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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 988) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zakres przedmiotowy opiniowanej ustawy można podzielić na trzy odrębne 

zagadnienia. 

Po pierwsze, nowelizacja wprowadza do przepisów Ordynacji podatkowej, wyrażoną 

expressis verbis zasadę, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści 

przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. 

Po drugie, ustawa uchyla przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

i ustawy o podatku dochodowym osób prawnych dotyczące kasowego rozliczenia 

„przeterminowanych” faktur w podatkach dochodowych. Zgodnie z tymi przepisami 

(obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r.) w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu i nieuregulowania tych 

kwot w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do 

zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o kwotę wynikająca z tych dokumentów.  

Po trzecie, ustawa zmienia zasady dokonywania kontroli przedsiębiorcy na podstawie 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza możliwość przeprowadzenia 

kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania 

dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania 

działalności kontrolowanego. Wskazuje także, że w przypadku gdy dokumentacja jest 

prowadzona lub przechowywana poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie 

kontrolującego jest obowiązany zapewnić dostęp do dokumentacji w swojej siedzibie albo 
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w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie jej w siedzibie może 

w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie przez kontrolowanego działalności gospodarczej. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w wyniku 

rozpatrzenia projektu Senatu (druk sejmowy nr 2605) oraz projektu Prezydenta (druk 

sejmowy nr 3018).  

Projekty te stanowiły przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

jako projekt wiodący wybrała projekt prezydencki, w całości opierając swoje sprawozdanie 

na tym przedłożeniu. Poprawki wprowadzone przez Komisję zmierzały do ograniczenia 

materii nowelizacji. Komisja skreśliła zmiany przepisów dotyczących przedawnienia 

zobowiązań podatkowych (między innymi przewidzianego w senackim projekcie ustawy 

rozwiązania, zgodnie z którym zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub 

zastawem skarbowym przedawniają się na zasadach ogólnych), zmiany w zakresie 

możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej, zmiany 

dotyczące rezygnacji z obligatoryjnego uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej oraz 

zmiany związane z trybem zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych. Komisja 

wprowadziła też poprawkę, która przeformułowała zaproponowaną przez Prezydenta zasadę 

rozstrzygania wątpliwości przez organ podatkowy na korzyść podatnika wskazując, że organ 

ma przyjąć interpretację korzystną dla podatnika, „w przypadku różnych wyników wykładni 

przepisów prawa podatkowego”. W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) 

zgłoszono poprawkę powracającą w tym zakresie do brzmienia projektu prezydenckiego. 

Poprawka ta uzyskała poparcie w trzecim czytaniu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) zasada in dubio pro tributario. 

Zgodnie z opiniowaną ustawą Ordynacja podatkowa w art. 2a przesądzać ma, że 

niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się 

na korzyść podatnika.  
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Zasada rozstrzygania wątpliwości, jakie powstają przy wykładni przepisów, na korzyść 

podatnika (in dubio pro tributario) jest jedną z dyrektyw wykładni funkcjonalnej przepisów 

prawa podatkowego, wywodzoną wprost z przepisów Konstytucji. Jej źródła należy 

upatrywać między innymi w art. 2, art. 84 i art. 217 ustawy zasadniczej. Jest to zasada na 

trwale wpisana w porządek prawny. Znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego (np. wyroki z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09, z dnia 29 lipca 2014 r. P 

49/13, z dnia 8 lipca 2014 r. K 7/13), orzecznictwie sądów administracyjnych i poglądach 

doktryny.  

Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzenie przedmiotowej zasady 

wprost do ustawy zwiększyć ma ochronę praw podatnika, przede wszystkim w zakresie 

wykładni prawa, poprzez ograniczenie negatywnych skutków nieprecyzyjnego formułowania 

przepisów przez ustawodawcę, których ciężar obecnie przerzucany jest na podatnika. 

Nowododawany przepis art. 2a Ordynacji podatkowej budził wątpliwości 

sygnalizowane w opiniach prawnych przedstawionych podczas prac legislacyjnych w Sejmie. 

Zastrzeżenia, co do celowości normatywnego wyrażenia zasady rozstrzygania wątpliwości 

interpretacyjnych na korzyść podatnika lub samego brzmienia przepisu przedstawione zostały 

w opiniach A. Gomułowicza, T. Dębowskiej-Romanowskiej i H. Dzwonkowskiego
1
. 

Zastrzeżenia te, co do zasady, należy podzielić. Przede wszystkim powtórzyć trzeba, że 

kwestie wykładni prawa podatkowego nie powinny być przedmiotem regulacji prawnej, 

ponieważ są to wypracowane przez naukę prawa i orzecznictwo reguły egzegezy tekstu aktu 

prawnego, a nie normy prawa stanowionego.
2
 

Jak wcześniej wspomniano, w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów 

administracyjnych, stosowanie zasady in dubio pro tributario w procesie interpretacji 

przepisów prawa nie powinno budzić wątpliwości. Takie wątpliwości mogą się natomiast 

pojawić jeśli reguła ta zostanie wprowadzona expressis verbis do powszechnie 

obowiązujących przepisów. Należy zauważyć, że do rangi normatywnej zasady prawa 

podatkowego podniesiona zostanie tylko jedna z wielu reguł interpretacji tekstów prawnych. 

Tym samym należy postawić pytanie o relacje pomiędzy, wskazaną wprost w ustawie, zasadą 

in dubio pro tributario, a innymi zasadami wykładni przepisów prawa (podatkowego). 

                                                 

1 Opinie dostępne na http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3018. 

2 H. Dzwonkowki „Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP przedstawionego przez 

Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 3018). 
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W szczególności nierozstrzygniętym pozostaje, czy takie reguły jak zasada pierwszeństwa 

wykładni językowej, zakaz interpretacji rozszerzającej definicji legalnych, zakaz interpretacji 

wyjątków rozszerzająco, ścisłe interpretowanie przepisów dotyczących ulg i zwolnień 

podatkowych, jako reguły o nienormatywnym charakterze, będą musiały ustąpić 

pierwszeństwa, wyrażonej wprost w przepisach, zasadzie rozstrzygania wątpliwości na 

korzyść podatnika. 

Jeżeli, zgodnie z art. 2a Ordynacji podatkowej, na korzyść podatnika rozstrzyga się 

„niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego”, to hipoteza 

tego przepisu zakłada, że pomimo przeprowadzenia wykładni językowej, systemowej 

i funkcjonalnej przepisów, nie można ustalić treści normy prawnej. Tymczasem przy 

prawidłowej koncepcji wykładni, rezultatu w postaci „niedających się usunąć wątpliwości co 

do treści przepisów”, po prostu nie ma
3
. Jeśli prawidłowo przeprowadzona wykładania 

przepisów nie daje jednoznacznej odpowiedzi co do norm w nich wyrażonych, to przepisy te 

nie spełniają, wywodzonego z art. 2 Konstytucji, postulatu dostatecznej określoności 

przepisów prawa. Są więc sprzeczne z Konstytucją i jako takie nie mogą być podstawą do 

nakładania na podatnika obowiązków podatkowych. Jak zauważa Trybunał Konstytucyjny, 

stanowienie przepisów niejasnych i wieloznacznych jest naruszeniem art. 2 i 84 Konstytucji, 

wymagających ustawowej określoności w nakładaniu ciężarów i świadczeń publicznych, 

w tym podatków
4
. Samo ustanowienie ustawowej zasady in dubio pro tributario nie może 

zwolnić ustawodawcy z obowiązku przestrzegania zasad poprawnej legislacji
5
. Jak zauważa 

Rada Legislacyjna, na poczucie bezpieczeństwa prawnego podatników wpływa przede 

wszystkim jasność i spójność tekstu, o którą trzeba dbać na każdym etapie procesu 

legislacyjnego. Prawne sankcjonowanie reguły in dubio pro tributario jest natomiast 

wyrazem myślenia życzeniowego, sprowadzającego się do tezy, że formuła ta jest w stanie 

w sposób diametralny zmienić jakość polskiego prawa podatkowego.
6
 Tymczasem gwarancją 

bezpieczeństwa prawnego podatnika powinno być prowadzenie postępowania w sposób 

budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 Ordynacji podatkowej), zasada 

                                                 

3 A. Gomułowicz, Ekspertyza na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy 

– Ordynacja podatkowa w zakresie propozycji ujęcia art. 2a Op (druk 3018). 

4 wyroki TK z dnia 22 maja 2002 r., K6/02, z dnia 20 listopada 2002 r., k 41/02, z dnia 3 grudnia 2002 r., 

p 13/02 i z dnia 19 września 2006 K 7/05. 

5 A. Gomułowicz, Ekspertyza …. 

6 Opinia z 13 marca 2015 r. o projekcie stanowiska Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, dostępna na  

http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-13-marca-2015-r-o-projekcie-stanowiska-rzadu-wobec-

prezydenckiego-projektu-ustawy. 
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dwuinstancyjności postępowania podatkowego i zasada sądowej kontroli rozstrzygnięć 

organów podatkowych
7
. 

Biorąc pod uwag wyżej przedstawione argumenty należy postulować wykreślenie 

z opiniowanej ustawy zmiany zmierzającej do normatywnego wyrażenia zasady in dubio pro 

tributario. 

Propozycja poprawek: 

1) przedmiot ustawy określony w tytule otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”; 

2) skreśla się art. 1; 

Przepis art. 2a Ordynacji podatkowej rodzi też kolejne zastrzeżenia natury prawno-

legislacyjnej. 

Po pierwsze, art. 2a Ordynacji nakazuje rozstrzygać niedające się usunąć wątpliwości na 

korzyść podatnika. Poza zakresem przepisu pozostaje objęcie nakazem uwzględnia 

wątpliwości na korzyść płatników, następców prawnych i podmiotów przekształconych, 

a także osób trzecich. Takie zróżnicowanie trudno uznać za uzasadnione. Jeśli wskazana 

grupa podmiotów byłaby pozbawiona ochrony wynikającej z nakazu rozstrzygania 

wątpliwości na ich korzyść, to stwierdzić trzeba, że w istocie opiniowana ustawa zawęża, 

w stosunku do tej grupy podmiotów, możliwość stosowania dyrektywy wykładni na korzyść 

adresatów przepisów podatkowych. Trudno wskazać cechę istotną (relewantną) 

dopuszczającą różnicowanie sytuacji prawnej podatników oraz płatników, następców 

prawnych, podmiotów przekształconych i osób trzecich. Takie rozwiązania może budzić 

wątpliwości w świetle konstytucyjnej zasady równości. 

Po drugie, zgodnie z analizowanym przepisem niedające się usunąć wątpliwości 

rozstrzyga się „na korzyść podatnika”. Takie sformułowanie niesie za sobą ryzyko 

niejednoznaczności. Korzyść podatnika może być rozumiana jako korzyść wszystkich 

generalnie określonych adresatów przepisu albo korzyść konkretnego podatnika, 

w konkretnej sprawie, rozstrzyganej przez organ podatkowy. Tymczasem nie można z góry 

wykluczyć, że ten sam przepis, interpretowany w ten sam sposób, będzie w konkretnych 

stanach faktycznych korzystny dla jednego podatnika, a niekorzystny dla drugiego. Wartym 

                                                 

7 A. Gomułowicz, Ekspertyza … 
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rozważenia może być wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym wątpliwości rozstrzyga 

się na korzyść strony postępowania. 

Po trzecie, krytyce poddać należy samo umiejscowienie przepisu statuującego zasadę in 

dubio pro tributario w strukturze Ordynacji podatkowej, w jej przepisach ogólnych, 

bezpośrednio po określeniu zakresu przedmiotowego ustawy, a przed „słowniczkiem” 

wyrażeń ustawowych. Wydaje się, że właściwym powinno być zamieszczenie takiej zasady 

w dziale IV Ordynacji wśród zasad ogólnych postępowania podatkowego, takich jak zasada 

legalności działania organów podatkowych, zasada zaufania i informowania uczestników 

postepowania oraz zasada prawdy obiektywnej.  

Po czwarte, przepis art. 2a Ordynacji podatkowej stanowi o wątpliwościach „co do 

treści” przepisów prawa podatkowego. Sformułowanie to można uznać za nieprecyzyjne. 

Wątpliwości budzić może nie tyle sama treść przepisów (tekst tych przepisów), co 

prawidłowe odkodowanie z treści tych przepisów odpowiedniej normy prawnej.  

Powyższych wad legislacyjnych, w zasadniczym stopniu, pozwalało uniknąć brzmienie 

przepisów ujęte w sprawozdaniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Brzmienie to 

uwzględnia także, że interpretacja na korzyść podatnika powinna być dokonywana nie 

„w razie niedających się usunąć wątpliwości”, a w przypadku „różnych wyników wykładni”. 

Propozycja poprawki powraca do tego brzmienia: 

– art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14a: 

a) w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis art. 120a stosuje się odpowiednio.”, 

b) w § 9 po wyrazach „art. 120,” dodaje się wyrazy „art. 120a,”; 

2) w art. 14h po wyrazach „art. 120,” dodaje się wyrazy „art. 120a,”; 

3) po art. 120 dodaje się art. 120a w brzmieniu: 

„Art. 120a. W przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa 

podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony 

postępowania.”.”; 
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2) tytuł ustawy. 

Zakres przedmiotowy opiniowanej ustawy obejmuje trzy odrębne zagadnienia 

regulowane w czterech ustawach. Żadnej z nowelizowanych ustaw nie można uznać za 

wiodącą (główną), w stosunku do ustaw pozostałych, których zmiany miałyby jedynie 

charakter niezbędnych konsekwencji. Stąd, aby zrealizować dyrektywę Zasad techniki 

prawodawczej, zgodnie z którą tytuł ustawy powinien w sposób adekwatny informować o jej 

treści proponuje się następująca poprawkę: 

– przedmiot ustawy określony w tytule otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej”; 

3) art. 4 ustawy, art. 80a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 80a ust. 1 zdanie pierwsze kontrolę działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji (innym niż 

siedziba lub miejsce prowadzenia działalności) jedynie za zgodą (lub na wniosek) 

kontrolowanego. Jednocześnie, zgodnie z ze zdaniem drugim tego przepisu, kontrolowany 

jest obowiązany do zapewnienia dostępu do dokumentacji w miejscu jej prowadzenia lub 

przechowywania, jeśli udostępnienie jej w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić 

wykonywanie przez kontrolowanego działalności gospodarczej. Przepis ten może budzić 

wątpliwości. Z jednej strony bowiem pozwala na przeprowadzenie kontroli w miejscu 

przechowywania dokumentacji (innym niż siedziba lub miejsce prowadzenia działalności) 

tylko za zgodą przedsiębiorcy. Z drugiej stron stanowi o obowiązku zapewnienia dostępu do 

dokumentacji w miejscu prowadzenia lub przechowywania, jeśli udostępnienia jej w siedzibie 

może utrudniać prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę.  

Jeśli przepis art. 81a ust. 1, zgodnie z intencją wyrażoną w uzasadnieniu do projektu 

ustawy, ma zapewnić spójność przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

z przepisami dotyczącymi kontroli podatkowej, to należy zwrócić uwagę, że art. 285a § 1 

Ordynacji podatkowej nie uzależnia przeprowadzenia kontroli w miejscu przechowywania 

dokumentacji, od zgody kontrolowanego. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 4, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego,”. 

 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


