
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 4 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa  

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadza 

do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  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”; 

2)  w art. 1, art. 2a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2a. Niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 

podatkowego organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub innej strony 

postępowania.”; 

3)  dotychczasowy art. 1 oznacza się jako art. 3a; 

4)  w art. 4, w ust. 1 skreśla się zdanie drugie. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 4 poprawki.  

 

Poprawki nr 1 i 3 czynią tytuł ustawy adekwatnym do jej treści. 

Zakres przedmiotowy rozpatrzonej przez Senat 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.  

 

Poprawka nr 2 zmienia przepis dotyczący zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść 

podatnika. 

Senat podjął decyzję o zmianie normatywnego wyrażenia zasady in dubio pro tributario 

kierując się brzmieniem pytania trzeciego zawartego w postanowieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego 

referendum. Przepis Ordynacji podatkowej powinien być maksymalnie bliski wskazanemu 

pytaniu referendalnemu: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 

wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika”. Jak chce 

wyjaśnienie do tego pytania: „Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „Tak” oznacza zgodę (…) 

na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą 

w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te 

rozstrzygać na korzyść podatnika”. 

Sytuacja, w której istnieją „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów 

prawa podatkowego” powinna prowadzić do wniosku, że taki przepis jest niekonstytucyjny, 

nie można bowiem z jego treści odczytać żadnej normy. Taki przepis nie powinien być 

stosowany, lecz powinien być poddany kontroli konstytucyjnej. Tymczasem zasada in dubio 

pro tributario ma obejmować przypadki, w których brzmienie przepisu dopuszcza różne 

i równoważne jego wykładnie. Wówczas należy dać pierwszeństwo wykładni na korzyść 

podatnika. Poprawka Senatu zakłada więc, że przedmiotem zastosowania zasady 
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rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika powinno być ustalenie jednego znaczenia 

przepisu, gdy z treści przepisu można odczytać różne jego znaczenia (a nie gdy z przepisu nie 

można odczytać żadnego znaczenia). 

Rozpatrywany art. 2a Ordynacji podatkowej rodzi też wątpliwości związane z brakiem 

wyraźnego wskazania adresata przepisu. W opinii Senatu zasada in dubio pro tributario nie 

może być stosowana samodzielnie i subiektywnie „przez każdego” oraz „pozaprocesowo”, 

a więc w oderwaniu od wypracowanych zasad wykładni prawa oraz zasad rządzących 

procedurami podatkowymi. Zasada ta powinna być skierowana do organu podatkowego, 

i stosowana przez organ we wszystkich procedurach podatkowych. Zapewni to jej stosowanie 

łącznie z innymi zasadami postępowania podatkowego, w tym z zasadą legalizmu. 

Podnieść też trzeba, że kwestionowany przepis nakazuje rozstrzygać niedające się 

usunąć wątpliwości na korzyść podatnika. Poza zakresem przepisu pozostaje więc objęcie 

nakazem uwzględniania wątpliwości na korzyść płatników, inkasentów, następców prawnych 

i osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe. Jeśli wskazana grupa podmiotów 

byłaby pozbawiona ochrony wynikającej z nakazu rozstrzygania wątpliwości na ich korzyść, 

to w istocie doszłoby do zawężenia, w stosunku do tej grupy podmiotów, możliwości 

stosowania dyrektywy wykładni na korzyść adresatów przepisów podatkowych. Takie 

zróżnicowanie trudno uznać za uzasadnione. Poprawka Senatu zmierza do rozszerzenia 

zakresu art. 2a Ordynacji podatkowej także na innych niż podatnicy adresatów przepisów 

prawa podatkowego. 

 

Poprawka nr 4 usuwa sprzeczność pomiędzy przepisami i skreśla rozwiązanie, zgodnie 

z którym podatnik, na żądanie kontrolującego, jest obowiązany zapewnić dostęp do 

dokumentacji w miejscu jej przechowywania. 

Zgodnie z art. 80a ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

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 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, z jednej strony, pozwala na przeprowadzenie kontroli 
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w miejscu przechowywania dokumentacji (innym niż siedziba lub miejsce prowadzenia 

działalności) tylko za zgodą przedsiębiorcy. Z drugiej strony stanowi o obowiązku 

zapewnienia dostępu do dokumentacji w miejscu prowadzenia lub przechowywania, jeśli 

udostępnienia jej w siedzibie może utrudniać prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę. 

W celu usunięcia sprzeczności Senat zdecydował się na skreślenie zdania drugiego 

w przedmiotowym przepisie. 

 

 


