
Spór na linii organy podatkowe 
– podatnik jest tak stary, jak da-
leko wstecz sięga historia pła-
cenia podatków. Na przestrzeni 

lat zmianie ulega jedynie forma sporu, 
stopień skomplikowania zawieranych 
transakcji oraz trudność w  odróżnieniu 
transakcji biznesowych od podatko-
wych. W Polsce konflikt potęguje dodat-
kowo złożoność, nieprecyzyjność i  nie-
stabilność rozwiązań podatkowych.

W obliczu ostatnich zmian na gruncie 
legislacyjnym dot. nowelizacji Ordynacji 
podatkowej z  dnia 10 września 2015 r., 
podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 
5 października 2015 r., pojawia się pyta-
nie o  kształt stosunków pomiędzy po-
datnikiem a organem podatkowym oraz 
jego praktyczny wymiar w  dobie współ-
czesnej rewolucji podatkowej.

Ustawa z  dnia 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw, włącza 
do porządku prawnego art. 8 dyrektywy 
Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r., 

w  sprawie współpracy administracji 
w dziedzinie opodatkowania i uchyla dy-
rektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 
z 11.03.2012, str. 1), które mają częściowo 
wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Nie budzi wątpliwości fakt, że myślą 
przewodnią przedmiotowej noweliza-
cji jest uproszczenie i funkcjonalizacja 
procedur podatkowych. W  oficjalnych 
publikacjach Ministerstwa Finansów 
i  Prezydenta RP można przeczytać, że 
„podstawowym celem Ustawy jest zwięk-
szenie ochrony praw podatnika m.in. 
przez wzmocnienie jego pozycji w  rela-
cjach z  administracją podatkową oraz 
poprawę wymiaru i  poboru podatków”. 
Warto zatem pochylić się nad kilkoma 
zmianami, które mogą mieć dla podatni-
ka kluczowe znaczenie.

Pierwszą modyfikacją jest wprowa-
dzenie zasady in dubio pro tributario, 
zgodnie z  którą niedające się usunąć 
wątpliwości, co do treści przepisów pra-
wa podatkowego mają być rozstrzygane 
na korzyść podatnika. W praktyce ozna-
cza to, że w  przypadku pojawienia się 
wątpliwości należy przyjąć takie rozwią-
zanie, którego zastosowanie spowoduje 
wystąpienie u podatnika najbardziej ko-
rzystnej sytuacji prawnej.

Kolejnym znowelizowanym na rzecz 
podatnika elementem ustawy, są zmiany 
w  przepisach w  przedmiocie interpre-
tacji podatkowych. Swoistą nowością 
będzie wprowadzenie procedury kon-
sultacyjnej, w  ramach której wniosko-
dawca oraz organ podatkowy będą mogli 
– w  trybie konsultacji właśnie, dokonać 
uzgodnień dotyczących przeszłych lub 
przyszłych rozliczeń podatkowych. Co 
ważne: przed zaistnieniem ewentualne-
go sporu. Postępowanie konsultacyjne, 
zgodnie z  „Kierunkowymi założeniami 
nowej ordynacji podatkowej”, będzie 
prowadzone wtedy, gdy w  momencie 
jego wszczęcia, w  tym samym zakresie, 
nie będzie prowadzone jurysdykcyjne 
postępowanie podatkowe lub kontrola 
podatkowa lub postępowanie takie nie 
zostało rozstrzygnięte co do istoty.

Ponad to, ułatwieniem, które ma 
wprowadzić nowelizacja Ordynacji po-
datkowej, będzie możliwość wystąpienia 
z  wnioskiem o  wydanie interpretacji in-
dywidualnej przez dwóch lub więcej za-
interesowanych, będących w tym samym 
stanie faktycznym (tzw. wniosek wspól-
ny). W  przypadku wniosku wspólnego, 
wszyscy zainteresowani wskażą jeden 
podmiot, który będzie stroną postępo-
wania w  sprawie interpretacji. Ochrona 
prawna z  wydanej interpretacji będzie 
przysługiwać wszystkim stronom, które 
wystąpiły z przedmiotowym wnioskiem. 
Zaletą takiego rozwiązania będzie unik-
nięcie sytuacji, w której zainteresowane 
strony, uczestniczące w tej samej trans-
akcji, otrzymują sprzeczne ze sobą in-
terpretacje podatkowe.

Innowacyjnym rozwiązaniem zawar-
tym w  noweli, wydaje się również insty-
tucja pełnomocnictwa ogólnego, która 
będzie miała zastosowanie do wszyst-
kich procedur podatkowych. Ustanowie-
nie pełnomocnika ogólnego ma na celu 
zniesienie obowiązku przedkładania 
pełnomocnictwa lub urzędowo poświad-
czonego odpisu pełnomocnictwa do akt 
każdej sprawy podatkowej. W oczywisty 
sposób ograniczy to nie tylko biurokra-
cję w  organach podatkowych, ale rów-
nież uprości reprezentowanie strony 
przez pełnomocnika.

Proponowane zmiany rzucają (w  te-
orii!) mały snop jasnego światła na 
odwieczny konflikt fiskus - podatnik. 
Jeśli znajdą praktyczne zastosowanie 
w  codziennych działaniach urzędników, 
państwo stanie się niewątpliwie bardziej 
przyjazne dla obywateli. Należy jednak 
pamiętać o  tym, że wg raportu „Paying 
Taxes 2015”, Polska zajmuje odległe 
87 miejsce wśród krajów z  najbardziej 
skomplikowanym i  nieprzyjaznym dla 
podatnika systemem podatkowym. To 
z kolei rodzi uzasadnioną obawę, że nie-
wiele się zmieni. W  gąszczu przepisów 
łatwiej jest bowiem łatać dziurę budże-
tową i  pozyskiwać środki na spełnianie 
przedwyborczych obietnic.
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