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowe-
go przez organy podatkowe, w szczególności:

 1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (inter-
pr etacje ogólne),

 2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa po-
datkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnie-
nia podatkowe)

– przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytu-
cyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 § 1a. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności:
 1) opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana inter-

pretacja przepisów prawa podatkowego;
 2) wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowa-

nych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagad-
nienia wraz z uzasadnieniem prawnym.

 § 1b. Z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej nie może wystąpić 
organ administracji publicznej.

 § 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uza-
sadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w  szcze-
gólności:

 1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów 
prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji 
ogólnej;

 2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa po-
datkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz 
interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy po-
datkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarze-
niach przyszłych oraz w takich samych  stanach prawnych.

 § 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku 
w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępo-
wanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa 

albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione od-
wołanie lub zaża lenie.

 § 4. Minister właściwy do spraw fi nansów publi cznych pozostawia 
wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli:

 1) nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wnio-
sek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami 
prawa, lub

 2) przedstawione we  wniosku zagadnienie jest przedmiotem 
interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie 
zmianie.

 § 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogól-
nej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy 
zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych identyfi kujących 
stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie 
lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie 
interpretacji ogólnej. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje 
się odpowiednio.

 § 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie 
obejmuje danych identyfi kujących stronę postępowania, w któ-
rym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidual-
ną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.

 § 7. Na sporządzone na piśmie żądanie ministra właściwego do 
spraw fi nansów publicznych organy podatkowe przekazują nie-
zwłocznie akta dotyczące wskazanych we  wniosku o  wydanie 
interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indy-
widualnych.

 § 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania inter-
pretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia 
opublikowania interpretacji ogólnej.

 § 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na 
wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, 
art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 
§ 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169  § 1–2 i 4, art. 170 i art. 171 
oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się 
odpowiednio.

 § 10. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych w celu uspraw-
nienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, 
upoważnić dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do wydawa-
nia, jako organ pierwszej instancji, postanowień, o których mowa 
w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7.

 § 11. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, biorąc pod 
uwagę zapewnienie sprawności postępowania, określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór wniosku o  wydanie interpretacji ogólnej, 
który zawiera dane identyfi kujące wnioskodawcę, dane wskaza-
ne w § 2, oraz sposób uiszczenia opłaty.

Art. 14b

 § 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zaintere-
sowanego, wydaje, w  jego indywidualnej sprawie, interpretację 
przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

 § 1a. W zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi, o któ-
rych mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług, nie wydaje się interpretacji indywidualnych.

 § 2. Wniosek  o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałe-
go stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

 § 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być 
przepisy prawa podatkow ego:

 1) re gulujące właściwość, uprawnienia i  obowiązki organów 
podatkowych;

 2) mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, 
które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatko-
wego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej 
lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uza-
sadnienia ekonomicznego, w tym:

 a) zawarte  w dziale IIIA w rozdziale 1,
 b) zawarte w art. 5a pkt 33d, art. 24 ust. 19 i  20, art. 30f 

ust.  18, 20 i 20a ustawy z  dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fi zycznych oraz art. 4a pkt 29, 
art.  12 ust.  13 i  14, art.  22c, art.  24a ust.  16, 18 i  18a 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych,

 c) dotyczące przychodów zagranicznej jednostki kontro-
lowanej pochodz ących z  transakcj i z  podmiotami po-
w iąza nymi, w  przypadku  gdy j ednostka nie wytwarza 
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w  związku z  tymi transakcjami wartości dodanej pod 
względem  ekonomicznym lu b wartość ta jest  znik oma, 
zawar te odpowiednio w a rt. 3 0f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych i art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

 d) środki ograniczające umowne korzyści.
 § 3. Składający wniosek o  wydanie interpretacji indywidualnej obo-

wiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego s ta-
nu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawie-
nia własnego stanowiska w sprawie oceny p rawnej tego stanu 
faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

 § 3a. W przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpre-
tacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmu-
je transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

 1) z udziałem osoby fi zycznej, osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

 a) które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 b) które prowadzą działalność gospodarczą poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagra-
nicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne 
zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospo-
darczej zagranicznego zakładu, lub

 c) będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub 
uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub te-
rytorium, lub

 2) mające skutki transgraniczne
– składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest 
obowiązany również do wskazania odpowiednio państwa lub 
terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fi zycznej, danych 
identyfi kujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej, w  tym państwa lub terytorium 
ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, 
lub państwa lub terytorium, w  których te skutki transgraniczne 
wystąpiły lub mogą wystąpić.

 § 3b. Obowiązek, o którym mowa w § 3a, nie obejmuje wniosków o wy-
danie interpretacji indywidualnej:

 1) dotyczących wyłącznie indywidualnej sprawy osoby 
fi zycznej;

 2) w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów 
i usług.

 § 4. Wnioskujący o  wydanie interpretacji indywidualnej składa 
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wy-
danie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem 
toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, 
kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie zo-
stała rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu 
organu podatkowego. W  razie złożenia fałszywego oświadcze-
nia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków 
prawnych.

 § 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych 
elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, 
które w  dniu złożenia wniosku o  interpretację są przed-
miotem toczącego się postępowania podatkowego, kon-
troli podatkowej, kontroli celno-skar bowej, albo gdy w tym 
zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty 
w  decyzji lub postanowieniu organu podatkowego albo 
uzgodniona w porozumieniu podatkowym, o którym mowa 
w  art.  20zb, albo porozumieniu inwestycyjnym, o  którym 
mowa w art. 20zs § 1, w zakresie art. 20zt pkt 5.

 § 5a. Jeżeli przedstawione we  wniosku stan faktyczny lub zdarzenie 
przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem inter-
pretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje 
się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub 
zdarzenia przyszłego opisanych we  wniosku ma zastosowanie 
interpretacja ogólna, z  jednoczesnym stwierdzeniem bezprzed-
miotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazu-
je s ię oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca 
j ej publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

 § 5b. Odmawia się, w drodze postanowienia, wydania interpretacji in-
dywidualnej w  zakresie tych elementów stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przy-
puszczenie, że mogą:

 1) stanowić czynność lub element czynności określonej 
w art. 119a § 1 lub

 2) być przedmiotem decyzji wydanej z  zastosowaniem środ-
ków ograniczających umowne korzyści, lub

 3) stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 
ustawy z  dnia 11  marca 2004  r. o  podatku od towarów 
i usług.

 § 5c. Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca 
się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakre-
sie, o którym mowa w § 5b, chyba że stan faktyczny lub zdarzenie 
przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było przedmiotem uzy-
skanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Opinię Szefa Kra jowej Administracji Skarbowej, której przedmio-
tem jest zagadnienie odpowiadające stanowi faktycznemu lub 
zdarzeniu przyszłemu przedstawionemu we wniosku o wydanie 
interpre tacji indywidualnej, wraz z wnioskiem organu uprawnio-
nego do wydania interpretacji indywidualnej o  jej wydanie, po 
usunięciu danych identyfi kujących wnioskodawcę oraz inne pod-
mioty w nich wskazane, dołącza się do akt sprawy.

 § 5d. Powzięcie uzasadnionego przypuszczenia, o  którym mowa 
w § 5b, może wynikać również z  łącznej oceny więcej niż jed-
nego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nawet jeżeli 
zostały złożone przez różnych wnioskodawców.

 § 5e. Na postanowienia wydane na podstawie § 1a, 5 i 5b przysługuje 
zażalenie.

 § 5f. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje interpreta-
cję indywidualną po zasięgnięciu opinii:

 1) ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych – 
w  przypadku gdy wnioskodawca jest stroną zawar-
tego porozumienia inwestycyjnego, o  którym mowa 
w art. 20zs § 1;

 2) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – w przypad-
ku gdy wnioskodawca jest stroną zawartej umowy 
o współdziałanie, o której mowa w art. 20s.

§ 6–6a. (uchylone).
 § 7. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych określi, w dro-

dze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który 
zawiera dane identyfi kujące wnioskodawcę oraz dan e ws kaza-
ne w  §  2–5, a  także sposób uiszczenia opłaty, o  której mowa 
w art. 14f, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy 
składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnio-
skodawców.

Art. 14c

 § 1. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedsta-
wionego we wniosku stanu fa ktycznego lub zdarzenia przyszłe-
go oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem 
prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, 
jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym za-
kresie.

 § 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpre-
tacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska 
wraz z uzasadnieniem prawnym.

 § 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o  treści art. 14na 
oraz o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 § 4. (uchylony).

Art. 14d

 § 1. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wyda-
je się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 mie-
sięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się 
terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.

 § 2. W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną 
uważa się za wydaną z zachowaniem terminu, o którym mowa 
w § 1, jeżeli dowód wysłania, o którym mowa w art. 40 ustawy 
z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zo-
stał wystawiony przed upływem tego terminu.

 § 3. Wnioskodawca może w  każdy m czasie wystąp ić z  żądaniem 
poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidu-
alnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym 
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do konkretnych przepisów
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Wyłudzenia VAT 
– historia choroby i zastosowana terapia

RAPORT 

Grupy VAT 
– grupowe rozliczenie podatników VAT 
w EU i w Polsce
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Pięć lat klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania w Polsce
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Trendy Podatkowe 2021
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Fuzje i przejęcia polskich firm w czasach 
pandemii (2020 – Q3 2021)

Zamówienia:
infolinia 801 04 45 45

zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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