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GRANICE STOSOWANIA SANKCJI PODATKOWYCH W ŚWIETLE  
ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z KONSTYTUCJI RP I ORZECZNICTWA TK

(Streszczenie)

Polski ustawodawca nie podjął dotychczas próby zdefiniowania w przepisach ustawy ordynacja 
podatkowa pojęcia „sankcja podatkowa”. Tym samym brakuje również w polskim prawie podat-
kowym przepisów określających zasady wymiaru tego typu sankcji, których wprowadzenie do 
tej właśnie ustawy stanowiłoby gwarancję ochrony praw podmiotu sankcjonowanego. W obecnie 
obowiązujących przepisach nie określono także terminu przedawnienia prawa do nałożenia sankcji 
podatkowej.

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań, w następstwie których zdefiniowano 
pojęcie „sankcji podatkowej”, co może zostać wykorzystane w przyszłych pracach ustawodaw-
czych związanych z nowelizacją ordynacji podatkowej. Podjęto w nim także próbę rozwiązania 
problemu naukowego, jakim jest określenie granic stosowania sankcji podatkowych. W tym celu 
przeprowadzono badania, którymi objęto prawa i zasady wynikające z przepisów Konstytucji RP, 
pośród których poszukiwano źródeł tego rozgraniczenia. 

W następstwie przeprowadzonej analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, podjęto 
próbę sformułowania reguł (założeń), które rzutują na kształt wskazanych w niniejszym artykule 
granic. Sformułowano także postulaty de lege ferenda, które powinny znaleźć w przyszłości od-
zwierciedlenie w przepisach ustawy ordynacja podatkowa, a ich rozwinięcie stanowi ciąg dalszy 
prowadzonych badań.

Słowa kluczowe: sankcja podatkowa; granice stosowania sankcji podatkowych; orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego; prawa i zasady wynikające z przepisów Konstytucji RP

Wstęp

W polskim prawie podatkowym brakuje nie tylko ustawowej definicji „sankcji 
podatkowej” w opozycji, z jednej strony, do sankcji karno-skarbowej (karnej), 
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z drugiej zaś – do zobowiązań podatkowych, lecz także przepisów określających 
zasady wymiaru tych sankcji w ramach tzw. „postępowań sankcyjnych”, jak 
i zasad przedawniania prawa do nałożenia sankcji podatkowej.

Mimo analiz i wieloletnich sporów w doktrynie oraz licznego już orzecznictwa 
Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, pozostał nadal nierozwiązany 
problem naukowy określenia granic stosowania sankcji podatkowych. Artykuł 
jest próbą kontynuacji badań w tym zakresie.

W celu wskazania granic dla stosowania sankcji, konieczna była zatem po-
nowna analiza zasad wynikających z przepisów Konstytucji RP1, tam bowiem 
poszukiwać należało źródeł rozgraniczenia. 

1. Próba wstępnego określenia „sankcji podatkowej”  
dla potrzeb wytyczenia granic jej stosowania

W toku badań, dla potrzeb tego artykułu, przyjąłem następującą roboczą defini-
cję: sankcje podatkowe to niepodatkowe należności budżetowe, wynikające ze 
stosunków publicznoprawnych, nakładane ustawowo w trybie administracyjnym 
w przypadku naruszenia przez podatnika co najmniej jednego z ciążących na 
nim obowiązków określonych w ustawach podatkowych, służących ujawnieniu 
obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego. Sankcje podatkowe 
dotyczą zatem skutków nie ujawnienia rzeczy lub zjawisk, z którymi prawo łączy 
powstanie obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego, a nie samego 
faktu niezapłacenia podatku, choć groźbę niezapłacenia stwarzają.

Tym samym celem proponowanej definicji jest wyraźne wyłączenie z jej 
zakresu przedmiotowego tej grupy naruszeń obowiązków, wynikających z prze-
pisów prawa podatkowego, które zostały popełnione w bezpośrednim zamiarze 
osiągnięcia bezprawnej korzyści poprzez niezapłacenie podatku w całości lub 
w części, za to bowiem w Kodeksie karnym skarbowym2 (zwanym dalej KKS) 
przewidziano sankcje karno-skarbowe. 

Wprowadzenie wskazanego powyżej warunku do definicji „sankcji podat-
kowej” prowadzi także do tego, iż można podjąć próbę wskazania pierwszej 
granicy dla określenia odrębnych zasad wprowadzenia procedury sankcyjnej 
w prawie podatkowym, której efektem byłoby nałożenie sankcji podatkowej. 

1 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
2 Z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930), tekst jednolity z dnia 27 listopada 2012 r. 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 186).
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Chodzi o czyny naganne, dla których nie ma pierwszoplanowego znaczenia 
osiągnięcie bezprawnej korzyści kosztem Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego.

Granica ta wynika zatem z dokonania kwalifikacji poprzez zróżnicowanie 
czynu popełnionego przez podatnika jako: 
1) naruszenie przez niego co najmniej jednego z ciążących na nim obowiązków 

określonych w ustawach podatkowych, służących ujawnieniu obowiązku 
podatkowego lub zobowiązania podatkowego; 

2) czynu zabronionego w bezpośrednim zamiarze osiągnięcia bezprawnej ko-
rzyści – niezapłacenia podatku w całości lub w części, którego popełnienie 
może doprowadzić do nałożenia określonej w przepisach KKS sankcji karnej 
skarbowej.
Konieczność wyznaczenia granicy pomiędzy stosowaniem sankcji podat-

kowych i sankcji karnych-skarbowych, poprzez wprowadzenie do przepisów 
prawa podatkowego wskazanej powyżej definicji „sankcji podatkowej”, prowa-
dzącej do różnej kwalifikacji popełnionego czynu, jest reakcją na wskazywaną 
w orzecznictwie TK różnorodność celów, jakie muszą realizować regulacje 
sankcyjne zawarte w prawie karnym skarbowym i podatkowym. Trybunał w wy-
roku z 18 lipca 2013 r.3 wskazał na konieczność przypisania podatnikowi winy, 
bez której nie może być on pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo 
skarbowe lub wykroczenie skarbowe. 

Będący przedmiotem pytania prawnego w sprawie o sygn. P 90/08, 
art. 54 KKS penalizuje zachowania uznane przez ustawodawcę za czyny spo-
łecznie szkodliwe, godzące w interes fiskalny państwa. Celem tej regulacji 
jest zwalczanie przestępczości skarbowej, a więc zachowań polegających na 
przestępczym, zawinionym uchylaniu się od płacenia podatków osób, które 
ukrywają źródła dochodów. Przepis ten pełni zatem zupełnie inną funkcję niż 
ta, którą można przypisać instytucji opodatkowania dochodów z nieujawnionych 
źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu – w od-
niesieniu do których stosuje się sankcję podatkową jako następstwo naruszenia 
przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązku deklaro-
wania uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu i samoobliczenia przez 
niego należnego podatku.

W myśl jednak takiego rozgraniczenia, istotnym kryterium staje się cel i spo-
sób wymierzania kary finansowej, a nie jej istota, czyli represyjny – przynajmniej 
w części – charakter.

3 Sygn. SK 18/09 (Dz.U. z 2013 r., poz. 985).
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Zatem zaprezentowana definicja „sankcji podatkowej” zgodna jest jednak 
z orzecznictwem TK4: „sankcje podatkowe gwarantujące przestrzeganie różnych 
obowiązków o charakterze daninowym bez użycia słowa „kara”, a ich wymie-
rzanie w trybie pozasądowym ma charakter zobiektywizowany i nie nawiązuje 
do winy «sprawcy»”.

Pozostaje ona także w zgodzie z innym poglądem TK, wyrażonym w wyroku 
z 4 lipca 2002 r.5, w którym stwierdzono, że kary pieniężne – a wśród nich także 
przyjmujące postać pieniężną sankcje podatkowe mogą być konsekwencją wydanej 
decyzji administracyjnej.

2. Próba określenia granic stosowania sankcji podatkowej  
na podstawie analizy wybranych przepisów Konstytucji RP

Tak rozumiane sankcje podatkowe powinny być nakładane w ściśle określonych 
granicach, których wyznaczenie może nastąpić poprzez respektowanie zasad 
wynikających z przepisów zawartych w Konstytucji RP. Należą do nich:

Realizacja prawa do sądu, określonego w art. 45 Konstytucji RP w zakresie 
stosowania sankcji podatkowej
Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, każda osoba fizyczna, prawna, 
jak i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej – a więc wszystkie 
podmioty wchodzące w zakres podmiotowy pojęcia podatnik, zdefiniowanego 
w art. 7 ordynacji podatkowej6 – ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jej 
sprawy. 

W doktrynie podnosi się7, że: 
pojęcie sprawy, do której rozpatrzenia każdy ma prawo, ma zakres znaczeniowy szerszy niż 
w ujęciu ustaw istotnych dla poszczególnych gałęzi prawa. Nie występują tu żadne ograniczenia 
przedmiotowe i nie ma tu znaczenia normy jakiej gałęzi prawa regulują dany stan faktyczny8.

4 Z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. P 29/09, opubl. 30 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1474).
5 Sygn. P 12/01, OTK ZU nr 4/A/2002, poz. 50.
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926), tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 749).
7 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, 

s. 287.
8 Znajduje to swoje uzasadnienie w orzecznictwie, gdyż na potwierdzenie tej tezy w dziele wska-

zanym w przyp. 7 przywołano postanowienie SN z 19 grudnia 2003 r., III CK 319/03, OSNC 
2005 Nr 2, poz. 31. 
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Należy uznać za trafny pogląd, zgodnie z którym: 
Sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy oznacza zastosowanie sprawiedliwej procedury – tzn. takiej, 
która powinna zapewniać stronom uprawnienia procesowe stosowne do przedmiotu prowa-
dzonego postępowania. Wymóg sprawiedliwego rozpatrzenia zakłada bowiem dostosowanie 
jego zasad do specyfiki rozpoznawanej sprawy (wyrok TK z 16 listopada 2011 r., SK 45/09, 
OTK-A 2011, Nr. 9, poz. 97)9.

Zarówno w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r.10, jak i w uzasadnieniu do 
wyroku z 23 kwietnia 2002 r.11, Trybunał Konstytucyjny wyraził pogląd, zgodnie 
z którym sankcja administracyjna – a zdaniem autora jednym z jej rodzajów jest 
sankcja podatkowa – nie jest sankcją w rozumieniu prawa karnego. Wydaje się 
w pełni uzasadnioną dopuszczalność stosowania wobec „sankcji podatkowej” 
tzw. obiektywnej koncepcji odpowiedzialności, którą Trybunał przywołał, od-
wołując się do dorobku doktryny12. Przypomniał on także, iż konstruując tego 
typu odpowiedzialność, ustawodawca pragnie jedynie doprowadzić do represjo-
nowania bezprawia przejawiającego się brakiem subordynacji wobec porządku 
prawnego. Nie jest dla niego przy tym istotne, w jakich warunkach popełniono 
czyn i czy działanie sprawcy miało charakter zawiniony.

Należy zatem podzielić pogląd Trybunału, że skoro sankcje administracyjne – 
w tym również sankcje podatkowe – nie mieszczą się w systemie prawa karnego, 
nie mogą być objęte konstytucyjnymi regułami odpowiedzialności karnej, a więc 
nie może być wobec nich stosowany wzorzec określony w art. 42 Konstytucji.

Nie ma jednak wątpliwości co do tego, iż tak rozumiane sankcje podatkowe 
różniące się od sankcji karnych podlegają rygorom wynikającym z art. 45 Kon-
stytucji. To zaś oznacza, że w stosunku do podmiotów sankcjonowanych musi 
być zagwarantowane prawo do sądu. Jak wskazano jednak, sankcje podatkowe 
w rozumieniu podanym wyżej nie są zobowiązaniami podatkowymi ani też innymi 
obowiązkami instrumentalnymi związanymi z ujawnieniem obowiązku lub zobo-
wiązania podatkowego. Są bowiem reakcją na naruszenie tych właśnie obowiązków 
i zobowiązań. Materia sankcji podatkowej jest zatem różna także od przedmiotu – 
materii stricte podatkowej lub dotyczącej obowiązków instrumentalnych podatnika. 
To zaś oznacza, że sprawa podatkowa to inny rodzaj sprawy administracyjnej niż 
sprawa wymiaru sankcji podatkowej. Ta konstatacja ma istotne znaczenie przy 

 9 B. Banaszak, Konstytucja…, s. 291.
10 Sygn. akt SK 52/04, sentencja tego wyroku została ogłoszona dnia 9 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 21, 

poz. 165).
11 Sygn. K 2/01,OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 27.
12 B. Mik, Charakter prawny odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle ustawy z 28 paź-

dziernika 2002 r., Przegląd Sądowy 2003/7–8, s. 67.
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badaniu jak gwarantowane jest prawo do sądu w zakresie spraw wymiaru sankcji 
w porównaniu z realizacją prawa do sądu w sprawach karnych (karno-skarbowych) 
oraz w sprawach podatkowych. Odrębność spraw sankcyjno-podatkowych nie 
oznacza natomiast ich wyodrębnienia w systemie wymiaru sprawiedliwości, lecz 
uwzględnienia ich specyfiki w zakresie gwarancji procesowych.

Zasada ne bis in idem, wynikająca z art. 2 Konstytucji RP
Jak podkreśla się w doktrynie13, zasada ne bis in idem stanowi element prawa 

do sądu. Zwraca się uwagę i na to, że: 
wszelkie odstępstwa od tej zasady, w szczególności zaś stworzenie organowi władzy publicznej 
kompetencji do dwukrotnego zastosowania środka represyjnego wobec tego samego podmiotu 
za ten sam czyn, stanowiłoby naruszenie regulacji konstytucyjnych (wyrok TK z 3 listopa-
da 2004 r., K 18/03, OTK ZU, Nr 10, poz. 103)14. 

W wyroku TK z 18 listopada 2010 r.15 odniesiono się do kwestii zgodności 
z Konstytucją kumulatywnego stosowania sankcji w przypadku zbiegu odpo-
wiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie oraz sankcji administracyjnej, 
przyjmującej postać opłaty dodatkowej. W przedstawionych przez sądy pytaniach 
prawnych skierowanych do TK zostały sformułowane wątpliwości sądów pyta-
jących czy: „w świetle wzorców konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych, 
budzi wątpliwość dopuszczalność skazania za przestępstwo bądź za wykroczenie 
osób fizycznych «ukaranych» wcześniej opłatą dodatkową”.

W analizowanym wyroku Trybunał – odwołując się do innych swoich wyro-
ków o sygn. K 17/9716 i sygn. P 43/0617 – wskazał na zakaz podwójnego karania 
tej samej osoby, wynikający z zasady ne bis in idem, nie tylko przy wymierzaniu 
sankcji karnych, lecz także przy stosowaniu innych środków represyjnych, do 
których można zaliczyć sankcje podatkowe.

Zwrócił on przy tym uwagę także i na to, że zasada ne bis in idem została 
wyrażona w aktach prawa międzynarodowego, które obowiązują bezpośrednio 
w polskim systemie prawnym. Jako pierwszy z nich Trybunał wskazał przepis 
art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu18. Zgodnie 

13 B. Banaszak, Konstytucja…, s. 289. 
14 Ibidem, s. 46. 
15 Sygn. akt P 29/09,sentencja tego wyroku została ogłoszona dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.U. 

Nr 225, poz. 1474).
16 Wyrok TK z 29 kwietnia 1998 r., OTK ZU nr 3/1998, poz. 30, s. 166.
17 Wyrok TK z 4 września 2007 r., opubl. 18 września 2007 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1187).
18 Dz.U. z 2003 r., Nr 42, poz. 364.
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z przywołanym przez TK przepisem, nikt nie może być ponownie sądzony lub 
ukarany w postępowaniu przed sądem tego samego państwa za przestępstwo, 
za które został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony 
zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego tego państwa. 

Według Trybunału, wykładnia celowościowa treści tego postanowienia wska-
zuje, iż chodzi tu o zachowania, które w systemie prawa krajowego nie muszą 
być zdefiniowane jako przestępstwo. 

Ponadto, powołując się na poglądy prezentowane w doktrynie19, wskazano, iż 
pojęcie „postępowanie karne” należy definiować jako postępowanie w „sprawie 
karnej” w rozumieniu art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności20.

Zwrócił on przy tym uwagę i na to, że – zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC) – postępowaniami kar-
nymi są postępowania, które, obok przestępstw, dotyczą m.in. również wykroczeń, 
a także niektórych deliktów prawa podatkowego.

Następnie, odwołując się do orzecznictwa ETPC21, TK stwierdził, że ustalenie 
gałęzi prawa, do której należą przepisy definiujące czyn karalny, stanowi jedynie 
formalny etap badania, czy mamy do czynienia ze sprawą karną. Zdaniem Try-
bunału: „większą wagę ETPC przykłada bowiem do natury czynu karalnego22 
oraz charakteru sankcji grożącej za popełnienie danego czynu karalnego23”.

Odnosząc się do poglądów prezentowanych w doktrynie24 i przywołując reko-
mendację Komitetu Ministrów Rady Europy nr R 1/(91) przyjętej 13 lutego 1991 r. 
w sprawie sankcji administracyjnych, TK opowiedział się za niedopuszczalnością 
dwukrotnego karania za to samo zachowanie, nawet wówczas gdy podstawą 

19 C. Nowak, Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle EKPC i orzecznictwa ETPC, [w:] 
P. Wiliński (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 147.

20 Konwencja z 9 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zmie-
niona Protokołem Nr 11 Konwencja ratyfikowana przez RP, (Dz.U. Nr 61, poz. 284): Protokół 
Nr 11 (Dz.U. Nr 147, poz. 962).

21 Wyrok ETPC z 8 czerwca 1976 r. w sprawie Engel i inni v. Holandia, skarga nr 5100/71, po-
dobnie: wyrok ETPC z 25 sierpnia 1987 r. w sprawie Lutz v. Niemcy, skarga nr 9912/82; wyrok 
ETPC z 22 maja 1990 r. w sprawie Weber przeciwko Szwajcarii, skarga nr 11034/84).

22 Wyrok ETPC z 28 czerwca 1984 r. w sprawie Campbell i Feli v. Wielka Brytania, skarga 
nr 7819/77.

23 Wyrok ETPC z 2 września 1998 r. w sprawie Kadubec v. Słowacja, skarga nr 27061/95.
24 M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2008, s. 36.
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nałożenia dwóch sankcji były przepisy umieszczone w dwóch różnych aktach 
prawnych.

Zdaniem Trybunału, poprzez powyższą rekomendację opowiedziano się nie 
tylko za koniecznością stosowania zasady ne bis in idem, lecz również przeprowa-
dzenia w rozsądnym czasie postępowania administracyjnego, w następstwie którego 
dochodziłoby do wymierzenia sankcji, a które podlegałoby kontroli sądowej.

Doprowadziło to Trybunał do sformułowania wniosku o szerokim rozumieniu 
zasady ne bis in idem obejmującej przypadki zbiegu odpowiedzialności za czyny 
sankcjonowane z mocy prawa karnego, jak i z mocy innych przepisów prawa pu-
blicznego, do którego zaliczyć można również prawo podatkowe, pod warunkiem 
jednak, że w przepisach tych przewidziano środki o charakterze represyjnym.

W dalszej części analizowanego wyroku TK zdefiniowane przeze mnie 
sankcje podatkowe określił mianem instrumentów prawnych o charakterze repre-
syjnym, funkcjonujących poza prawem karnym i przywołał swoje dwa w wyroki 
z 29 kwietnia 1998 r.25 oraz z 4 września 2007 r.26, w których opowiedział się za 
niedopuszczalnością nakładania sankcji podatkowej przyjmującej postać dodat-
kowego zobowiązania podatkowego, obok kary za oszustwo podatkowe będące 
przestępstwem albo wykroczeniem skarbowym27.

Podsumowując swoje rozważania, Trybunał Konstytucyjny opowiedział się 
za niedopuszczalnością wymierzenia tej samej osobie fizycznej, za ten sam czyn, 
sankcji administracyjnej – przyjmującej postać opłaty dodatkowej – oraz kary 
za przestępstwo lub za wykroczenie, uznając ją za niezgodną z art. 2 Konstytucji, 
wyrażającym zasadę demokratycznego państwa prawnego (w aspekcie naruszenia 
zasady ne bis in idem) oraz m.in. z art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji.

Należy przy tym podzielić pogląd sformułowany przez Trybunał o nasilaniu 
się tendencji do gwarantowania przestrzegania różnych obowiązków o charakterze 
daninowym za pomocą sankcji ekonomicznych, nazywanych w różny sposób 
(np. „dodatkowa opłata”, „dodatkowe zobowiązanie podatkowe”), ale z reguły 
bez użycia słowa „kara”.

TK zwrócił przy tym uwagę i na to, że sankcje podatkowe wymierzane są nie 
tylko równolegle do sankcji karnych skarbowych, lecz również z naruszeniem 
zasady ne bis in idem, a więc w sprzeczności z analizowaną powyżej rekomen-
dacją Komitetu Ministrów Rady Europy.

25 Sygn. K 17/97.
26 Sygn. P 43/06.
27 TK zakwalifikował również dodatkowe zobowiązanie podatkowego do grona sankcji podat-

kowych w wyroku z 30 listopada 2004 r., sygn. SK 31/04, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 110, 
przypisując jej charakter represyjny.
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Do analizowanej problematyki granic między podatkiem a sankcją podat-
kową odniósł się także TK w przywołanym powyżej wyroku z 18 lipca 2013 r. 
Trybunał dokonał w nim hipotetycznego porównania obciążenia podatnika po-
datku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego z zastosowania wobec 
nieujawnionego przez niego dochodu 75% stawki sankcyjnej lub opodatkowania 
tego dochodu przy zastosowaniu zasad ogólnych i naliczenia odsetek od zaległości 
podatkowych. Zdaniem Trybunału: 

W rzeczywistości może się jednak okazać, że dolegliwość, którą niesie ze sobą opodatkowanie 
dochodów nieujawnionych z perspektywy rzeczywistego ciężaru, jaki ma ponieść podatnik, 
jest mniejsza niż ta, która opiera się na opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Warto zwrócić uwagę, że TK odniósł się w powyższym zdaniu do stanu 
faktycznego, w którym nie upłynął jeszcze termin przedawnienia, używając 
sformułowania: „dolegliwość, którą niesie ze sobą opodatkowanie dochodów nie-
ujawnionych z perspektywy rzeczywistego ciężaru, jaki ma ponieść podatnik, jest 
mniejsza niż ta, która opiera się na opodatkowaniu na zasadach ogólnych28”.

28 Załóżmy, że nieujawniony dochód podatnika wynosił 10 000 zł. Stosując do niego 75% 
stawkę sankcyjną – mieszczącą się we wskazanej powyżej definicji sankcji podatkowej – na-
leży stwierdzić, że podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty w wysokości 7500 zł: 
10 000 × 75% = 7500 zł – sankcja podatkowa obciążająca podatnika.
 W sytuacji hipotetycznego zastosowania wobec tego samego podatnika zasad ogólnych – 
z wykorzystaniem obowiązujących w rozliczeniu za rok 2007 stawek 19%, 30%, 40% podatku 
dochodowego od osób fizycznych – jego obciążenie fiskalne będzie przedstawiało się następu-
jąco: dla stawki 19% – 10 000 × 19% = 1900 zł – 530,08 zł (kwota zmniejszająca podatek) 
= 1369,92 zł + 950 zł (odsetki) = 2319,92 zł – obciążenie wynikające z zastosowania zasad 
ogólnych.

od dnia do dnia liczba dni oprocentowanie odsetki
04.07.2013 31.12.2013 181 10,0% 67,93 zł
06.06.2013 03.07.2013 28 10,5% 11,03 zł
09.05.2013 05.06.2013 28 11,0% 11,56 zł
07.03.2013 08.05.2013 63 11,5% 27,19 zł
07.02.2013 06.03.2013 28 12,5% 13,14 zł
10.01.2013 06.02.2013 28 13,0% 13,66 zł
06.12.2012 09.01.2013 35 13,5% 17,73 zł
08.11.2012 05.12.2012 28 14,0% 14,71 zł
10.05.2012 07.11.2012 182 14,5% 99,05 zł
09.06.2011 09.05.2012 336 14,0% 176,55 zł
12.05.2011 08.06.2011 28 13,5% 14,19 zł
06.04.2011 11.05.2011 36 13,0% 17,57 zł
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Tym samym dla odróżnienia sankcji podatkowej od zobowiązania podat-
kowego używa się zwrotu „opodatkowanie na zasadach ogólnych”, któremu to 
przeciwstawia się opodatkowanie dochodów nieujawnionych w zakresie, w ja-
kim przewyższa ono faktycznie kwotę wynikającą z zastosowania „przepisów 
ogólnych”. W tej części mowa jest o „dolegliwości”.

od dnia do dnia liczba dni oprocentowanie odsetki
20.01.2011 05.04.2011 76 12,5% 35,66 zł
09.11.2010 19.01.2011 72 12,0% 32,43 zł
25.06.2009 08.11.2010 502 10,0% 188,41 zł
26.03.2009 24.06.2009 91 10,5% 35,86 zł
26.02.2009 25.03.2009 28 11,0% 11,56 zł
28.01.2009 25.02.2009 29 11,5% 12,52 zł
24.12.2008 27.01.2009 35 13,0% 17,08 zł
27.11.2008 23.12.2008 27 14,5% 14,69 zł
26.06.2008 26.11.2008 154 15,0% 86,70 zł
01.05.2008 25.06.2008 56 14,5% 30,48 zł

 Przykładowe obciążenie wynikające z zastosowania zasad ogólnych wyliczono także dla 
stawek 30% i 40%.
 Dla stawki 30% – przy założeniu, że 10 000 zł stanowi w całości nadwyżkę ponad kwotę 
określającą wysokość pierwszego progu podatkowego, która wynosiła wówczas 37 024 zł, 
dlatego w całości podlegała opodatkowaniu według stawki 30%, gdyż dochód w wysokości 
37 024 zł wykazany przez niego w zeznaniu rocznym został opodatkowany według stawki 
19%: 10 000 × 30% = 3000 zł + 2080 zł (odsetki) = 5080 zł.
 Dla stawki 40% – przy założeniu, że 10 000 zł stanowi w całości nadwyżkę ponad kwotę 
określającą wysokość drugiego progu podatkowego, która wynosiła wówczas 74 048 zł, dlatego 
w całości podlegała opodatkowaniu według stawki 40%, gdyż dochód w wysokości 74 048 zł 
wykazany przez niego w zeznaniu rocznym został opodatkowany według stawek 19% i 30%: 
10 000 × 40% = 4000 zł + 2773 zł (odsetki) = 6773 zł.
 Wszystkich zaprezentowanych w niniejszym przypisie obliczeń dokonano przy użyciu 
narzędzia –dostępnego on-line: http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kal_podatko-
wy/?gclid=CP_O9oS29LoCFcJd3godmTIAew; stan na dzień 30.01.2014 r. 
 Wydaje się, że wskazane powyżej wyliczenia w odniesieniu do kolejnych lat podatkowych 
ulegną obniżeniu, z uwagi na usunięcie ze skali podatkowej – począwszy od 1.01.2009 r. – 
stawki 40% i pozostawienie jedynie dwóch stawek podatkowych 18% i 32%, a także z uwagi 
na cykliczne obniżanie się stawki odsetek za zaległości podatkowe, na której wysokość wpływa 
zmniejszająca się inflacja.
 Skoro kwota, którą podatnik zobowiązany jest zapłacić w wysokości 7500 zł jest ponad 
trzykrotnie wyższa od kwoty 2319,92 zł, to analizowana sankcja podatkowa ma charakter 
represyjny, a więc stosowanie zasady ne bis in idem jest w pełni dopuszczalne dla wskazania 
granicy pomiędzy dopuszczalnością nakładania sankcji podatkowych i karnych-skarbowych, 
których charakter represyjny nie budzi wątpliwości.
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Niestety, powyższe stwierdzenie można poddać w wątpliwość, dokonując ob-
liczeń w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, który obejmuje zaległości 
podatkowe za okres 1.05.2008–31.12.2013 r., gdyż tylko w odniesieniu do nich 
można obecnie obliczyć wysokość odsetek publicznoprawnych za cały ten okres, 
a wysokość stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, które będą 
obowiązywać w całym 2014 roku jest jeszcze nieznana. Ponadto jest to jedyny 
okres, w odniesieniu do którego spełnione są dwa podstawowe warunki, a więc 
nie doszło jeszcze do upływu terminu przedawnienia oraz znana jest zmienna 
wysokość stawek odsetek w całym tym okresie.

Trzeba zatem podzielić stanowisko sądów administracyjnych, które przywołał 
TK w wyroku z 18 lipca 2013 r., zgodnie z którym: 

stosowanie podwyższonej stawki podatkowej od dochodów z nieujawnionych źródeł przycho-
dów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, określonej w art. 30 ust. 1 pkt. 729, 
oprócz kar za wykroczenie skarbowe czy przestępstwo skarbowe, jest przejawem, jak wskazały 
pytające sądy, kumulowania (dublowania) odpowiedzialności administracyjnej i odpowie-
dzialności karnej skarbowej tej samej osoby, za ten sam czyn

i wówczas „dochodzi do naruszenia zasady proporcjonalności”.
Oznaczać to może także, iż orzecznictwo TK zauważa istotne braki gwaran-

cyjnej ochrony praw podmiotu sankcjonowanego w przypadku wymiaru sankcji 
w trybie właściwym dla sprawy podatkowej (sprawy z zakresu materialnego 
prawa administracyjnego), ponieważ zasady postępowania w tym zakresie nie 
tylko nie nawiązują do winy sprawcy (w szerokim rozumieniu tego słowa), ale 
także nawet do oceny stopnia przyczynienia się sankcjonowanego do powstałego 
naruszenia obowiązku ujawnienia dokumentacji i zapłaty podatku.

3. Zasada proporcjonalności wynikająca  
z art. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP

W wyroku z 9 października 2012 r.30 TK przypomniał, iż zasada proporcjonal-
ności wynika przede wszystkim z art. 31 ust. 3 Konstytucji, co nie zaprzecza 
istnieniu więzi pomiędzy zasadą proporcjonalności a zasadą demokratycznego 
państwa prawnego, urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej, 
gwarantowaną przez art. 2 Konstytucji. 

29 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, 
poz. 350).

30 Sygn. P 27/11, sentencja tego wyroku została ogłoszona dnia 12 października 2012 r. (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1124).
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Zdaniem Trybunału, z zasady sprawiedliwości społecznej wynika nakaz 
stosowania przez ustawodawcę skutecznych środków prawnych, tj. takich, które 
mogą doprowadzić do realizacji celów zamierzonych przez ustawodawcę, a więc 
tylko takich, które zgodnie z zasadą proporcjonalności są niezbędne, aby chro-
nić określone wartości w sposób niemożliwy do osiągnięcia za pomocą innych 
środków, przy czym muszą być one możliwie najmniej uciążliwe dla podmiotów, 
których prawa lub wolności ulegną ograniczeniu w wyniku ustanowienia danego 
uregulowania. 

W uzasadnieniu do analizowanego wyroku przywołano także inny wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2009 r.31, w którym wskazano, że przy 
badaniu zgodności konkretnego przepisu: 

z art. 2 Konstytucji w aspekcie zasady proporcjonalności konieczne jest poddanie ocenie 
trzech następujących kwestii: 
1) czy zakwestionowane uregulowanie jest niezbędne dla ochrony i realizacji interesu pu-

blicznego, z którym jest związane;
2) czy jest efektywne, tj. umożliwia osiągniecie zamierzonych przez ustawodawcę celów; 
3) czy efekty zakwestionowanego uregulowania pozostają w odpowiedniej proporcji do 

ciężarów nakładanych na adresata danej normy prawnej. 

Przy wyznaczaniu granicy dla stosowania sankcji podatkowych istotny jest 
również inny pogląd, wyrażony przez TK w wyroku z 30 października 2006 r.32, 
zgodnie z którym „prawo karne w zwalczaniu zachowań społecznie niepożąda-
nych musi stanowić ultima ratio”. Można z tego wysnuć postulat de lege ferenda 
dla polskiego ustawodawcy, iż powinien on tak skonstruować przepisy dotyczące 
sankcji podatkowych, aby zminimalizować nakładanie sankcji karno-skarbowych.

Trybunał, odwołując się do doktryny33, stwierdził także, iż: „z punktu widzenia 
uregulowań zawartych w Konstytucji ustanowiona ochrona musi być proporcjo-
nalna oraz adekwatna do wagi chronionych praw i wolności”.

Z kolei w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada 2004 r.34 wska-
zano na konieczność stosowania zasady proporcjonalności przy konstruowaniu 
regulacji prawnych dotyczących sankcji, które nie mogą być nieadekwatne, 
nieracjonalne czy niewspółmiernie dolegliwe do popełnionego bezprawia.

31 Sygn. Kp 4/08, OTK ZU, nr 7A/2009, poz. 112.
32 Sygn. P 10/06, opubl. 8 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 1492). 
33 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 października 2001 r., sygn. SK 8/00; K. Wojtyczek, 

Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 
Penalnych 1999/2, s. 40–46.

34 Sygn. SK 31/04, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 110.
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W dalszej części wywodów Trybunału przywołano także inny jego wyrok, 
z 12 kwietnia 2011 r.35, z którego wynika zakaz nadmiernej represywności sank-
cji podatkowych, które nie mogą być nieproporcjonalnie uciążliwe jako reakcja 
państwa na naruszenie prawa. 

Powstaje zatem pytanie, czy wymiar sankcji podatkowych w trybie admi-
nistracyjnym nie powinien się także opierać na zasadzie proporcjonalności, 
rozumianej jednak inaczej niż w postępowaniu karno-skarbowym, gdzie podstawą 
miarkowania kary jest przede wszystkim wina sprawcy oraz wartość uszczuplenia 
mienia Skarbu Państwa. Tym niemniej należałoby rozważyć zastosowanie pew-
nych instytucji zbliżających wymiar sankcji podatkowych do wymiaru sankcji 
karnych. Rozważenia wymaga wymiar sankcji (rozpiętość dolegliwości) czy też 
to, by prawo gwarantowało możliwość ich odpowiedniego zmniejszenia (umorze-
nia), rozłożenia płatności na raty czy odroczenia – oczywiście w oparciu o prze-
słanki inne niż umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności podatku na raty. 

4. Zasada demokratycznego państwa prawnego wynikająca  
z art. 2 Konstytucji a sankcje podatkowe

W wyroku z 9 października 2012 r.36 Trybunał wskazał na zasadę, zgodnie z którą 
„poprzez nadmierną penalizację dochodzi do naruszenia zasady umiarkowania 
represji karnej wynikającej z zasady demokratycznego państwa prawnego” 
(art. 2 Konstytucji), a nadto „poprzez swą niejednoznaczność narusza ona zasadę 
nullum crimen sine lege certa, również wynikającą z zasady demokratycznego 
państwa prawnego, ustanowioną przez art. 2 Konstytucji, a nadto zawartą w art. 42 
ust. 1 Konstytucji”.

Według TK, tylko w przypadku gdy przepis, z którego wynika opis przestęp-
stwa, został sformułowany w sposób przejrzysty i jasny, można wymagać, aby 
był on przez odbiorcę zrozumiany i przestrzegany, a więc niedopuszczalnym jest 
stosowanie przez ustawodawcę tzw. „znamion ocennych”, co może skutkować 
nieokreślonością przestępstwa. 

Należy podzielić przy tym pogląd zaprezentowany w niniejszym orzeczeniu, 
zgodnie z którym każde prawo należące do gałęzi prawa administracyjnego – a jest 
nim bez wątpienia także prawo podatkowe – powinno nakazywać usuwanie uchy-
bień w jego przestrzeganiu w pierwszej kolejności za pomocą środków z zakresu 

35 Sygn. P 90/08, OTK ZU nr 3/A/2011, poz. 21.
36 Sygn. P 27/11, opubl. 12 października 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1124).
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tego właśnie, a do stosowania represji karnej za naruszenie jego przepisów, jako 
ultima ratio, powinno dochodzić w ostateczności. 

W uzupełnieniu powyższych rozważań warto przywołać także postanowienie 
z 9 grudnia 2008 r.37, w którym Trybunał Konstytucyjny przeciwstawił się nie-
ograniczonej swobodzie ustawodawcy w kształtowaniu zasad odpowiedzialności 
za konkretne zachowania naruszające porządek prawny, co powinno następować 
z poszanowaniem zasady państwa prawnego. 

W przywołanym postanowieniu wyraził on także pogląd, zgodnie z którym 
wprowadzenie do przepisów prawnych zasad odpowiedzialności – w ramach 
której mieści się również procedura wymierzania sankcji – nie może odbywać 
się z naruszeniem zasad równości i sprawiedliwości (zob. wyrok z 29 czerwca 
2004 r.38), a sankcje te muszą być równocześnie adekwatne, racjonalne i współ-
miernie dolegliwe do popełnionego bezprawia (zob. wyrok z 30 listopada 2004 r.39 
i powołane tam inne orzecznictwo).

Równocześnie w doktrynie wskazuje się40 na to, że: „prawo podatkowe w de-
mokratycznym państwie prawnym powinno być podporządkowane konstytucji, 
nie tylko w procesie jego tworzenia, lecz także w nie mniejszym zakresie gdy 
jest ono stosowane”. 

3. Zakończenie

Przeprowadzona analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego prowadzi 
do postawienia tezy o niedopuszczalności „swobody ustawodawcy w kształto-
waniu zasad odpowiedzialności za konkretne zachowania naruszające porządek 
prawny”, co stanowi punkt wyjścia dla wskazania granic dla stosowania sankcji 
podatkowych.

Pierwszy rodzaj kryteriów dla wyznaczania tej granicy można wytyczyć 
w następstwie stosowania przyjętej definicji pojęcia „sankcja podatkowa”, na 
podstawie której należałoby dokonywać kwalifikacji czynu popełnionego przez 
każdego podatnika jako:
1) naruszenia przez niego co najmniej jednego z ciążących na nim obowiązków 

określonych w ustawach podatkowych, służących ujawnieniu obowiązku 
podatkowego lub zobowiązania podatkowego; 

37 Sygn. P 52/07, OTK ZU nr 10/2008, poz. 184.
38 Sygn. P 20/02, OTK ZU nr 6/A/2004, poz. 61, pkt 3.
39 Sygn. SK 31/04, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 110, pkt 5.
40 R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995, s. 67.
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2) czynu zabronionego w zamiarze osiągnięcia bezprawnej korzyści – niezapła-
cenia podatku w całości lub w części, którego popełnienie może doprowadzić 
do nałożenia określonej w przepisach KKS sankcji karnej skarbowej.
Rozgraniczenie takie nie jest jednak jednoznaczne, bowiem naruszenie obo-

wiązków instrumentalnych zawsze potencjalnie doprowadzić może do uszczu-
plenia należności Skarbu Państwa lub samorządu. Tym niemniej mogą także 
występować sytuacje, gdy nieujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania 
nie niesie ze sobą groźby niezapłacenia podatku, np. wtedy gdy nie ujawniamy 
zdarzenia znaczącego podatkowo – prowadzenia działalności gospodarczej, ale 
nie osiągamy dochodu w takiej wysokości, by powstało zobowiązanie podatkowe.

W celu urzeczywistnienia tego rozróżnienia należałoby de lege ferenda 
wprowadzić do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa definicję pojęcia 
„sankcja podatkowa”. 

W literaturze zwraca się41 uwagę, że za określeniem tego pojęcia w ustawie 
przemawia konieczność stosowania reguły ad minori ad maius, gdyż w porów-
naniu – z ustawowo definiowanymi podatkami – sankcje podatkowe w większym 
stopniu ingerują w prawo własności i są mniej akceptowane przez podatników.

Drugi rodzaj kryteriów wyznaczania granicy można wskazać w następ-
stwie stosowania zasady ne bis in idem, wynikającej z art. 2 Konstytucji RP. 
Analiza tej zasady pozwoliła na wyodrębnienie następujących reguł (założeń), 
które wpływają na ukształtowanie omawianej granicy:
1) niedopuszczalność podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn;
2) niezbędność prowadzenia i stosowania szerokiej definicji „postępowań kar-

nych”;
3) konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się sankcji podatkowych, 

stwarzających zagrożenia dla poszanowania praw i interesów podatnika; 
4) konieczność określenia przez prawo okoliczności, w których sankcje po-

datkowe mogą być nakładane, oraz zapewnienia kontroli legalności decyzji 
dotyczącej ich nałożenia przez niezawisły i bezstronny sąd. 
Trzeci rodzaj kryteriów wyznaczania granicy można wskazać w następ-

stwie stosowania zasady proporcjonalności, wynikającej z art. 2 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Analiza tej zasady pozwoliła na wyodrębnienie 
następujących reguł (założeń), które wpływają na ukształtowanie omawianej 
granicy:
1) konieczność ochrony określonych przez Konstytucję wartości w sposób 

najmniej uciążliwy dla podmiotów; 

41 P. Majka, Sankcje w prawie podatkowym, C.H. Beck, Warszawa 2011, Legalis [on-line].
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2) niedopuszczalność stosowania sankcji nieadekwatnych do wagi chronionych 
praw i wolności oraz nadmiernie represywnych.
Czwarty rodzaj kryteriów wytyczania granicy można wskazać w na-

stępstwie stosowania zasady demokratycznego państwa prawnego, wynikającej 
z art. 2 Konstytucji. Analiza tej zasady pozwoliła na wyodrębnienie następujących 
reguł (założeń), które wpływają na ukształtowanie omawianej granicy:
1) niedopuszczalność nadmiernej penalizacji oraz stosowania w przepisach 

dotyczących sankcji znamion ocennych niedookreślonych, dopuszczających 
różne ich rozumienie;

2) pierwszeństwo stosowania sankcji podatkowych przed sankcjami karnymi 
skarbowymi;

3) niedopuszczalność całkowitej swobody ustawodawcy w kształtowaniu zasad 
odpowiedzialności za konkretne zachowania naruszające porządek prawny.
Piąty rodzaj kryteriów wytyczania granicy można wskazać na podstawie 

prawa do sądu, określonego w art. 45 Konstytucji. Analiza tego prawa pozwoliła 
na wyodrębnienie następujących reguł (założeń), które wpływają na ukształto-
wanie omawianej granicy:
1) konieczność stosowania szerokiej definicji pojęcia „sprawa”, do której roz-

patrzenia przez sąd każdy ma prawo i zasady sprawiedliwego rozpatrzenia 
sprawy przez sąd;

2) niedopuszczalność stosowania przy nakładaniu sankcji podatkowych reguł 
odpowiedzialności karnej, ponieważ sankcja podatkowa nie jest sankcją 
w rozumieniu prawa karnego;

3) konieczność stosowania tzw. „obiektywnej koncepcji odpowiedzialności” 
w stosunku do sankcji administracyjnych.
Przeprowadzone badania doprowadziły także do sformułowania postulatów 

de lege ferenda, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach 
ustawy Ordynacja podatkowa. Są to: 
1) postulat dotyczący sformułowania zunifikowanych zasad wymiaru sank-

cji podatkowych;
2) postulat dotyczący określenia zasad przedawnienia – wprowadzenie 

przepisów określających termin przedawnienia prawa do nałożenia sankcji 
podatkowej42.
Jeśli chodzi o pierwszy postulat, to dotyczy on przepisów proceduralnych 

odnoszących się do postępowania w sprawie nałożenia sankcji podatkowej – 

42 Propozycje powyższych postulatów zostaną zaprezentowane w odrębnej publikacji.
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tzw „zasad postępowania sankcyjnego”. Wprowadzenie ich do Ordynacji podat-
kowej powinno stanowić gwarancję ochrony praw podmiotu sankcjonowanego.

Dzięki ich stosowaniu w procesie wymierzania sankcji podatkowej powinno 
dochodzić do badania stopnia przyczynienia się podmiotu sankcjonowanego do 
powstałego naruszenia obowiązku naruszenia co najmniej jednego z ciążących 
na nim obowiązków określonych w ustawach podatkowych, w następstwie czego 
mogłoby dochodzić do: 

 – miarkowania wysokości nakładanej sankcji, 
 – a nawet umorzenia jej wymiaru. 

W procesie postulowania zmian należy pamiętać o tym, że zasady tworzenia 
norm prawa podatkowego wyprowadzone z norm konstytucyjnych powinny 
dawać podstawowe gwarancje ochrony prawnej obywateli, zarówno w procesie 
ich tworzenia, jak i ich treści43.
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LIMITATION ON USE OF TAX PENALTIES IN LIGHT OF THE RIGHTS  
AND PRINCIPLES RESULTING FROM THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION

( S u m m a r y )

Polish legislator has not taken so far attempts to define in the Tax Code the term “tax penalty”. Thus 
there is not also a Polish tax law, the rules of time for this type of sanction, which the introduction 
to this particular bill would guarantee the protection of the rights of sanctioned subject. The current 
legislation does not specify the period of limitation of the right to impose sanctions for tax purposes.

In this article were presented the results of research, following which defined the term “tax 
penalty”, which can be used in future legislative work relating to the amendment of the Tax Code. It 
was made an attempt to solve a scientific problem, which is to define the boundaries of the applica-
tion of tax penalties. To this end, a research was conducted which included the rights and principles 
resulting from the provisions of the Constitution, among which sought sources of this distinction.

Following the analysis of jurisprudence of the Constitutional Court attempted to formulate 
rules (assumptions) that affect the shape indicated in this Article limits. Formulated as de lege 
ferenda postulates that should be in the future reflected in the provisions of the Tax Code, and their 
development is a continuation of research.
Keywords: tax penalty; the boundaries of the application of tax penalties; jurisprudence of the 
Constitutional Court; law and rules arising from the provisions of the Constitution RP


