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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Niedawno minął rok od przyjęcia Deklaracji Praw Podatnika. Wspomniana deklaracja opracowana została
przez przedstawicieli środowisk akademickich oraz doradców podatkowych. Warto też podkreślić, że w pra-
cach nad nią czynny udział brali również sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dokumencie tym spisane zostały podstawowe prawa, jakie winny zostać zagwarantowane podatnikowi
w kontaktach z aparatem skarbowym w celu budowania właściwych relacji pomiędzy tymi podmiotami.
W uszczegółowieniu pierwszego punktu deklaracji postuluje się między innymi, aby akty normatywne
w dziedzinie prawa podatkowego były przejrzyste i zrozumiałe oraz aby ich uchwalanie odbywało się z po-
szanowaniem zasady zachowania odpowiedniego vacatio legis, jak również zasady nieretroaktywności prze-
pisów niekorzystnych dla podatnika. Ponadto proponowane jest odrzucenie funkcjonującego powszechnie
w prawie podatkowym tak zwanego domniemania nieuczciwości podatnika. Pozostałe punkty odnoszą się
zarówno do konkretnych instytucji prawa materialnego i proceduralnego (na przykład do zapłaty podatku
w wysokości wynikającej z deklaracji podatkowych, prawa do udziału w rzetelnie prowadzonym postępowa-
niu podatkowym, prawa do naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku orzeczenia organu władzy publicz-
nej), jak i do procesu legislacyjnego (na przykład prawa do oceny prawa podatkowego). Autorzy deklaracji
wskazali ponadto na prawo do dobrego traktowania przez administrację podatkową, z którym ściśle powiąza-
ne jest prawo do informacji w sprawach z zakresu opodatkowania.

Tak naprawdę wiele praw i gwarancji, o których wspomina się w deklaracji, można wywieść z konstytu-
cji, chociażby w związku z zasadą konstytucyjnego państwa prawnego, albo z innych przepisów prawa po-
datkowego. Uczynienie zadość pozostałym postulatom może wymagać podjęcia konkretnych działań o cha-
rakterze legislacyjnym lub organizacyjnym. Niezależnie jednak od tego istotnym walorem deklaracji jest już
samo spisanie w jednym miejscu szeregu wytycznych, które mają wpływ na usprawnienie całego systemu
podatkowego. Przedmiotowe rozwiązanie, czyli spisanie swego rodzaju konstytucji prawa podatkowego,
sprzyja bowiem podnoszeniu świadomości prawnej podatników oraz aktywnemu włączaniu ich w tworzenie
przepisów podatkowych (co może być szczególnie pomocne podczas eliminowania martwych przepisów lub
tak zwanych bubli prawnych). Skuteczne wdrożenie wszystkich postulowanych rozwiązań może także prze-
łożyć się na podniesienie zaufania społecznego do organów podatkowych i obowiązującego prawa.

Deklaracja Praw Podatnika nie jest dokumentem prawnie wiążącym. Dlatego też proszę Pana Ministra
o oficjalne poparcie opisanej inicjatywy i rozpropagowanie zapisów deklaracji w urzędach administracji
skarbowej. Proszę także, aby rozważył Pan możliwość opracowania projektów nowelizacji przepisów prawa
w tych obszarach, w których jest to zasadne z punktu widzenia spełnienia postulatów zapisanych w deklara-
cji.

Z wyrazami szacunku
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