
Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 193 ~ Zeszyt 1/2013 

 

Mateusz Pach  

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Zasady ochrony podatnika w prawie podatkowym. 

 

Zagadnienia wstępne. 

Prawo podatkowe reguluje stosunki prawne łączące podatnika i państwo reprezentowane 

przez właściwe organy podatkowe. Kształt tych stosunków jest taki, że na podatniku ciążą obowiązki, 

np. obowiązek zapłaty podatku, a z tymi obowiązkami ściśle łączą się uprawnienia organów 

podatkowych. Te relacje należy jednak równoważyć. Osiągnięcie i utrzymanie takiej równowagi może 

mieć miejsce w drodze nadania podatnikowi określonych praw czy uprawnień, które zniwelują różnice 

w możliwościach działania obu stron tego stosunku prawnego.
1
 

Należy mieć także na uwadze, że prawo do nakładania podatków jest jednym z powszechnie 

akceptowanych elementów suwerenności państwowej. W związku z tym jednostka podlegająca 

jurysdykcji podatkowej danego państwa zobowiązana jest ponosić ciężary publiczne ustanowione przez 

nie, mimo że ingeruję to w jej prawo własności. Niemniej jednak ingerencja w prawa i wolności nie 

może być dokonywana w sposób dowolny. We wszystkich demokratycznych systemach prawnych 

funkcjonują normy chroniące podatnika przed dowolnością działań organów administracji publicznej.
2
 

Koncepcja ochrony praw podatnika nie jest powszechnie jednakowo rozumiana. W piśmiennictwie 

wskazuje się, że składają się na nią przede wszystkim zagadnienia dotyczące rodzajów środków 

prawnych przeciwko decyzjom administracji podatkowej oraz dostępności tych środków, zagadnienia 

kar finansowych stosowanych przez podatników oraz zagadnienia szeroko rozumianej pomocy prawnej 

dla podatników. 

Ochronę praw podatnika powinno się ponadto rozpatrywać w jej indywidualnym i 

społecznym aspekcie. W aspekcie indywidualnym chodzi o to, aby podatnik był wyposażony 

w odpowiednie środki prawne umożliwiające mu precyzyjne określenie zakresu swoich obowiązków 

oraz umożliwiające weryfikację prawidłowości działania organów podatkowych, a także eliminację 

zaistniałych ewentualnie nieprawidłowości oraz usunięcie ich skutków. Natomiast w aspekcie 

społecznym chodzi o to, aby instrumenty prawne i możliwości jakimi dysponuje podatnik przyczyniały 

się do utrwalenia przekonania, że opodatkowanie przebiega według społecznie akceptowanych reguł i z 

poszanowaniem praw jednostki.
3
 Prawa podatnika powinny wspomagać również realizację zasady 

                                                           
1 B. Brzeziński, Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 

2005, nr 1, s. 9. 
2 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011, s. 26. 
3 B. Brzeziński, op. cit.,  s. 12. 
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sprawiedliwości opodatkowania. System podatkowy spełnia kryterium sprawiedliwości, jeżeli jednostki, 

które są identyczne pod wszystkimi istotnymi względami, są traktowane tak samo.
4
 

Istotne jest także to, że sytuacja prawna podatnika różni się w poszczególnych systemach 

prawa krajowego. Różnice widoczne są m.in. w poszczególnych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. Mimo, że katalog uprawnień podatników w każdym z tych krajów jest podobny, to można 

miejscami dostrzec istotne różnice. Jako przykład może posłużyć prawo do wniesienia odwołania od 

decyzji podatkowej. W niektórych państwach administracja państwowa nie ma nawet obowiązku 

informowania podatnika o możliwości wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. W innych nie ma 

takiego obowiązku, ale robi to z własnej inicjatywy. Z kolei w części państw istnieje prawny obowiązek 

informowania o prawie wniesienia odwołania. W Grecji i Portugalii administracja podatkowa z własnej 

inicjatywy pomaga w przygotowywaniu odwołań, natomiast w Szwecji ma taki prawny obowiązek.
5
 

 

Klasyfikacja źródeł praw podatnika. 

Klasyfikacji źródeł praw ochrony praw obywateli przed nadmiernym, nieuzasadnionym czy 

dowolnym opodatkowaniem można dokonać na kilka sposobów.  

Biorąc pod uwagę kryterium rodzaju aktu prawnego zawierającego prawa podatników, należy 

wskazać, że instrumenty chroniące prawa tych podmiotów można znaleźć w aktach prawa 

międzynarodowego, na konstytucyjnym poziomie systemu prawa, na poziomie ustawodawstwa 

zwykłego, w przepisach prawa materialnego, przepisach procedury podatkowej, a także w przepisach 

ustrojowego prawa podatkowego. 

Można także wyróżnić środki które przysługują bezpośrednio zainteresowanemu 

podatnikowi, oraz takie, które mogą w celu ochrony podatnika mogą podejmować inne podmioty jak np. 

rzecznik praw podatnika. Jego rolą jest wspieranie podatników w sporach z administracja podatkową 

oraz identyfikowanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemu podatkowego. W Polsce 

rzecznikiem praw podatnika jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Obecnie trwa jednak debata nad 

projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika, którego funkcjonowanie mogłoby usprawnić 

funkcjonowanie krajowego systemu podatkowego. 

Część znawców tematyki ochrony praw podatnika wyróżnia także kategorię praw 

pierwotnych i wtórnych. Za pierwotne prawa uznano te, które proklamują przepisy konstytucyjne oraz 

przepisy umów międzynarodowych. Można wskazać tu przede wszystkim takie prawa jak: prawo do 

własności, do sprawiedliwego traktowania, dostępu do informacji, prawo do prywatności, prawo do 

zaskarżania rozstrzygnięć itp. Z kolei za wtórne prawa uznano te, które przysługują podatnikowi na 

podstawie ustawodawstwa zwykłego. Są to rozmaite przepisy prawa materialnego bądź proceduralne.
6
 

 

                                                           
4 J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, s. 574. 
5 B. Brzeziński, op. cit., s. 20. 
6 D. Bentley, Classyfying Taxpayers` Rights, [w:] Taxpayers` Rights: An International Perspective, Bond University, Gold Coast 
1988, s.16. 
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W wielu krajach funkcjonuje także zbiór praw natury administracyjnej, chroniących 

podatników, a znajdujących wyraz w rozpowszechnionych w krajowym systemie prawnym regulacjach 

tworzonych przez administrację państwową. Najczęściej przybierają one postać Karty Praw Podatnika, 

która inwentaryzuje rozmaite prawa podatników, zarówno te, które mają umocowanie w przepisach 

natury konstytucyjnej  i ustawowej, jak i te które nie znajdują żadnej podstawy prawnej, jak np. prawo 

do godnego traktowania podatnika przez administrację podatkową.
7
 

 

Prawa podatnika w prawie międzynarodowym. 

Problematyka ochrony praw podatnika jest między innymi przedmiotem zainteresowania 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Organizacja, której zadaniem jest stwarzanie 

warunków rozwoju gospodarczego, dostrzegła w tym właśnie kontekście walor praw podatnika. W 1980 

roku w Paryżu sporządzony został raport dotyczący praw podatników (Taxpayers` Rights and 

Obligations). Wymienia on takie prawa podatnika jak: 

a) prawo do uzyskania informacji, 

b) prawo do ochrony informacji dotyczących podatnika,  

c) prawo do oprocentowania nadpłaty, 

d) prawo do zapłaty podatku w drodze potrącenia, 

e) prawo do przywrócenia terminu na dokonanie czynności przewidzianej w prawie, 

f) prawo do zwrotu kosztów postępowania podatkowego w wypadku uznania racji, 

g) prawo do występowania o pisemną interpretację przepisów podatkowych, 

h) prawo do ochrony interesów przez instytucję przedawnienia roszczeń o zapłatę podatku.
8
 

Ponadto podkreślono także potrzebę funkcjonowania instytucji ombudsmana podatkowego, 

stosowanie amnestii podatkowych oraz obowiązek organów podatkowych co do stosowania z urzędu 

najkorzystniejszego dla podatnika reżimu opodatkowania oraz przysługujących podatnikowi ulg 

podatkowych. Wyróżniono także kategorię uprawnień związanych z tokiem procedury podatkowej oraz 

prawem do zaskarżania decyzji podatkowych.
9
 

Jedno z praw podatnika zostało zawarte także w Modelu Konwencji OECD dotyczącej 

zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, chodzi o prawo do bycia niedyskryminowanym. Model 

Konwencji OECD jest powszechnie respektowanym wzorcem umowy bilateralnej w sprawie 

zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i unikaniu podatków. Problemu dyskryminacji dotyczy 

art. 24. Przepis ten zawiera dwie klauzule antydyskryminacyjne. Pierwsza z nich przewiduje zakaz 

dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, natomiast druga przewiduje zakaz dyskryminacji 

podmiotów niemających w danym państwie siedziby bądź miejsca zamieszkania. Model konwencji 

                                                           
7 A. Brzezińska, Karta Praw Podatnika w Australii, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2003, nr 2-3, s. 109-111. 
8 Taxpayers` Rights and Obligations, OECD. 
9 Ibidem. 
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przewiduje także zakaz dyskryminacji w sytuacji, gdy w spółce mającej status rezydenta w danym 

państwie wszystkie bądź większość udziałów mają podmioty będące rezydentami w innym państwie.
10

 

Ochrona uprawnień podatnika wynikających z umów międzynarodowych w sprawie 

zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu oraz unikaniu podatków, w wypadku ich naruszenia, 

realizuje się w drodze skargi na decyzję ostateczną organu podatkowego do sądu administracyjnego.
11

 

Kolejnym aktem międzynarodowym zawierającym normy prawne dotyczące ochrony praw podatników 

jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności, która weszła 

w życie 8 września 1953r., uzupełniona o szereg protokołów dodatkowych. Problematyka podatkowa 

zawarta w Konwencji wiąże się zaledwie z kilkoma jej przepisami.  

Konwencja gwarantuje prawo do słusznego procesu (art. 6 Konwencji), prawo do 

poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji), zakaz dyskryminacji (art. 14 Konwencji), prawo do 

poszanowania własności prywatnej (art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego). Konwencja nie 

gwarantuje jakichkolwiek szczególnych praw i wolności podatnika. Jednakże podatnik jako obywatel 

może korzystać w sprawach podatkowych z ochrony przewidzianej w Konwencji. Zakres tej ochrony 

nie jest jednak kompleksowy, ponieważ nie wszystkie postanowienia Konwencji znajdują bezpośrednie 

odniesienie do spraw podatkowych.
12

 Ochrona praw podatnika w oparciu o przepisy Konwencji może 

mieć miejsce zarówno przed sądami krajowymi, jak i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, 

rozpatrującym skargi obywateli na naruszenia praw przez państwa-strony Konwencji.
13

 

Przepisy na podstawie których podatnicy mogą dochodzić swoich praw zawiera także Traktat 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), chodzi tu przede wszystkim o zakaz dyskryminacji 

ze względu na przynależność państwową zawarty w art. 18 TFUE. W przypadku Unii Europejskiej 

problematyka niedyskryminacji wiąże się przede wszystkim z kwestią eliminacji fundamentalnych 

wolności przepływu towarów, zakładania przedsiębiorstw, podejmowania zatrudnienia, świadczenia 

usług i przepływu kapitału. 

Zabronione jest dyskryminacyjne opodatkowanie, które należy rozumieć jako 

nieuzasadnione, nieprzychylne traktowanie jednego podatnika w porównaniu z innym podatnikiem lub 

kategorią podatników, w odniesieniu do takiego samego przedmiotu opodatkowania w tych samych 

warunkach. Ochrona przed dyskryminacją na gruncie przepisów traktatowych oraz przed ograniczaniem 

swobód gospodarczych przewidzianych przez TFUE ma miejsce przede wszystkim w postępowaniu 

przed sądami krajowymi, rozpatrującymi spory w sprawach podatkowych.
14

 

 

 

                                                           
10 Model Konwencji OECD. Komentarz, pod. red. B. Brzezińskiego, Warszawa 2010, s.1149-1180. 
11 B. Brzeziński, op. cit., s.23. 
12 A. Mariański, op. cit., Warszawa 2011, s. 27-28. 
13 A. Leszczyńska, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności jako instrument ochrony 

praw podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, nr 1-2, s.48-50. 
14 B. Brzeziński, M. Kalinowski, Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, Gdańsk 2001, s.20-21. 
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Prawa podatnika w konstytucji RP. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii prawa podatkowego dotyczy jego 

tworzenia, zasad kształtowania systemu opodatkowania oraz konstytucyjnych praw i obowiązków 

w zakresie danin publicznych. 

Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 

prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Z tym przepisem wiąże się 

standardy, których przestrzeganie przez legislatywę kształtuje korzystnie pozycję podatnika. Chodzi tu o 

zasady takie jak zasada zaufania obywateli do państwa, zasada pewności prawa, zasada nie działania 

prawa wstecz, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada należytego zabezpieczenia interesów 

w toku czy też zasada niekumulowania sankcji podatkowych i karnych. 

Z artykułu 32 Konstytucji RP, stanowiącego że wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie 

może być dyskryminowany w życiu społecznym, politycznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny, wywodzi się zasada równości obywateli, która obowiązuje także w aspekcie obowiązków 

daninowych. Konstytucja zapewnia także inne standardy dotyczące prawa podatkowego, jak 

m.in. zasadę proporcjonalności, zasadę określoności, zasadę ochrony prywatności, a także prawo do 

sądu. Podatnicy mogą dochodzić swoich konstytucyjnych praw poprzez składanie przez uprawnione 

podmioty wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia zgodności aktu 

normatywnego z Konstytucją, czy też w drodze wniesienia skargi konstytucyjnej.
15

 Prawa chronione 

konstytucyjnie mogą też znajdować swoje specyficzne ukształtowanie w przepisach prawa 

podatkowego, w sposób uwzględniający specyfikę jego instytucji, np. konstytucyjne prawo do ochrony 

prywatności znajduje swój wyraz m.in. w przepisach dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy 

skarbowej.
16

 

Niezwykle istotne znaczenie dla ochrony praw podatników mają także zasady podatkowe 

sformułowane przez Trybunał Konstytucyjny w jego orzecznictwie. Pierwszą z nich jest zasada 

wyłączności ustawy w kształtowaniu obowiązków podatkowych. W orzeczeniu Uw. 4/88 Trybunał 

uznał, że ustawa podatkowa nie może powierzać przepisom wykonawczym takich treści, które dotyczą 

istoty obowiązku podatkowego. Istotę obowiązku podatkowego, zdaniem Trybunału, określają cztery 

zasadnicze cechy: przedmiot, podmiot, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe. Te cztery 

przesądzające o istocie obowiązku podatkowego elementy konstrukcji podatku, zdaniem trybunału, 

może regulować tylko ustawa podatkowa. Trybunał przyjmuje zasadę prymatu ustawy w kształtowaniu 

treści obowiązku podatkowego. Tylko ten sposób nakładania obowiązków podatkowych gwarantuje 

ochronę praw i wolności ekonomicznych, a przyjecie innego trybu nakładania obowiązków, 

oznaczałoby zgodę na arbitralne wkraczanie władzy wykonawczej w treść i zakres obowiązków 

podatkowych.
17

 

                                                           
15 B. Brzeziński, op. cit., s.21. 
16 Ibidem, s.12. 
17 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011, s. 94-95. 
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Kolejna zasada sformułowana przez Trybunał – zasada zakazu retroaktywności prawa 

podatkowego, oznacza że prawo podatkowe powinno regulować sytuacje przyszłe, a nie przeszłe. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasada lex retro non agit wypływa z istoty samego prawa. Reguły 

prawa mają kształtować teraźniejsze bądź przyszłe zachowania podatnika. Ustawodawstwo podatkowe 

wprowadzane z mocą wsteczna przekreśla funkcje prawa jako regulatora zachowań podatnika.
18

 

 Zdaniem Trybunału zasada rex letro non agit oznacza, że prawo podatkowe nie może 

stawać się dla podatnika swoistą pułapką, ponieważ podatnik musi mieć gwarancję, że planując swoje 

postępowanie, nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w chwili podejmowania 

decyzji. Trybunał uznał również, że tylko wyjątkowo i z bardzo ważnych powodów można odstąpić od 

zasady nieretroakcji. Jednak odstępstwo takie musi zawsze wynikać z brzmienia przepisów ustawy. 

Zdaniem Trybunału możliwość odejścia od tej zasady istnienie wówczas gdy regulacja ustawowa ma na 

celu zniesienie skutków działań dokonanych w celu niegodziwym albo mających na celu obejście 

ustawy lub gdy regulacja ustawowa zmierza do przywrócenia sprawiedliwości przez uchylenie mocy 

obowiązującej takich norm, które przyznawały nieuzasadnione przywileje.
19

 

Trybunał Konstytucyjny poświęcił także wiele uwagi zasadzie zaufania do państwa 

i stanowionego przez nie prawa podatkowego. Zdaniem Trybunału jest to jedna z podstaw państwa 

prawnego, łączy ona w sobie aspekt jawności, jasności, pewności prawa, a także ochrony praw słusznie 

nabytych.  

Jawność prawa podatkowego wiąże się z obowiązkiem publikacji regulacji ustawodawstwa 

podatkowego we właściwym dzienniku promulgacyjnym. Podatnik nie ma bowiem obowiązku 

przestrzegania prawa podatkowego, którego z przyczyn obiektywnych, takich jak brak publikacji, nie 

mógł poznać. Obowiązek publikacji i możność poznania obowiązującego prawa podatkowego, a zatem 

i dostosowania się przez podatnika do jego wymogów, wiąże się z nakazem przestrzegania przez 

ustawodawcę zasady vacatio legis.
20

 Jasność prawa podatkowego wiąże się z kolei z językiem 

przepisów prawnych. Adresat normy prawnej musi wiedzieć, jakie jego zachowanie i z jakich przyczyn 

ma znaczenie prawne. Zasada jasności wymaga także, aby normy prawa podatkowego nie tylko nie 

używały pojęć wzajemnie sprzecznych, ale także, żeby ich konstrukcja zapobiegała dowolnej 

interpretacji. Ustawodawca nie może również poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów 

pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody. Pewność prawa podatkowego z kolei 

to stabilność i niezmienność regulacji podatkowej. Trybunał uważa, że pewność prawa podatkowego 

powinna być przede wszystkim wiązana z prowadzenia działalności gospodarczej i możliwością jej 

odpowiedniego planowania. Zasada ochrony praw niewadliwie nabytych wyraża się przede wszystkim 

w tym, że prawa podmiotowe uzyskane zgodnie z przepisami ustawy i zasadami słuszności, a także 

                                                           
18 Ibidem, s. 96. 
19 Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nr K. 27/03, P. 40/07, P. 43/07. 
20 J. Majchrowski, Co oznacza termin „vacatio legis”?, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 12, s.33. 
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uzasadnione oczekiwania prawne mają gwarancję pewności, co oznacza, że nie zostaną w sposób nagły 

i bez uzasadnionej racji zniesione bądź ograniczone przez ustawodawcę. 

 

Zasady ochrony interesów podatnika wynikające z zasad ogólnych postępowania 

podatkowego. 

Zasady ogólne postępowania podatkowego są normami prawnymi, które zostały uznane 

za szczególnie ważne dla procedur podatkowych i „wyciągnięte przed nawias” pozostałych przepisów 

o postępowaniu podatkowym. Unormowane są w art. 120-129 Ordynacji podatkowej (dalej OrdPU).
21

 

Pierwszą z nich jest zasada praworządności wyrażona w art. 120 OrdPU, który stanowi, 

że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Zasada ta wywodzi się z art. 7 

Konstytucji RP. Konsekwencją proceduralną tej zasady jest to, że każdy akt władczej ingerencji 

państwa w sferę prawną obywatela powinien być oparty na konkretnym przepisie prawa. Jedną 

z najważniejszych konsekwencji proceduralnych zasady praworządności jest to, że każdy akt władczej 

ingerencji państwa w sferę prawną obywatela powinien być oparty na konkretnym przepisie prawa. Nie 

jest możliwe rozstrzygnięcie, które nakłada na podatnika określony podatek, jeżeli podatek ten nie 

został uregulowany w przepisach ustawy.
22

 

Zasada działania na podstawie przepisów prawa oznacza także ograniczenie uprawnień 

organów podatkowych. Wyklucza ona stosowanie pozaprawnych kryteriów podejmowania decyzji, 

takich jak np. racjonalność ekonomiczna decyzji podatnika, choćby stanowiły one rzeczywiste 

uwarunkowania przesłanek wyborów podatnika. Ocenie organów podatkowych może podlegać fakt 

poniesienia przez podatnika wydatku, sposób jego udokumentowania i związek wydatku ze wskazanym 

przychodem. Organy podatkowe nie mają natomiast prawa do oceny - do celów podatkowych - czy 

działanie konkretnego podatnika jest racjonalne z punktu widzenia zasad ekonomii.
23

 

Wymaga jednak podkreślenia fakt, iż adresowanie zasady praworządności wyłącznie do 

organów podatkowych jest zbyt wąskie. Rozumiejąc przepis art. 120 szerzej należałoby zasadę 

praworządności skierować także do podatników. Podatnicy mają możliwość kształtowania swojej 

sytuacji prawnej, również stosując prawo, choćby przez dokonywanie samo wymiaru. Postulat 

rozszerzenia zasady praworządności także na działanie podatników jest uzasadniony postanowieniami 

art. 83 i 84 Konstytucji. Pierwszy z nich stanowi, że: "każdy ma obowiązek przestrzegania prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej", a drugi, że: "każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń 

publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie".
24

 

Kolejne dwie zasady prawa podatkowego wynikają z art. 121 OrdPU. W świetle tego 

przepisu postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób pogłębiający i budzący zaufanie 

do organów podatkowych, a także organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są 

                                                           
21 ustawa z 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 
22 Wyrok WSA z 23.1.2006 r., sygn. I SA/GL 1380/05. 
23 Wyrok NSA z dnia 3.11.1999 r., sygn. III SA 7817/98. 
24 Ordynacja podatkowa. Komentarz, pod red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2013 (dostęp: www.legalis.pl). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrwguytamrwgm4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrugaydknbsguza
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udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających 

w związku z przedmiotem tego postępowania.
25

 

Pierwsza z tych zasad, nie nakłada na organy podatkowe nowych obowiązków w toku 

postępowania podatkowego, ale nakazuje organom podatkowym takie wykonywanie obowiązków, aby 

budziły zaufanie obywateli. Zasada ta ma zastosowanie zarówno w zakresie stosowania przepisów 

prawa materialnego, jak i przepisów procesowych. Przy stosowaniu przepisów materialnoprawnych 

organ podatkowy nie może zatem m.in. rozstrzygać na niekorzyść podatnika wszelkich niejasności 

przepisów.
26

  

Z zasadą tą wiąże się ściśle zasada in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania w razie 

wątpliwości na korzyść podatnika. Ma ona doniosłe znaczenie praktyczne. W procesie kontroli 

prawidłowości zadeklarowanego zobowiązania podatkowego zasada in dubio pro tributario ma doniosłe 

znaczenie gwarancyjne. W trakcie gromadzenia oraz oceny dowodów powstaje szereg wątpliwości 

faktycznych. Także z zasady in dubio pro tributario wynika obowiązek zebrania przez organy 

podatkowe całego materiału dowodowego niezbędnego dla rozstrzygnięcia sprawy, a następnie 

dokonania prawidłowej jego oceny. Tym samym ma ona być dyrektywą, w jaki sposób należy 

rozstrzygać wątpliwości powstające w postępowaniu podatkowym.
27

 

W art. 122 OrdPU wyrażona została zasada prawdy obiektywnej. Zgodnie z nią, w toku 

postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Jest to dyrektywa 

skierowana do organów podatkowych, rozwinięta w przepisach dotyczących postępowania 

dowodowego. Realizacja tej zasady wiąże się ściśle z zasadą praworządności. Praworządne 

postępowanie dowodowe, zgodne z przepisami proceduralnymi i celem, jaki wyznacza prawo 

materialne, jest bowiem sposobem osiągnięcia prawdy obiektywnej. Prawidłową decyzję organ może 

wydać tylko wówczas, gdy rozporządza całokształtem materiału dowodowego, pozwalającym mu na 

dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego.
28

 

Zasada ta wymaga od organów podatkowych, by w toku postępowania podejmowały 

wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia 

sprawy. Chodzi tu przede wszystkim o etap zbierania dowodów, który ma podstawowe znaczenie dla 

uzyskania pełnego obrazu zaistniałego stanu faktycznego. Jak podkreślił NSA w wyroku z 12.04.2000 r. 

(I S.A./Lu 1608/98), „organ podatkowy narusza prawo nie tylko w wypadku wadliwej oceny prawnej 

stanu faktycznego, wadliwego zastosowania prawa, ale i w równym stopniu wtedy, gdy prawidłowo 

zastosuje prawo do wadliwie ustalonego stanu faktycznego. Niezgodne z prawdą ustalenie stanu 

faktycznego prowadzi w postępowaniu do naruszenia praw”. Należy podkreślić, że ciężar dowodu 

                                                           
25 Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2012, s.390. 
26 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2013, s. 593. 
27 A. Mariański, op. cit., s.7. 
28 Ibidem, s. 390-391. 
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spoczywa w postępowaniu podatkowym na organie podatkowym, podatnik nie ma zatem obowiązku 

wskazania dowodów potrzebnych do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. 

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym, wyrażona w art. 123 Ordynacji 

podatkowej, polega na tym, że organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział 

w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Można powiedzieć, że gospodarzem postępowania podatkowego jest organ administracji. 

Czynny udział strony w postępowaniu to wstępny i konieczny warunek zagwarantowania podatnikowi, 

jeżeli nie równorzędnej, to równoprawnej pozycji w postępowaniu podatkowym. Czynny udział stron 

nie oznacza obowiązku aktywności samego podatnika, lecz obowiązek organu podatkowego 

umożliwienia podatnikowi wykorzystania tych uprawnień. Jedną z takich możliwości jest skorzystanie 

z instytucji pełnomocnika. Pełnomocnictwa mogą być jednak wadliwe. W chwili przedłożenia przez 

stronę w postępowaniu celnym wadliwych pełnomocnictw - organ I instancji powinien pouczyć ją 

o niemożności reprezentowania przez wskazane podmioty.
29

  

Udział strony w postępowaniu powinien być zapewniony w taki sposób, aby podatnik mógł 

nie tylko formalnie wziąć udział w postępowaniu, ale i odpowiednio się do tego udziału przygotować. 

Ponadto, powinien być powiadomiony o każdej czynności postępowania odpowiednio wcześnie. 

Dlatego też zadość obowiązkowi wynikającemu z zasady czynnego udziału strony w postępowaniu 

podatkowym nie czyni m.in. fakt wyznaczenia podatnikowi  7-dniowego terminu do wypowiedzenia się 

w sprawie zebranego materiału dowodowego, skoro podatnik nie dysponował dokumentacją 

zgromadzoną przez inspektora kontroli skarbowej pozwalającą skonfrontować prowadzoną przez siebie 

ewidencję księgową z ustaleniami poczynionymi w toku postępowania kontrolnego.
30

 

Szczególne znaczenie ma na gruncie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu 

art. 200 OrdPU. Przepis ten ustala prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 

dowodowego w postępowaniu podatkowym, czyli prawo do "ostatniego słowa" podatnika przed 

wydaniem decyzji. Jest to akt dla strony ważny, ponieważ sygnalizuje, że organ podatkowy zakończył 

postępowanie dowodowe. Dlatego uznawano, że nie można pozbawiać strony prawa wypowiedzenia się 

w sprawie zebranych dowodów nawet w takich przypadkach, w których wynik rozstrzygnięcia wydaje 

się oczywisty.
31

 

Kolejną istotną dla prawa podatkowego i ochrony interesów podatnika zasadą jest zasada 

przekonywania stron. Polega ona na tym, że organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność 

przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić 

do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu. Uważa się, że zasada ta powinna 

mieć szersze zastosowanie niż tylko w fazie postępowania jurysdykcyjnego. Przekonywanie podatnika 

                                                           
29 Ordynacja podatkowa. Komentarz, pod red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2013. 
30 Ibidem 
31 Ibidem 
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rozpoczyna się bowiem już przez wydanie interpretacji urzędowych oraz indywidualnych informacji 

o zakresie stosowania prawa podatkowego. Za formę przekonywania należy uznać również instytucję 

korekty pod nadzorem organu przewidzianą w art. 274 § 1 pkt 2 OrdPU. Należy mieć jednak na uwadze, 

że przekonywanie podatnika nie może polegać na odwodzeniu go od odwoływania się od decyzji czy 

też nakłaniania do zapłaty podatku, jako jedynego sposobu uniknięcia dalszych niekorzystnych skutków 

postępowania. 

Zasada przekonywania ma szczególne znaczenie przy uzasadnianiu decyzji. Wynika to stąd, 

że uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji jest elementem decydującym o trafności rozstrzygnięcia. 

Artykuł 210 § 4 OrdPU wymaga wskazania, które dowody organ uznał za udowodnione, a którym nie 

dał wiary i uzasadnić dlaczego, a także wymaga objaśnienia wykładni stosowanych przepisów. 

Podstawową rolą uzasadnienia decyzji jest, aby skarżący na podstawie jego lektury mógł stwierdzić, 

jakie są w opinii organu okoliczności faktyczne jego sprawy i jakich ustaleń dokonał organ.
32

 

W myśl kolejnej zasady – szybkości i prostoty postępowania z art. 125 OrdPU, organy 

podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi 

środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy zaś, które nie wymagają zbierania dowodów, 

informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Realizacji tej zasady służą przepisy 

dotyczące terminów załatwienia sprawy, wezwań, doręczeń, postępowania dowodowego czy też 

środków obrony przed bezczynnością organu podatkowego. Wnikliwe i szybkie doprowadzenie do 

rozstrzygnięcia sprawy ma znaczenie zarówno dla samego podatnika, jak i dla realizacji celu fiskalnego 

Skarbu Państwa. Korzystanie przez podatnika z jego proceduralnych uprawnień nie może być jednak 

podawane przez organ podatkowy jako powód przewlekłości postępowania.
33

 NSA w Warszawie, 

w wyroku z 17 września 1999 r. stwierdził, że łożenie skargi na bezczynność przez stronę jest jej 

prawem, z którego może, lecz nie musi korzystać. Obowiązkiem organów państwa jest natomiast 

załatwianie spraw w terminach wynikających z ustaw. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy 

w terminie organy mają obowiązek zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy 

termin załatwienia sprawy.
34

 

Przepis art. 127 ordynacji podatkowej określa jedną z zasad postępowania podatkowego, 

która brzmi „postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne”. Zasada ta ma ogromne znaczenie dla 

podatnika, którego sprawa rozstrzygana jest przez organy podatkowe. Dwuinstancyjność postępowania 

daje szansę podatnikowi na dwukrotne rozstrzygnięcie sprawy, w dwóch organach - pierwszej i drugiej 

instancji. Szczególnie istotny jest fakt, iż organy odwoławcze są zobowiązane do ponownego 

rozpatrzenia sprawy, rozstrzygniętej już przez organ niższego stopnia, czyli pierwszej instancji. Organ 

drugiej instancji nie może ograniczyć się w swoim działaniu, tylko do rozpatrzenia argumentów 

przedstawionych przez organ niższego stopnia. Organ odwoławczy jest zobowiązany do wydania 

                                                           
32 Ibidem 
33 Wyrok NSA w Łodzi z dnia 03.11.2000 r. I SA/Łd 2165/98. 
34 Wyrok III SA 7348/98. 
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merytorycznego rozstrzygnięcia, oznacza to, że musi dokładnie zbadać sprawę, wszystkie jej 

okoliczności, dowody w sprawie. Rozpatrując odwołanie organ ma obowiązek ponownego ustalenia 

stanu faktycznego i dokonania ponownej wykładni prawa. Jeżeli rozpatrując sprawę organ odwoławczy 

uzna, iż materiał dowodowy zebrany w sprawie jest niewystarczający, powinien wskazać dowody, 

których brakuje. Zgodnie z orzecznictwem sądowym organ odwoławczy ma obowiązek działać jak 

organ pierwszej instancji, czyli przeprowadzić postępowanie i wydać powtórnie decyzję 

w przedstawionej mu w odwołaniu sprawie.
35

 Należy podkreślić, że ograniczenie się organu 

odwoławczego do stwierdzenia, że ustalenie dokonane przez organ pierwszej instancji są prawidłowe 

narusza zasadę dwuinstancyjności.
36

 Dwuinstancyjne postępowanie podatkowego daje podatnikowi 

szansę na obronę, podatnik składając odwołanie oczekuje że rozstrzygnięcie będzie dla niego 

korzystniejsze, niż to już wydane. 

Niezwykle istotna z punktu widzenia praw podatnika jest zasada ograniczonej jawności 

postępowania podatkowego. Ma ona chronić ma stronę przed wglądem przez osoby trzecie w jej sprawy 

indywidualne, będące przedmiotem postępowania podatkowego. Oznacza to, że organ podatkowy nie 

może udostępnić akt sprawy, jak i dopuścić do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego 

innych osób, ale tylko stronę, jej przedstawiciela ustawowego i pełnomocników.
37

  

Dodatkowym instrumentem chroniącym prawa podatnika jest niewątpliwie możliwość 

wystąpienia z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. Indywidualne interpretacje, 

wydawane przez dyrektorów izb skarbowych z upoważnienia ministra finansów, dają podatnikowi 

urzędowe potwierdzenie, że dana czynność prawna czy transakcja gospodarcza ma określony skutek 

podatkowy. Podstawowa korzyść i gwarancja, wynikająca z interpretacji indywidualnej, związana jest 

z tym, że jeśli podatnik zastosuje ją w rozliczeniu podatkowym, to nie może ponosić żadnych 

negatywnych skutków takiego zachowania, w szczególności nie zostanie pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej skarbowej ani nie zostaną mu naliczone odsetki za zwłokę.
38

 

 

Zakończenie. 

Współczesne standardy relacji między obywatelem a władzą publiczną, zakładające służebną 

rolę administracji wobec społeczeństwa oraz przyjmujące istnienie katalogu uznanych wartości, 

wymagają tego, aby obywatelowi w relacjach ze związkiem publicznoprawnym przysługiwał 

odpowiedni poziom ochrony.  

Katalog źródeł praw podatników jest rozbudowany i różnorodny. Instrumenty chroniące 

prawa tych podmiotów można znaleźć w aktach prawa międzynarodowego, na konstytucyjnym 

poziomie systemu prawa, na poziomie ustawodawstwa zwykłego, w przepisach prawa materialnego, 

przepisach procedury podatkowej, a także w przepisach ustrojowego prawa podatkowego. 

                                                           
35 wyrok WSA z 4 września 208 r., sygn. I SA/Ke 227/08 
36 wyrok WSA z 15 listopada 2006 r., sygn.  I SA/Po 509/06 
37 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, op. cit.,, s. 593. 
38http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/651973,jaka_ochrone_daje_podatnikowi_indywidualna_interpretacja.html 
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 Dlatego też należy zastanowić się, czy ideą która powinna obecnie leżeć u podstaw budowy 

modelu praw podatnika jest tworzenie nowych uprawnień, czy też zapewnienie ich przestrzegania 

w procesie wymiaru i poboru podatków. Celem, dla którego formułuje się rozmaite prawa, zasady, czy 

też uprawnienia jest realizacja ochrony podatnika przed nadużyciami i niekompetencją organów 

podatkowych. Zatem przysługujące podatnikowi uprawnienia powinny być wyrażone jasno i czytelnie, 

aby zarówno organy jak i podatnicy byli świadomi ciążących na nich obowiązków, ale jednocześnie 

potrafili dochodzić swoich praw. 

Zasady ochrony podatnika zawarte zarówno w aktach prawa międzynarodowego, jak 

i w prawie krajowym, uzupełniane o dodatkowe instrumenty i mechanizmy, tworzą kompleksowy 

system chroniący obywateli i przedsiębiorców przed nadużyciami organów podatkowych. Należy 

jednak pamiętać, że w celu zmniejszenia uciążliwości i niedogodności systemu podatkowego dla 

podatników, konieczne jest ich właściwe stosowanie przez obie strony relacji podatnik-związek 

publicznoprawny. 

 

Summary  

Taxpayers` rights protection is an issue that requires a lot of attention nowadays. It is a subject 

of many debates, researches and controversy. However, taxpayers` rights are commonly considered as 

one of the main foundation of every tax system. Instruments protecting the rights of taxpayers can be 

found in international law, at the constitutional level, in national legislation and mainly in substantive 

law and tax procedure. This paper examines sources and the extent of the rights available to tax payers 

in the Republic of Poland. 
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