
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ustawą z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.2015.1649) wprowadzono do ordynacji podatkowej 

istotne zmiany w zakresie doręczeń. Zamiany te obejmują m.in. profesjonalnych pełnomocników 

(adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych), z którymi, począwszy od 1 stycznia 

2016 r., organy podatkowe kontaktują się drogą elektroniczną. Z doręczeń elektronicznych mogą 

korzystać także podatnicy, którzy nie ustanowili w sprawie pełnomocnika. 

Jednym ze sposobów doręczeń jest przesyłanie korespondencji na skrzynkę odbiorczą podatnika 

lub pełnomocnika na platformie ePUAP. Z przekazywanych mi informacji wynika, że dokumenty 

doręczane za pośrednictwem ePUAP przez organy podatkowe wysyłane są jako pliki nieedytowalne 

(PDF) lub edytowalne (ODT) i każdorazowo podpisywane są kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Zgłaszający się do mnie pełnomocnicy podatników wskazują na pojawiające się problemy w 

doręczaniu korespondencji w opisany sposób. W niektórych przypadkach przesyłane pliki można 

zapisać na dysku komputera i otworzyć bez dodatkowych działań. W innych przypadkach wymaga to 

zainstalowania na komputerze dodatkowych aplikacji. Urzędy skarbowe nie udzielają żadnych 

informacji co do tego, jakie powinny być to aplikacje, skąd można je bezpiecznie i legalnie pobrać 

oraz czy są to aplikacje odpłatne, czy też nie. Takich informacji nie udziela również Krajowa 

Informacja Podatkowa ani dział pomocy technicznej ePUAP. 

Problem jest o tyle istotny, że zanim podatnik (lub pełnomocnik) zapozna się z treścią pisma, 

podpisuje tzw. urzędowe poświadczenie odbioru. Po jego podpisaniu organ uznaje korespondencję za 

doręczoną i rozpoczyna bieg termin do złożenia odwołania, zażalenia czy wykonania zobowiązania 

zawartego w takim piśmie, nawet jeśli z przyczyn technicznych jego odbiorca nie może zapoznać się 

treścią przesłanego dokumentu. 

Proszę zatem o wyjaśnienie: 

‒ w jakich formatach organy podatkowe powinny wysyłać korespondencję w sprawie, 

‒ czy w celu jej otwarcia należy korzystać z jakichkolwiek dodatkowych narzędzi, a jeśli tak, to z 

jakich i gdzie dostępnych? 

Proszę także o informację, czy ministerstwo planuje opublikowanie na swoich stronach 

internetowych lub w inny sposób oficjalnej informacji we wskazanym zakresie oraz w jaki sposób 

powinni postępować adresaci korespondencji doręczanej za pośrednictwem ePUAP w sytuacji, gdy z 

przyczyn technicznych nie jest możliwe zapoznanie się przez nich z treścią pisma. 

Kazimierz Kleina 

 


