
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych za-

sad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje dwa rodzaje wpisów: 

stosunkowy oraz stały. 

Jeśli chodzi o ustalenia wysokości wpisu stosunkowego, kluczowe znaczenie ma wysokość należności 

pieniężnej objętej zaskarżonym aktem. Przy czym przepisy rozporządzenia różnicują procentową wysokość 

wpisu w zależności od przedziału, w jakim znalazła się kwestionowana kwota. Zasadą jest, że wraz ze wzro-

stem kwoty spornej zmniejsza się procentowy udział wpisu. Największy procentowy udział wpisu przypada 

na kwoty do 10000 zł (4%), wielkość ta maleje stopniowo o jeden punkt procentowy w przypadku kolejnych 

dwóch przedziałów (od 10000 zł do 50000 zł oraz od 50000 zł do 100000 zł) i w ostatnim przedziale (powy-

żej 100000 zł) osiąga poziom 1%. 

Zastosowany mechanizm powoduje jednak możliwość wystąpienia znaczących różnic w odniesieniu do 

wysokości wpisu, pomimo braku różnic w sumarycznej wartości kwestionowanej należności. Przykładowo, 

jeśli organ podatkowy w ramach prowadzonego postępowania wyda jedną decyzję obejmującą cały kontro-

lowany okres, na przykład rok, to wysokość ewentualnego wpisu będzie niższa, niż w przypadku gdyby or-

gan ten wydał szereg decyzji odnoszących się do poszczególnych miesięcy składających się na cały kontro-

lowany okres. Mówiąc konkretnie, jeśli w skali roku zakwestionowana kwota wyniosła 120000 zł, to od jed-

nej, zbiorczej decyzji na tę kwotę wpis wyniesie 1200 zł, a w przypadku rozbicia tej kwoty na 12 odrębnych 

decyzji po 10000 zł, od każdej z takich decyzji wpis wyniesie 400 zł, co w sumie da kwotę 4800 zł. Problem 

po stronie podatnika polega na tym, że nie może on zsumować kwot należności spornych wynikających z 

odrębnych decyzji. Wobec tego nie może on wnieść jednego niższego wpisu obliczonego w odniesieniu do 

kwoty ogólnej, tylko musi obliczyć i wnieść wpis odrębnie od kwoty wymienionej w każdej z zaskarżanych 

decyzji. 

Docierają do mnie sygnały o nasilającej się w ostatnim czasie praktyce organów podatkowych polegającej 

właśnie na rozbijaniu jednej należności na mniejsze części (osobne decyzje). Takie działanie powoduje po-

tencjalne zwiększenie wpływów budżetowych, niemniej jednak z punktu widzenia podatnika może być ono 

odbierane jako ograniczenie prawa do sądu. 

Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie opisanego problemu i o ewentualne 

podjęcie stosownych działań legislacyjnych zmierzających do wyeliminowania przypadków, kiedy od de 

facto tej samej kwoty spornej możliwe jest obliczenie wpisu w różnej wysokości. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 


