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Pytanie o zasady prawa
podatkowego wydaje si!
mie" czysto akademickie
znaczenie. Czy jednak zasa-
dy, o których dzi# b!dziemy
rozmawia", mog$ znale%"
praktyczne prze&o'enie
na post!powania podatko-
we prowadzone wobec
przedsi!biorców?
To prawda, o zasadach
zwykli!my my!le"
w kontek!cie rozwa#a$ czysto
teoretycznych. Tymczasem
zasady te to podstawowe
i nadrz%dne regu&y rz'dz'ce
post%powaniem, ale tak#e
cenne wskazówki
interpretacyjne w odniesieniu
do przepisów szczegó&owych,
dotycz'cych samego
post%powania. Naruszenie
zasad podatkowych mo#e by"
w pewnych przypadkach
samodzielnym zarzutem
w odwo&aniu czy skardze
do s'du administracyjnego,
a w odniesieniu
do ostatecznych decyzji
podatkowych, powodowa"
mo#e ich wadliwo!",
skutkuj'c'nawet
mo#liwo!ci'wzruszenia lub
stwierdzenia niewa#no!ci
tych decyzji.

Przyjrzyjmy si! zatem zasa-
dom post!powania nieco
bli'ej. Pierwsza z nich nazy-
wana jest zasad$ prawo-
rz$dno#ci i wywodzi si!
wprost z Konstytucji…
Istotnie, na pierwszym
miejscu ustawodawca
nieprzypadkowo umie!ci&
zasad%, w my!l której organy
podatkowe dzia&aj'
na podstawie przepisów
prawa, co oznacza, i#
podejmuj'c rozstrzygni%cie
w sprawie podatkowej,
powinny mie"na uwadze
zarówno przepisy prawa
materialnego, jak te# regulacje
procesowe. A to oznacza, #e
organ nie mo#e podejmowa"
#adnych decyzji z jednej
strony bez podstawy prawnej,
a z drugiej strony, nie mo#e
unika"podejmowania
decyzji, je!li wi'#'ce normy
prawne nak&adaj'na niego
taki obowi'zek (a to cz%sty
zarzut przy przewlek&o!ci
post%powania). Dodajmy
do tego, i#naruszenie zasady
praworz'dno!ci powoduje
niewa#no!"decyzji
administracyjnej - zarówno
tej, która zosta&a wydana bez
podstawy prawnej jak i te# tej,
wydanej z ra#'cym
naruszeniem prawa.
Wyrazem przestrzegania tej
zasady jest m.in. stanowisko
s'du administracyjnego,
w którym s'd ten uzna&, i#
organy podatkowe nie mog'
wybiera"do wydawania

decyzji, okre!laj'cej
zobowi'zania podatkowe
w podatku od towarów
i us&ug, jedynie miesi%cy
niepomy!lnych dla podatnika,
a pomija"miesi'ce dla niego
korzystne.

Co w praktyce oznacza
zasada praworz$dno#ci?
Oznacza ona, i#organ
podatkowy ma obowi'zek
i prawo opiera" swoje
rozstrzygni%cie
o obowi'zuj'ce przepisy, ale
te# tylko o nie. Stosowanie
przepisu prawa materialnego
musi by"oceniane na chwil%
zdarzenia daj'cego podstaw%
do okre!lania praw czy
obowi'zków danego
podmiotu (np. prawo
do odliczenia podatku VAT
od danego rodzaju zakupu),
podczas gdy sama podstawa
procesowa powinna
obowi'zywa"na dzie$
wydawania decyzji
podatkowej. W zwi'zku z tym
nie jest dopuszczalne, cho"
niestety spotykane
w praktyce, aby organy
opiera&y swoje
rozstrzygni%cia na ró#nego
rodzaju wewn%trznych
wytycznych, instrukcjach czy
okólnikach wydawanych
przez organ nadrz%dny.
Skoro zatem organy powinny
dzia&a" tylko na podstawie
przepisów prawa, s'd
administracyjny w jednej
z rozpatrywanych spraw
uzna&, i#ocenie organu
podlega&oczywi!cie fakt
poniesienia przez podatnika
wydatku, sposób jego
udokumentowania i zwi'zek
wydatku ze wskazanym
przychodem natomiast ju#
nie ocena - dla celów
podatkowych - czy dzia&anie
konkretnego podatnika,
z punktu widzenia zasad
ekonomii, by&o racjonalne czy
te#nie. Ocena ta nie by&a ju#
bowiem oparta o przepisy.

W&a#nie, zaufanie do orga-
nu podatkowego to kolejne
kontrowersyjne zagadnie-
nie uj!te jako zasada
prawa.

Rzeczywi!cie, praktyka
pokazuje, i#przedsi%biorcy -
uwzgl%dniaj'c swoje lub
kontrahentów do!wiadczenia
z fiskusem, jak te#
spektakularne przypadki
post%powa$nag&a!niane
medialnie - nie ufaj'organom
podatkowym. Tymczasem
post%powanie podatkowe
powinno by"prowadzone
w sposób budz'cy zaufanie
do organów podatkowych. To
nie tylko postulat
ustawodawcy wobec
organów, ale te#przes&anka
dla oceny ich dzia&ania
w konkretnej sprawie.
Oznacza w praktyce
mo#liwo!"uchylenia decyzji
administracyjnej, nawet je!li
w toku instancji nie zosta&y
naruszone inne przepisy
ordynacji podatkowej, o ile
zasada zaufania zosta&a
naruszona.
Zatem post%powanie
podatkowe powinno by"
prowadzone starannie
i poprawnie,
z uwzgl%dnieniem
wnioskowanych dowodów,
które maj' istotny wp&yw
na merytoryczne
rozpoznanie sprawy, a tak#e
w taki sposób, aby interes
podatnika, jak i interes
publiczny by&y traktowane
równorz%dnie. W zakresie
stosowania przepisów prawa
materialnego zasada ta
realizuje si%w ten sposób, i#
organ podatkowy nie mo#e
rozstrzyga"na niekorzy!"
strony wszelkich niejasno!ci
przepisów, natomiast
w zakresie przepisów
procesowych z jej
zastosowaniem mamy
do czynienia wówczas, je!li
organ - ustalaj'c zakres
post%powania dowodowego -
dopu!ci& równie#dowody,
przemawiaj'ce
za pozytywnym za&atwieniem
sprawy.

Konsekwencj$ prowadzenia
post!powania w sposób
budz$cy zaufanie jest
poniek$d obowi$zek infor-
mowania, ci$'$cy na orga-
nach podatkowych.
To prawda, organy podatkowe
powinny udziela" informacji
i wyja!nie$o przepisach
prawa podatkowego
pozostaj'cych w zwi'zku
z przedmiotem
post%powania. Nie oznacza to
oczywi!cie obowi'zku
udzielania porad prawnych,
dostarczania teksów
prawnych maj'cych
zastosowanie w danej
sprawie, czy te#
zawiadamiania podatnika
o zmianie regu&
opodatkowania. Nie mo#e to

by" zatem doradztwo w sensie
np. przygotowywania pism
procesowych, !rodków
zaskar#enia. Jednak ju#
za naruszenie przez organ tej
zasady s'd uzna&brak
zawiadomienia podatnika
przez urz'd o konieczno!ci
z&o#enia o!wiadczenia
o zrzeczeniu si% rozliczenia
rycza&towego i wydanie
decyzji okre!laj'cej wysoko!"
zobowi'zania w podatku
rycza&towym w sytuacji, gdy
ten sam urz'd przyj'&
od podatnika rozliczaj'cego
si% rycza&towo informacj%
o za&o#eniu przez niego ksi%gi
przychodów i rozchodów.

Czy obowi$zek informacyj-
ny ulega jakim# ogranicze-
niom, je#li strona post!po-
wania reprezentowana jest
przez fachowego pe&no-
mocnika ?
To kwestia do!"
kontrowersyjna
i niejednoznacznie
przedstawiana
w orzecznictwie s'dowym.
W mojej ocenie,
reprezentuj'cy stron%
pe&nomocnik lub
przedstawiciel uczestniczy
w post%powaniu podatkowym
w imieniu i na prawach strony,
maj'c tym samym prawo
do informacji i wyja!nie$
o przepisach prawa
podatkowego, co oznacza
brak podstaw do stosowania
ogranicze$w procesie
informowania przez organ.
O prawie do informacji nie
mo#e przes'dza" fakt
posiadania kwalifikacji
zawodowych w zakresie
przepisów prawa
podatkowego przez
pe&nomocnika lub
przedstawiciela
reprezentuj'cego stron%.
Warto tak#e podkre!li", #e
uprawnienia informacyjne
strony post%powania nie
mog'ogranicza" si%
wy&'cznie do podania stronie
samej tre!ci przepisów prawa
podatkowego, ale równie#
powinny przejawia" si%
w obowi'zku udzielenia
wyja!nie$ s&u#'cych
zrozumieniu tych przepisów.
Organ podatkowy ma
obowi'zek udzielenia
informacji w takim zakresie,
w jakim – w okoliczno!ciach
konkretnej sprawy – jest to
obiektywnie niezb%dne
w danym stadium
post%powania dla obrony
interesów strony.

A co stanie si! w sytuacji,
gdy podatnik zostanie
wprowadzony w b&$d przez
organ podatkowy ?
W odniesieniu do tej kwestii

orzecznictwo zdaje si%nie
mie" ju#w'tpliwo!ci -
podatnik nie mo#e ponosi"
niekorzystnych konsekwencji
w zwi'zku z udzielon'przez
organ informacj'. Dotyczy to
w szczególno!ci uzyskania
w urz%dzie informacji
nieprawid&owej,
wprowadzaj'cej w b&'d.
Wa#ne te#, #e przyczyny,
które powoduj'niew&a!ciw'
informacj%pozostaj'dla
podatnika bez znaczenia.

Podatnik nie mo#e bowiem
ponie!" szkody na skutek
stosowania si%do znanego
mu stanowiska organów
podatkowych - chocia#by
stanowisko to by&o b&%dne.

Odpowiedzi na kolejne
pytania dotycz$ce post!po-
wania podatkowego przed-
stawimy Pa(stwu ju'
w kolejnym artykule
za tydzie(.

Czywiesz,cowolnoorganom
podatkowym,cz!"#V
Prawnik radziO praktycznych aspektach i zasadach post!powania podatkowego rozmawiamy z radc"
prawnym Maciejem Kucharskim, partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Ha#o$& Kucharski sp.p.

Prawnik pomo!ewk"opotach
Prowadzisz firm" i masz
problemy?
Wy#lij e-mail z pytaniem
pod adres:
redakcja@prasa.gda.pl
Prawnicy - specjali#ci
od prawa pracy i prawa

gospodarczego - doradz$
na !amach, jak wybrn$%
z trudnej sytuacji. Pomog$
zinterpretowa% przepisy
prawa.
Odpowiedzi na pyatnia
zamie#cimy na !amach.

Gda&sk:

Gdynia:

Wybrane przyk"ady naruszenia
zasady zaufaniaworzecznictwie
s#dówadministracyjnych
a wydanie decyzji nie-
zgodnej z interpretacj$
wówczas, gdy podatnik
zastosowa! si" do pisem-
nej interpretacji przepisów
prawa, dokonanej przez
organ podatkowy,
a pos!ugiwanie si" w pro-
cesie wyk!adni przepisów
prawa podatkowego regu!$
interpretacyjn$, w my#l
której wszelkie w$tpliwo#ci
nale'y rozstrzyga%
na korzy#% Skarbu Pa&-
stwa,
a nierespektowanie wyda-
nych wcze#niej interpreta-
cji prawa podatkowego,
a zmienno#% rozstrzygni"%
podejmowanych przez
organy administracji pa&-
stwowej obu instancji w tej
samej sprawie, przy tym

samym stanie faktycznym
i prawnym - od negatywne-
go poprzez pozytywne
do znów negatywnego dla
skar'$cego,
a przerzucanie na podat-
nika b!"dów lub uchybie&,
a w konsekwencji skutków
wadliwego dzia!ania orga-
nów podatkowych,
a wydanie decyzji o roz!o-
'eniu podatku na raty,
je#li nie uwzgl"dnia ona
mo'liwo#ci p!atniczych
podatnika i jest przez to
pozorna i w sposób oczy-
wisty niemo'liwa do zreali-
zowania,
a brak ustosunkowania si"
do twierdze& uwa'anych
przez stron" za istotne dla
sposobu za!atwienia spra-
wy.

Wybrane przyk"ady post$powania
organówuznane za zgodne
z zasad# zaufania
a korygowanie przez orga-
ny podatkowe swoich
wcze#niejszych, naruszaj$-
cych prawo rozstrzygni"%
a niezastosowanie si"
do wyroku NSA, który
zapad! w innej sprawie
a podj"cie z urz"du czyn-
no#ci procesowych prowa-
dz$cych do wznowienia
post"powania
a ustalenie wydatków

podatnika, istotnych
przy badaniu wysoko#ci
przychodów nieznajduj$-
cych pokrycia w ujawnio-
nych (ród!ach, na podsta-
wie danych statystycznych
o #rednich wydatkach trzy-
osobowej rodziny, je'eli
podatnik nie potrafi! okre-
#li% faktycznie poniesio-
nych wydatków w danym
roku
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