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Nawiązując do pisma z dnia 19 grudnia 2014 r. nr GMS-WP-173-277/14, przy 

którym przekazano prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie przedstawiam następujące 

stanowisko. 

Projekt podejmuje próbę modyfikacji polskiego prawa podatkowego pod kątem 

wypracowama kompromisu pomiędzy dwiema wartościami konstytucyjnymi: 

koniecznością zachowania równowagi budżetowej państwa, wspieranej zasadą 

powszechności opodatkowania wedle art. 84 Konstytucji oraz zakazem 

nieuzasadnionej ingerencji władzy publicznej w prawa jednostki, mającym źródło w 

art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. 

Intencje przyświecające projektodawcy zasługują na akceptację, tym niemniej 

zaakcentować należy, iż wszelkie zmiany w obowiązującym stanie prawnym 

dotyczącym tej gałęzi prawa wymagają szczególnej rozwagi, albowiem zbiór 

przepisów prawa podatkowego jest bardzo rozbudowany i łatwo o utratę jego 

spójności wewnętrznej. Ewentualne niedociągnięcia w tym zakresie mogą stanowić 

podłoże sprzyjające rozwijaniu się tzw. szarej strefy w obrocie gospodarczym, a w 

konsekwencji mogą ułatwiać popełnianie przestępstw przeciwko interesom fiskalnym 

państwa. 

2015 r. 
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Zasadniczą ideą projektu jest wprowadzenie do systemu prawa podatkowego 

zasady in dubio pro tributario. Projektowany art. 2a o.p. stanowi, iż "niedajqce się 

usunqć wqtpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się nako

rzyść podatnika". 

W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazywano, 

że zasada in dubio pro tributario jest quasi-logiczną konsekwencją zasad określonych 

w art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawa) i art. 84 (zasada ustawowej 

regulacji opodatkowania) ustawy zasadniczej oraz zawartej w konstytucji zasady 

określoności (wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. SK 18/09, Lex nr 1353497). 

W myśl tej zasady ciężar negatywnych skutków nieprecyzyjnego formułowania 

przepisów winien obciążać organy państwa, a nie podatnika. 

Omawiana reguła wykładni funkcjonalnej dotycząca regulacji podatkowych 

nakazuje - w wypadku nieusuwalnej wieloznaczności przepisu prawnego - odtworzyć 

z niego normę prawną, która uwzględnia interes podatnika (wyrok TK z dnia 18 lipca 

2013 r. sygn. SK 18/09, Lex nr 1353497; wyrok NSA w Łodzi z dnia 19 września 2001 

r. sygn. l SA/Łd 48101, Lex nr 53622; wyrok NSA w Gdańsku z dnia 17 marca 1995 r. 

sygn. SA/Gd 804194, Lex nr 22916), jednak w praktyce organów podatkowych 

i sądów administracyjnych dochodziło często do rozstrzygnięć na niekorzyść 

podatników (W Szewc, M Broniecki, Jeszcze raz o zasadzie in dubio pro tributario, 

[w:] Podatnik versus organ podatkowy, red. P. Borszowski i inni, Wrocław 2011, str. 

192). Dlatego też z akceptacją należy odnieść się do propozycji wyrażenia omawianej 

zasady wprost w przepisach ustawy. 

W piśmiennictwie od dawna podkreślano, iż w związku z obowiązującą 

w Polsce metodą samoobliczania podatku zachodzi potrzeba wprowadzenia zasad 

chroniących podatnika, którego nie powinny obciążać konsekwencje obowiązywania 

niejasnych i często zmienianych przepisów prawa podatkowego. Postulowano w 

związku z tym wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika 

(A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, Przegląd Podatkowy 

2009/8 str. 22 inast.; Artur Hcilasz, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, 

https:/1 europeanlegalculture. wordpress. com/20141051191 rozstrzyganie

watpliwosci-na-korzysc-podatnika/). Dodatkowo podnoszono, że wmna ona 
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obowiązywać również w odniesieniu do faktów i powodować podwyższanie 

wymagań, które winny być spełnione, aby dana okoliczność mogła być uznana za 

udowodnioną przez organy podatkowe (A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na 

korzyść podatnika, Przegląd Podatkmvy 200918 str. 22 i nast.). Podobne poglądy 

wyrażano również w orzecznictwie (wyrok NSA z dnia 18 stycznia 1988 r. sygn. fil SA 

964/87, Lex nr 10041). 

W przedłożonym do oceny projekcie zasada in dubio pro tributario odnosi się 

wyłącznie do interpretacji przepisów prawa podatkowego. Nie stanowi ona zatem 

odpowiednika obowiązującej w prawie karnym zasady in dubio pro reo, zawartej 

wart. 5 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 

Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), która znajduje zastosowanie do zagadnień faktycznych, 

w doktrynie brak natomiast zgodności co do tego, czy obejmuje również zagadnienia 

prawne (por. J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz do art. 5 kpk, Lex 2014, teza 6). 

W omawianym projekcie proponuje się natomiast wprost ograniczenie tej 

zasady do niejasności w interpretacji przepisów, co rodzi obawę, iż w praktyce nowy 

przepis art. 2a o.p. może być wykorzystywany do rozstrzygania wątpliwości 

faktycznych na korzyść organów podatkowych. 

Projekt w znaczącym stopniu zmienia zasady przedawnienia zobowiązań po

datkowych. W uzasadnieniu podkreślono, iż krótki termin przedawnienia 

podatkowego może przyczynić się do efektywnego poboru podatków, niestety tylko 

w niewielkim stopniu odniesiono się do zagadnienia rezygnacji z instytucji 

zawieszenia terminu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania w sprawie 

o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (proponowane skreślenie art. 70 

§ 6 pkt l i § 7 pkt l o.p.). Natomiast oczywistą konsekwencją uchylenia art. 70 § 6 

pkt l jest uchylenie również art. 70 § 7 pkt l i art. 70c o. p. 

W kontekście zawartej w projekcie propozycji wyeliminowania z porządku 

prawnego przesłanki zawieszenia i wstrzymania rozpoczęcia biegu terminu 

przedawnienia określonej wart. 70 § 6 pkt l o.p., konieczne wydaje się podkreślenie, 

iż zasady przedawniania się zobowiązań podatkowych należy rozpatrywać 

w perspektywie art. 84 Konstytucji, ustanawiającego powszechny obowiązek 
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ponoszenia ciężarów świadczeń publicznych, a także art. 217 Konstytucji, który 

ustanawia władztwo finansowe państwa. 

Ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym w szczególności 

podatków, jest bowiem powszechnym obowiązkiem uregulowanym na poziomie 

konstytucyjnym, tj. w art. 84 oraz w przepisach zamieszczonych w rozdziale X 

Konstytucji. Przepisy prawa podatkowego mają zatem swoją własną, odrębną 

podstawę konstytucyjną, związaną z obowiązywaniem przepisu konstytucyjnego 

upaważmaJącego jednoznacznie do stanowienia przepisów ustawowych, 

konkretyzujących ten obowiązek (wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia: 11 

grudnia 2001 r., sygn. SK 16/00, OTK ZU nr 8/2001, poz. 257; 9 października 2007 r., 

sygn. SK 70/06, OTK ZU nr 9/A/2007, poz. 103). 

Zgodnie z art. 84 Konstytucji, każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów 

i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Przepis ten jest 

zgeneralizowanym ujęciem zasady, że adresaci Konstytucji korzystają nie tylko 

z wolności i praw, ale mają również konstytucyjne obowiązki. Obowiązek ponoszenia 

ciężarów świadczeń publicznych wiąże się ściśle z władztwem państwa w sferze 

finansowej, z jego zadaniami i odpowiedzialnością za ksztahowanie dochodów 

państwa. 

Art. 84 Konstytucji wprowadza zasadę powszechności 

opodatkowania. 

równości 

Zasada powszechności opodatkowania w znaczeniu podmiotowym oznacza, 

że obowiązek podatkowy powinien spoczywać na wszystkich, gdyż wszyscy muszą 

przyczyniać się do pokrywania wspólnych potrzeb. Wyrazem tej zasady jest również 

to, że wszystkie podmioty są tak dalece opodatkowane, jak określają to ustawy 

podatkowe (E. Fojcik - Mastalska, R. Mastalski, Zasada zupełności ustawowej 

w prawie podatkowym, [w:} Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga 

pamiątkowa ku czci prof Natalii Gaj!, Warszawa 1999 r., str. 389). 

Z zasady równości podatkowej wynika, że wszystkie podmioty, będące w 

takiej samej sytuacji ekonomicznej (w zakresie stanu majątkowego, rodzajów źródeł 

przychodów i ich wielkości), powinny być opodatkowane równo. Obowiązek 

ponoszenia podatków, nałożony w art. 84 Konstytucji, można odczytywać jako 
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powinność realizacji zasady równości na gruncie prawa podatkowego. Dopuszcza ona 

uzasadnione zróżnicowanie podmiotów i wiąże się ściśle z zasadą sprawiedliwości 

społecznej w ujęciu sprawiedliwości rozdzielczej, opartej na regule proporcjonalności, 

zgodnie z którą sprawiedliwe jest to, co proporcjonalne (L. Garlicki, Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom IIL Warszawa 2003 r., uwagi do art. 84, 

str. 10). 

Płacenie podatków jest jedną z powinności jednostek wobec państwa, 

wynikającą z faktu, że każdy - korzystając z różnych form realizacji zadań 

publicznych przez państwo - powinien też partycypować w ich finansowaniu. 

Oceniając rozwiązania dotyczące zasad wygasania zobowiązań podatkowych 

wskutek upływu czasu, należy także uwzględnić, iż ustawodawca, nakładając podatki, 

szacuje wysokość wpływów budżetowych, pozwalających sfinansować 

zaprogramowane wydatki. Przedawnienie niewyegzekwowanych należności 

podatkowych, jeśli zjawisko to przybierze znaczne rozmiary, może w rezultacie 

skutkować trudnościami w realizacji zaplanowanych zadań państwa. 

Niewywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych godzi przy tym nie tylko w interes 

finansowy Skarbu Państwa lub uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego, ale 

również narusza szeroko pojęty interes publiczny, sprzeciwiając się równocześnie 

zasadom sprawiedliwości społecznej. 

W świetle zasady powszechności i sprawiedliwości podatkowej nie można 

zatem zaakceptować sytuacji, w której niektórzy podatnicy uchylają się od 

wypełnienia ciążącego na nich obowiązku, korzystając jednakże ze świadczeń 

publicznych finansowanych z podatków płaconych przez pozostałych podatników. 

Pożądanym konstytucyjnie sposobem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest 

szeroko rozumiana zapłata podatku (obejmująca także potrącenie czy zaliczenie 

nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku, które prowadzą do zaspokojenia wierzyciela 

podatkowego). Inne sposoby ustania więzi między wierzycielem podatkowym a 

dłużnikiem, które nie prowadzą do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, powinny być 

traktowane w kategoriach wyjątku. Jest on dopuszczalny o tyle, o ile przemawiają za 

nim określone wartości wyrażone w ustawie zasadniczej (wyrok Trybunału 
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Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 201 l r., sygn. P 26110 i przytoczone tam 

wcześniejsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego). 

Nie oceniając jednoznacznie kwestii konstytucyjności przyjętej w projekcie 

regulacji dotyczącej uchylenia tychże przepisów, wydaje się, że konieczne jest jednak 

wyraźne podkreślenie, iż instytucja przewidziana w art. 70 § 6 pkt l o.p. dotyczy 

zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w odniesieniu do 

grupy podatników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż niewykonanie 

zobowiązań podatkowych jest związane z popełnieniem przez nich przestępstw 

skarbowych lub wykroczeń skarbowych. Instytucja przewidziana wart. 70 § 6 pkt l 

o.p. ma zatem zapobiegać uchylaniu się od spełnienia konstytucyjnego obowiązku 

podatkowego, które ma charakter przestępczy. 

W tym aspekcie należy wskazać na występujący w praktyce związek 

pomiędzy postępowaniami podatkowymi dotyczącymi niewywiązywania się ze 

zobowiązań podatkowych i postępowaniami przygotowawczymi w sprawach 

o przestępstwo z art. 299 Kodeksu karnego (tzw. pranie brudnych pieniędzy). 

Niezależnie od powyższego, wydaje się, że wskazane jest także zwrócenie 

uwagi, iż usunięcie z porządku prawnego przepisu art. 70 § 6 pkt l o.p., w następstwie 

czego wyłączona zostałaby możliwość zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego w sytuacji, gdy wszczęto postępowanie przygotowawcze w związku 

z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego wiążącego się niewykonaniem 

tegoż zobowiązania - prowadzić mogłoby do aksjologicznie nieuzasadnionych 

i niezrozumiałych z punktu widzenia państwa prawnego normatywnych konstatacji. 

Rozwiązanie takie w swoisty sposób promowałoby bowiem tę grupę podatników, co 

do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego wiążącego się z 

niewywiązaniem się przez nich z zobowiązań podatkowych. 

Prowadziłoby też do nantszema szeregu omawianych wcześniej 

fundamentalnych wartości, w tym ważnego z punktu widzenia państwa prawnego 

poczucia sprawiedliwości podatkowej oraz konstytucyjnej zasady powszechności 

ponoszenia danin publicznych. Porlatnicy uchylający się od ponoszenia ciężarów 

publicznych naruszają zasadę dobra wspólnego, czyniąc to na koszt pozostałych 

podatników, płacących podatki. W tym kontekście ponownie podkreślić należy, że 
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zachowanie podatnika, polegające na uchylaniu stę od płacenia podatku, stanowi 

naruszenie konstytucyjnego obowiązku, wynikającego z art. 84 i wprowadzonego 

zgodnie z art. 217 Konstytucji. Żadna z konstytucyjnych zasad nie powinna zaś służyć 

za podstawę do ochrony podatników uchylających się od obowiązku mającego swoje 

umocowanie w Konstytucji. 

Reasumując, zawarta w projekcie propozycja wyeliminowania z porządku 

prawnego przesłanki zawieszenia i wstrzymania rozpoczęcia biegu terminu 

przedawnienia określonej wart. 70 § 6 pkt l o. p., wymaga głębszego rozważenia, pod 

kątem jej zgodności z ustawą zasadniczą. 

Nie budzi natomiast wątpliwości konstytucyjnych proponowane uchylenie 

przepisu art. 70 § 8 o.p., albowiem w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 8 października 2013 r., sygn. SK 40/12 (OTK ZU nr 7/A/2013), regulacja ta 

jest sprzeczna z art. 64 ust. 2 ustawy zasadniczej. 

Odnosząc stę do propozyCJI fakultatywnego uzasadniania deklaracji 

korygującej (art. 81 § 2 o.p. i art. 16a k.k.s.), należy opowiedzieć się za słusznością 

przyjęcia takiego rozwiązania, albowiem żadne przepisy prawa podatkowego nie 

określają wymogów takiego uzasadnienia i brak jest przesłanek, kiedy uzasadnienie to 

należy uznać za "wystarczające". 

Warto jednak przypomnieć, iż motywem wprowadzenia art. 16a k.k.s. była 

chęć zaniechania karania za błędy i pomyłki w deklaracjach podatkowych (J. Wilk, 

Glosa do postanowienia SN z dnia 20 czerwca 2012 r. sygn. l KZP 3/12, Prokuratura 

i Prawo 201312 str. 172), co wynikało m.in. z wymogu złożenia pisemnego 

uzasadnienia złożenia korekty. W aktualnym brzmieniu art. 16a k.k.s. dotyczy jednak 

również sprawców umyślnych przestępstw. Przepis ten (w odróżnieniu do art. 16 

k.k.s.) nie określa ani formy, ani treści uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji i 

skoro korekta została zaakceptowana przez organ kontroli skarbowej, to trudno 

byłoby kwestionować dopełnienie przez sprawcę obowiązku złożenia uzasadnienia, 

zarzucając, że nic posiada ono wymaganej formy lub treści (L. Wilk, Glosa do 

postanowienia SN z dnia 20 czerwca 2012 r. sygn. l KZP 3/12, Prokuratura i Prawo 

201312 str. 172). 
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Nie negując celowości przyjęcia rozwiązania polegającego na rezygnacJI z 

wymogu uzasadnienia, przypomnieć należy, iż art. 16a k.k.s. spotkał się z krytyczną 

oceną w piśmiennictwie prawniczym (L. Wilk, Glosa do postanowienia SN z dnia 20 

czerwca 2012 r. sygn. I KZP 3112, Prokuratura i Prawo 201312 str. 172; L. Wilk, 

Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 

201217-8, k. 16; G. Łabuda, Komentarz do art. 16a kks, Lex 2012 teza I), zwłaszcza 

wobec faktu, że uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po 

zakończeniu kontroli podatkowej (art. 81 b§ l pkt 2 lit. a o.p.). 

Zdaniem niektórych autorów tylko prawidłowość wyjaśnień zawartych w 

uzasadnieniu daje podstawę do merytorycznej skuteczności korekty, czyli 

skutecznego prawnie dokonania zmian w zapisach poprzednio złożonej deklaracji 

podatkowej -w konsekwencji zaś skorzystania z dobrodziejstwa art. 16a k.k.s. (T. 

Grzegorczyk, Komentarz do ar t. 16a kks, Lex 2009 teza 4). 

Nie wydaje się jednak, by proponowana zmiana mogła istotnie zmienić 

praktykę stosowania art. 16a k.k.s skoro prawidłowość dokonanej korekty może być 

ustalona bez oświadczenia podatnika w tym zakresie, a brak jest przesłanek do oceny 

prawidłowości samego uzasadnienia. 
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